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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL CELEBRADA O 2 DE ABRIL DE 2019
En Laxe, sendo as 18:00 horas do día  2 de abril  de 2019, reúnense, no Salón de Plenos do
Concello,  aos  efectos  de celebración  da  sesión  extraordinaria,  o  Alcalde  Don  Jose  Manuel
Mouzo Castiñeira(PSdeG PSOE) presidindo o Pleno  e os concelleiros:

Don Ricardo Facal Castiñeira(PSdeG PSOE)
Dona Ana María Hermo Vales (PSdeG PSOE)
Don Manuel Esmorís Cotelo (PSdeG PSOE)
Don José Luis Pérez Añón (PP)
Don Francisco Charlín Oróns (PP)
Don Diego Soto Pereiro (PP)
Don Xosé Manuel Pose Lema (BNG)

Non asisten :
Don Francisco Ordóñez Parga(PSdeG PSOE) 
DonaMaríaBegoñaRomarSoneira(PP)
Don Eulogio Constantino Castiñeira (PP)

Actúa como Secretaria deste Concello, Dona Begoña Carrasco García.

Seguidamente, procédese a, deliberar sobre a seguinte

ORDE DO DÍA:

1.-ELECCIÓN MIEMBROS MESAS ELECTORAIS ELECCIÓNS XERAIS DO 28 DE ABRIL DE 2019.
Seguidamente vaise proceder, mediante unha aplicación informática específica, á realización
do sorteo público establecido no artigo 26 da Lei orgánica do réxime electoral xeral do 19 de
xuño de 1985, para a designación dos membros que van formar parte das mesas electorais que
se constituirán neste concello nas eleccións ás Cortes Xerais que se celebrarán o vindeiro día 28
de abril de 2019.

Realizado o sorteo, o seu resultado é o seguinte:

DISTRITO 01
SECCIÓN 001
MESA A - CASA DO CONCELLO. SALÓN DE SESIÓNS 2º ANDAR

Cargo Nome Apelido 1 Apelido 2 Documento
Número 
Elector

Presidente ROCIO DOURADO ORDOÑEZ 79326320X 359
1º Suplente JOSE DIAZ CASTRO 32407738W 325
2º Suplente MARUXA GARCIA DIOS 78805719Z 465
Primeiro vogal JOSE MANUEL DENIS SONEIRA 52435328C 303
1º Suplente XIOMARA DOMINGUEZ PEREDA 46903125F 352
2º Suplente MANUEL DOMINGUEZ LEMA 78802388H 350
Segundo vocal MARIA DEL CARMEN AGRA LOJO 76966279E 2
1º Suplente EMILIO FIDEL LEMA WALDOMAR 32418135A 680
2º Suplente JOSE MARIA GARCIA RODRIGUEZ 27222556D 489
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DISTRITO 01
SECCIÓN 001
MESA B - CASA DO CONCELLO. SALÓN DE SESIÓNS 2º ANDAR

Cargo Nome Apelido 1 Apelido 2 Documento
Número 
Elector

Presidente MARIA MERCEDES TAIBO AMIGO 76362319L 521
1º Suplente SINDY ORONS PEREIRA 78809156R 151
2º Suplente MARIA VICTORIA VIDAL VAZQUEZ 32828979K 705
Primeiro vogal M  CONSUELO REY COUSILLAS 76346238S 308
1º Suplente ANTIA SACEDON COSTA 78806184L 387
2º Suplente ESTRELLA DEL MAR SUENA RIVEIRO 79313402H 519
Segundo vocal ESTEFANIA VAZQUEZ MIRA 46903033F 656
1º Suplente ENRIQUE VARELA ALBORES 78813186Y 597
2º Suplente ARACELI VILLAR NEIRA 47355874R 748

DISTRITO 02
SECCIÓN 001
MESA A – ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SOESTO

Cargo Nome Apelido 1 Apelido 2 Documento
Número 
Elector

Presidente ROCIO FACAL FUENTES 78804686Q 101
1º Suplente PERFECTO POSE VILARIÑO 32780404E 316
2º Suplente OMAR MOHEDANO HAZ 78809663W 207
Primeiro vogal ADRIAN PAZOS CAAMAÑO 79332803F 252
1º Suplente JUAN MANUEL RODRIGUEZ ANGERIZ 34890811H 328
2º Suplente DAVID VAZQUEZ LEMA 47383774W 415
Segundo vocal MARIA DEL CARMEN ORONS LEMA 76346170Q 235
1º Suplente KEVIN LEMA MARTINEZ 78804302T 155
2º Suplente FRANCISCO JOSE COUSILLAS TOJA 32779452J 69

DISTRITO 02
SECCIÓN 001
MESA B – CENTRO SOCIAL DE TRABA

Cargo Nome Apelido 1 Apelido 2 Documento
Número 
Elector

Presidente ADRIAN AMARELLE SANTOS DE LOS 78810709J 25
1º Suplente LETICIA CASTRO ROJO 47363092C 83
2º Suplente ADRIANA LEMA PEREZ 79312087Z 200
Primeiro vogal RUBEN LEMA FUENTE DE LA 78803377H 176
1º Suplente JESUS MOUZO DIAZ 32833911P 261
2º Suplente ESTHER ACOSTA SANCHEZ 50828667R 1
Segundo vocal MARIA DOLORES RAMA CHANS 79329421Y 369
1º Suplente GUMERSINDO DOURADO ALVAREZ 78811208Y 97
2º Suplente MARIA JOSE LEMA POSE 32805328Z 205
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DISTRITO 02
SECCIÓN 001
MESA C – ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE SERANTES

Cargo Nome Apelido 1 Apelido 2 Documento
Número 
Elector

Presidente JOSEFA LEMA ROMERO 76362161E 85
1º Suplente ESTEFANIA REGUEIRA POSE 78804682N 159
2º Suplente MARIA AMAYA ARRIBI MARTINEZ 32599168A 24
Primeiro vogal JOSE MANUEL VAZQUEZ PEREZ 52433413Z 231
1º Suplente RAFAEL MARTINEZ MATO 79315266L 98
2º Suplente MARIA ESTRELLA POSE TOUZAS 79311808B 155
Segundo vocal DAVID GARCIA LEMA 49205184L 61
1º Suplente JOSE FRANCISCO GOMEZ MATO 79314043S 68
2º Suplente JORGE MATO FERNANDEZ 46909719T 105

2.- MOCIÓN PARA PROMOVER UNHA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DO CONCELLO DE LAXE
O OBXETO DE DEMANDAR A EXENCIÓN DA PESCA ACCIDENTAL, DENTRO DA MODALIDADE
DE PESCA ARTESANAL, DO SISTEMA DE TAC,S E COTAS IMPLANTADO POLA UNION EUROPEA.

Os grupos municipais deste concello, presentan a seguinte:
“

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A presente  iniciativa  ten  como  principal  obxectivo  por  de  relieve  a  desigualdade de trato  e  a
inxustiza  existente  no  sector  pesqueiro  por  mor do actual  sistema de reparto  de TACs e  cotas
(distribución das posibilidades de pesca) para a frota de artes menores.

Ata fai pouco, na Unión Europea (UE) definíase a pesca costeira artesanal como a desenvolvida por
buques inferiores a 12 metros de eslora e con determinadas artes de pesca. Toda a pesca executada
por buques de eslora maior ou con artes non contempladas como artesanais pola UE, entrarían
dentro da denominación de industrial.

Elo implicaba que tódalas embarcacións maiores de 12 metros, quedarían fóra da categoría de
pesca costeira artesanal, supoñendo importantes prexuízos para esta frota – ex. non poder acceder
ás axudas dos Grupos de Acción Local de Pesca (GALP´s) con fondos FEMP –. 

A día de hoxe, a UE está a utilizar unha definición multiparamétrica da pesca costeira artesanal,
sendo necesario para o recoñecemento desta frota como tal, o cumprimento de alomenos tres, dos
cinco criterios seguintes: 1. Eslora das embarcacións inferior a 12 metros. 2. Distancia do caladoiro,
faenar dentro de augas nacionais. 3. Duración máxima das mareas: 24 horas. 4. Utilización de artes
de pesca sostibles. 5. Máximo de 4 tripulantes enrolados e a bordo.

Ata  o  ano  2013,  a  normativa  estatal  na  materia  (Orden  ARM/271/2010,  do  10  de  febreiro,
modificada pola Orden ARM/3315/2010, do 21 de decembro) establecía uns criterios para o reparto

Moción para promover  unha declaración institucional  do Concello de Laxe,  co obxecto de
demandar  a  exención  da pesca accidental,  dentro  da modalidade  de  pesca artesanal,  do
sistema de TAC,s e cotas implantado pola UE.
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e xestión das cotas de diferentes especies por modalidades de pesca e dentro de cada modalidade
por tripulante embarcado a bordo e día.

A partir da dita anualidade e a través da Orden AAA/1307/2013, do 1 de xullo, derrogada pola
Orden AAA/2534/2015, establecéronse plans de xestión para a distribución das posibilidades de
pesca  e  un  sistema  de  reparto  distinto  ao  que  históricamente  se  viña  aplicando,  vencellado
directamente  cos  datos  de  consumo de  capturas  históricas  (datos  obrantes  na  SEGEPESCA do
período 2002-2011), ás que se lle deron prioridade fronte a aspectos socio-económicos das frotas
afectadas nas distintas pesqueiras, ou o que é o mesmo, sen terse en conta que Galicia representa o
90% da frota  de artes menores  do Cantábrico-Noroeste,  e  a  que,  en aplicación do criterio por
históricos, non acada máis dun 15% de cota nalgunhas especies.

En fin, pasouse dunha pesqueira lineal para todos os buques (cada embarcación dentro das súas
capacidades de pesca e almacenamento e sen criterios de reparto por comunidade autónoma ou
outras divisións territoriais) para se convertir nunha fonte de desequilibrio interrexional dentro dun
mesmo estado.

Asemade, catro anos despois da entrada en vigor da nova política pesqueira comunitaria (PPC), o
sector da pesca artesanal segue sen poder cadrar esixencias, prohibicións e obxectivos. Bruxelas
deixouno  sen  marxe  de  manobra,  combinando  cotas  escasas  e  unha  impracticable  obriga  de
desembarco para todas as capturas. Dende o 01/01/2019 coa aplicación da política de “descartes
cero”,  poderá  haber  embarcacións  que  teñan  que  parar,  despedir  tripulacións  ou  incluso  ser
despezadas. 

A PPC, non está pensada nin adaptada á realidade da pesca artesanal e na UE só se escoitan e
teñen  en  conta  as  demandas  dos  grandes  lobbies  pesqueiros,  sen  porse  en  marcha  medidas
específicas  para  este  segmento  da  frota.  Sen  dúbida  haberá  problemas,  e  podería  chegar  un
momento no que a pesca artesanal quedase desmantelada.

Trátase pois dunha preocupante situación, de todo dramática para as comunidades pesqueiras de
Galicia, altamente dependentes dunha actividade que da emprego directo a máis de 9.000 persoas. 

En definitiva está dabondo demostrado que no intre de repartir as posibilidades de pesca, a frota
artesanal sempre sae mal parada e discriminada, ainda tratándose da máis sostible, sustentable e
respectuosa co medio mariño e a que garante menores capturas, mais de maior calidade.

O Pleno do Concello de Laxe, mediante escrito asinado polo todos/as e cada un dos Membros que
integran  a  Corporación  Municipal,  SOLICITA  aos  Grupos  Políticos  con  representación  no
Parlamento  de  Galicia  e  no Congreso  dos  Deputados, que  adopten e  executen  as  seguintes
decisións:

1. PROMOVER E CONSENSUAR AS MEDIDAS NECESARIAS PARA MATERIALIZAR A EXCLUSIÓN
DAS CAPTURAS ACCESORIAS OU ACCIDENTAIS DA FROTA COSTEIRA ARTESANAL DO SISTEMA DE
TACs E COTAS, DADA A SÚA MULTIESPECIFICIDADE E, POLO TANTO, O SEU ESCASO IMPACTO NO
ESTADO DOS RECURSOS MARIÑOS.

Dentro  da  pesca  costeira  artesanal,  compre  establecer  criterios  de  diferenciación  entre  o  que
significa a pesca accidental e a pesca dirixida. O tratamento das dúas modalidades debería ser de
todo independente: a accidental debe estar á marxe dos criterios de TACs e cotas ou de obriga de
desembarco, dado que representa as capturas de especies accesorias durante a pesqueira dunha
especie obxectivo. Por outra banda, a dirixida oriéntase á pesqueira dunha determinada especie,
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debéndoselle aplicar unha xestión das posibilidades de pesca a través de criterios de reparto que
garanten igualdade de condicións entre as unidades de frota participantes

2. REQUIRIR UN TRATAMENTO DISTINTO E DIFERENCIADO DA XESTIÓN DAS POSIBILIDADES
DE PESCA DA FROTA ARTESANAL CON RESPECTO ÁS FROTAS INDUSTRIAL E/OU SEMIINDUSTRIAL. 

As embarcacións de pesca costeira artesanal son de pequeno porte, utilizan artes e aparellos de
pesca altamente selectivos, desenvolven a súa actividade pesqueira de forma tradicional, sostible,
cun baixo volumen de capturas de especies moi diversas e de gran calidade. 
A pesca costeira artesanal nas súas diferentes modalidades realízase de xeito exclusivo en augas
interiores e cunha importante dependencia socioeconómica, tendo en conta a gran cantidade de
postos de traballo que xera, tanto directos como indirectos. 

Xa que logo, queda suficientemente demostrado que a incidencia da pesca costeira artesanal é
socialmente  moito  máis  relevante  que  a  industrial  ou  semi-industrial  e,  polo  tanto,  estímase
esencial  a  súa  protección  e  salvagarda,  propoñendo  a  súa  regulación  a  través  de  criterios
específicos e consecuentes, e en ningún caso mesturados con outras pesqueiras de intereses moi
distintos. 
.
3. CONTINUAR  RECLAMANDO  QUE  A  PESCA  COSTEIRA  ARTESANAL  QUEDE  EXENTA  DA
OBRIGA DE DESEMBARQUE.

É indispensable seguir insistindo ante a Unión Europea, que a normativa que regula a obriga de
desembarque de capturas para a frota costeira artesanal, quede sen efecto. 

É indubidable que a decisión de “política de descartes cero” tomouse de xeito precipitado no seo da
UE, sen facerse os estudos correspondentes e sen ter en conta as pesqueiras multiespecíficas nas
que desenvolve a súa actividade a frota costeira artesanal galega. 

O feito de aplicar o regulamento tal e como está redactado, podería supoñer que non se poida
desenvolver a actividade pesqueira, cando se poden acreditar as boas condicións dos caladoiros
galegos, debido a forma de traballo sostible da pesca costeira artesanal.

En  Laxe, a 24 de xaneiro de 2019”

Seguidamente,  non  habendo  intervencións,  sométese  a  votación  a  proposta,  obtendo  o
seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 8 [4 do PSdeG-PSOE (Don Jose Manuel Mouzo Castiñeira, Don Ricardo Facal
Castiñeira, Dona Ana María Hermo Vales, Don Manuel Esmorís Cotelo)  1 do BNG (Don Xosé
Manuel Pose Lema) e  3 do PP (Don José Luis Pérez Añón, Don Francisco Charlín Oróns,  Don
Diego Soto Pereiro)]
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓNS: 0 
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3.-RATIFICACIÓN DECRETOS ALCALDÍA.

Sométese á consideración do Pleno á ratificación dos seguintes decretos:

3.1 Decreto aprobación convenio de colaboración entre o Concello de Laxe e o Concello de
Zas para a prestación do servizo de orientación laboral.

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto: Aprobación do Convenio de Colaboración entre o Concello de Laxe e o Concello de Zas para
a prestación do Servizo de Orientación Laboral
Expediente Admvo. Núm.: 2019/A008/000016
Expediente Decreto Núm.: 2019/G003/000163

O Concello de Laxe dende decembro do ano 2007, e de maneira ininterrompida, forma parte da
rede de  Centros  Colaboradores  en  materia  de  Orientación Laboral  para  o Emprego do Servizo
Público  de  Emprego  de  Galicia,  excepto  de  febreiro  a  xullo  do  ano  2012  no  que,  a  orde  de
orientación laboral  correspondente establecía a posibilidade de realizar convenios para aqueles
concellos que non tiveran unha taxa media de paro de 500 desempregados. A partir de agosto do
ano  2012  reanúdase  o  servizo  en  asociación  co  Concello  de  Zas,  formando  a  agrupación  de
Concellos de Laxe-Zas ata a actualidade.

Para o ano 2019, a Consellería de Economía, Emprego e Industria a través da Orde do 10 de xaneiro
de 2019, publicada no DOG núm. 30, do martes 12 de febreiro de 2019, efectuou a convocatoria
pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización
de actividades de orientación laboral no exercicio 2019 e publicou as súas bases reguladoras.

Para a realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2019, a dita orde no seu artigo
1.a)  contempla que poderán ser  beneficiarias  da subvención;  as entidades locais,  ou entidades
públicas dependentes  ou vinculadas a unha Administración Local  cuxa titularidade corresponda
integramente a esta, sempre que por si soas ou asociadas entre concellos limítrofes teñan unha
media de paro rexistrado no ano 2018 superior a 350 persoas, ou formen parte dunha agrupación
que comprenda cando menos, tres concellos limítrofes galegos. 

Os dous concellos asinantes non cumpren por separado os requisitos de media de paro rexistrado
no 2018,  pero de forma conxunta sí  cumpren coas condicións para resultaren beneficiarios da
subvención. Entre os dous concellos teñen unha media de paro rexistrado no ano 2018 de 491
persoas, das cales 250 pertencen ao Concello de Laxe e 241 pertencen ao Concello de Zas (segundo
datos  publicados  pola  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria  para  a  solicitude  da
subvención do servizo de orientación laboral para a convocatoria do ano 2019).

Os  datos  máis  salientables  relativos  á  xestión  realizada  na  área  de  orientación  laboral  da
Agrupación  de  Concellos  de  Laxe  e  Zas  no  Servizo  de  orientación  laboral   correspondente  á
convocatoria de axudas para o exercicio 2018 foron os seguintes:

384 Persoas que asistiron ao servizo de orientación laboral.
611 Total entrevistas individuais realizadas.
  35 IPIs.
    1 Acción Grupal.
117 Insercións laborais

A todos estes datos hai que engadir aquelas persoas que tanto para mellora de emprego ou para
xestións puntuais na súa busca acoden directamente ao servizo ou fan xestións vía telefónica.
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Polo que, se constata que este servizo de orientación laboral conta cun alto índice de participación.  

Visto o informe de secretaría-intervención de data 7 de marzo de 2019.

Á vista do exposto e en virtude das atribucións conferidas pola normativa vixente, esta Alcaldía 
RESOLVE:

Primeiro: Aprobar o convenio de colaboración entre o Concello de Laxe e o Concello de Zas para a
prestación  do  servizo  de  orientación  laboral  durante  o  exercicio  2019,  ó  abeiro  da  Orde  de
10/01/2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión
de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de orienta-
ción laboral no exercicio 2019.

Segundo: Dar conta do presente acordo para a súa ratificación ao Pleno na vindeira sesión que se
realice.

Mándao e asínao, en Laxe, na data da sinatura incluída á marxe, o alcalde, do que eu como secreta-
ria dou fe.

Asdo.: O 1º tenente de alcalde, Asdo.: A secretaria-interventora,
Ricardo Facal Castiñeira (delegación por ausencia Begoña Carrasco García
Resolución Alcaldía núm. 759/2018, de 28/09/2018)

Seguidamente,  non  habendo  intervencións,  sométese  a  votación  a  proposta,  obtendo  o
seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 5 [4 do PSdeG-PSOE (Don Jose Manuel Mouzo Castiñeira, Don Ricardo Facal
Castiñeira, Dona Ana María Hermo Vales, Don Manuel Esmorís Cotelo)  1 do BNG (Don Xosé
Manuel Pose Lema) 
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓNS: 3 [3 do PP (Don José Luis Pérez Añón, Don Francisco Charlín Oróns, Don Diego
Soto Pereiro).

3.2 Decreto modificación datos POS PLUS 2019
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
Asunto: Modificación da solicitude do POS+ 2019, Concepto: Redución da débeda con entidades fi-
nanceiras
Expte. Admvo. Núm.: 2018/A008/000001 e 2018/A008/0000003
Expte. Decreto Núm. 2019/G003/000202
 
Por acordo plenario de data 18/12/2018 aprobouse participar no Plan Provincial de Cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2019” e aprobouse, en-
tre outros, a aplicación do préstamo provincial 2019 para a Redución da débeda con entidades fi-
nanceiras por importe de 100.912,78 euros (préstamo co Banco Sabadell, número/código de présta-
mo:807415452976).

Vista a comunicación remitida polo Servizo de Intervención da Deputación Provincial da Coruña (vía
e-mail), na data do 11/03/2019, en relación á solicitude do préstamo provincial 2019.
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Atendendo a que o préstamo co Banco Sabadell que se solicitou con cargo ao préstamo provincial
2019 está vinculado á operación concertada ao amparo do Real Decreto Lei 4/2012 de Pago a Pro-
veedores, por parte da Deputación Provincal da Coruña indican que se modifique o préstamo aplica-
do con cargo ao préstamo provincial 2019, do POS + 2019. 

Visto que o concello ten pendente outras dúas operacións de préstamo con entidades financeiras
que poderían adicarse á redución da débeda con entidades financeiras, no POS + 2019, para Redu-
ción da débeda con entidades financeiras.

Visto o exposto anteriormente, esta Alcaldía, en virtude das atribucións conferidas pola normativa
vixente
 
RESOLVE:

Primeiro.- Modificar os datos da solicitude do POS+ 2019 relativos ao préstamo aplicado no concep-
to de Redución de débeda con entidades financeiras (préstamo provincial 2019), quedando a solici-
tude do POS+ 2019 como sigue: 

“Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de concellos) “POS+ 2019” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e
aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos
obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provin-
cial 2019”,”achega provincial 2018” e “préstamo provincial 2019”:

A) Financiamento do pago a provedores:

Capítulo II Capítulo VI Total

Achega  provincial  2018  aplicada  ao  financia-
mento de pago a provedores

0 0 0

Achega  provincial  2019  aplicada  ao  financia-
mento de pago a provedores

0 0 0

Subtotal pago a provedores 0 0 0

B ) Financiamento de gastos correntes: 

Deputación

Achega provincial 2019 aplicada ao financiamento de gastos corren-
tes

146.933,44 €

Subtotal gasto corrente 146.933,44 €

C ) Financiamento de investimentos:

ACHEGA PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento
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Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento to-
tal

Subtotal investimentos achega provincial 2019

ACHEGA PROVINCIAL 2018
(Investimentos financeiramente sostibles) Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento
total

Obras de remodelación e pavimentado da praza da
Rúa do Cantón, Concello de Laxe (A Coruña)

47.469,27 0 47.469,27

Proxecto de rehabilitación do Centro Social de Tra-
ba, Concello de Laxe (A Coruña)

57.867,01 0 57.867,01

Subtotal investimentos achega provincial 2018 105.336,28 0 105.336,28

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2019 Financiamento do investimento

Denominación da obra ou subministración Préstamo
Deputación

Achega
Concello

Orzamento
total

Subtotal investimentos préstamo provincial 2019
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Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 2019 e que se
relacionan nestas táboas.

D) Redución de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira Número/código  do  présta-
mo

Importe de “préstamo provin-
cial 2019” aplicado á redución
da débeda

BBVA 95/45580374 98747,53

BBVA 95/43973810 2165,25

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras 100.912,78

E) Resumo:

SUBTOTAIS Deputación Concello Total

A- PAGO A PROVEDORES
Achega 2018 0 0

Achega 2019 0 0

B- GASTOS CORRENTES 
Achega 2019 146.933,44 € 146.933,44 €

C- INVESTIMENTOS

Achega 2019 0 0 0

Achega 2018 105.336,28 0 105.336,28

Préstamo 2019 0 0 0

D- REDUCIÓN DÉBEDA
Préstamo 2019 100.912,78 100.912,78

Achega 2019 146.933,44 146.933,44
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T O T A L Achega 2018 105.336,28 105.336,28

Préstamo 2019 100.912,78 100.912,78

TOTAL 353.182,50 353.182,50

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2019 no que se inclúen os investimentos financeiramen-
te sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos ou pregos de
prescricións técnicas:

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles
(mínimo do 25% do total de achega e préstamo provincial asignado)

Orzamento

Acondicionamento accesos a capilla de Santa Rosa e muiño do vento, Laxe 36.874,91

Conservación de rúas no casco urbano de Laxe 30.500,71

Conservación de camiños en Coens 49.505,46

TOTAIS 116.881,08

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a execución
dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e autorizacións administra-
tivas que legalmente sexan necesarias.

4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2019 os fondos necesarios para
facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2019, se a houbera.

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e exe-
cución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se produ-
ce efectivamente.

6.- Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras Administracións
públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e no caso de que exis-
tan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase o detalle de cada unha
delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. 

7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o concello está
ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.

8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente
acordo e o correspondente expediente”.

Segundo: Ratificar este acordo polo Pleno da Corporación na vindeira sesión que se celebre.
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Mándao e asínao, en Laxe, na data da sinatura incluída á marxe, o alcalde, do que eu como secreta-
ria dou fe.

Asdo. O 1º tenente de alcalde Asdo. A secretaria-interventora,
Ricardo Facal Castiñeira, delegación por ausencia Begoña Carrasco García
(Resolución núm. 759/2018, de 20/09/2018)

Seguidamente,  non  habendo  intervencións,  sométese  a  votación  a  proposta,  obtendo  o
seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 5 [4 do PSdeG-PSOE (Don Jose Manuel Mouzo Castiñeira, Don Ricardo Facal
Castiñeira, Dona Ana María Hermo Vales, Don Manuel Esmorís Cotelo)  1 do BNG (Don Xosé
Manuel Pose Lema) 
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓNS: 3 [3 do PP (Don José Luis Pérez Añón, Don Francisco Charlín Oróns, Don Diego
Soto Pereiro).

4.-APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DO  EXPEDIENTE  DE RECOÑECEMENTO  EXTRAXUDICIAL  DE
OBRIGAS Nº9/2019.

Dase conta da proposta,

Vista a existencia dunha serie de gastos por importe total de 1.752,16€, correspondentes a
obras, servizos e subministros de exercicios pechados, que precisan do previo recoñecemento
extraxudicial de créditos polo Pleno para poder ser aprobados, tal e como dispón o artigo 60.2
do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril .
Advertido do principio de anualidade do orzamento e de especialidade dos créditos a gastar
por unha entidade pública, e tendo en conta a atenuación pola Xurisprudencia da aplicación
deles en virtude do principio de enriquecemento inxusto que obriga a Administración a pagar
aqueles traballos efectuados.
Visto o informe de Secretaría intervención de 28 de marzo de 2019,
Considerando  os  art.  26.2  e  60.2  do  RD  500/1990,  esta  Alcaldía  propón  ao  Pleno  da
Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.- Resolver a discrepancia formulada no informe de secretaría intervención de data 28
de marzo de 2019, en base a teoría o recoñecemento inxusto que obriga a Administración a
pagar os traballos efectuados.

Segundo.-Aprobar o Expediente de recoñecemento de obrigas nº9/2019 cun importe total de
1.752,16€,  con cargo ao  Orzamento Xeral  municipal  para o  exercicio  2019,  prorrogado do
2018,   e  proceder á autorización, disposición e recoñecemento,  liquidación das obrigas dos
créditos  recoñecidos,  imputándoos  ás  partidas  correspondentes  segundo  consta  no  listado
anexo da proposta.

Laxe, 28 de marzo de 2019
O ALCALDE
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Seguidamente e tras unha serie de aclaracións, sométese a votación a proposta, obtendo o
seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 5 [4 do PSdeG-PSOE (Don Jose Manuel Mouzo Castiñeira, Don Ricardo Facal
Castiñeira, Dona Ana María Hermo Vales, Don Manuel Esmorís Cotelo)  1 do BNG (Don Xosé
Manuel Pose Lema) 
ABSTENCIÓNS: 0
VOTOS EN CONTRA:3 [3  do PP (Don José Luis Pérez Añón, Don Francisco Charlín Oróns,  Don
Diego Soto Pereiro)

5.-APROBACIÓN,  SE  PROCEDE,  DO  EXPEDIENTE  DE RECOÑECEMENTO  EXTRAXUDICIAL  DE
OBRIGAS Nº10/2019.     

Dase conta da proposta,
Vista a existencia dunha serie de gastos por importe total de 2.454,44€, correspondentes a
obras, servizos e subministros de exercicios pechados, que precisan do previo recoñecemento
extraxudicial de créditos polo Pleno para poder ser aprobados, tal e como dispón o artigo 60.2
do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril .
Advertido do principio de anualidade do orzamento e de especialidade dos créditos a gastar
por unha entidade pública, e tendo en conta a atenuación pola Xurisprudencia da aplicación
deles en virtude do principio de enriquecemento inxusto que obriga a Administración a pagar
aqueles traballos efectuados.
Visto o informe de Secretaría intervención de 28 de marzo de 2019,
Considerando  os  art.  26.2  e  60.2  do  RD  500/1990,  esta  Alcaldía  propón  ao  Pleno  da
Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

Primeiro.- Resolver a discrepancia formulada no informe de secretaría intervención de data 28
de marzo de 2019, en base a teoría o recoñecemento inxusto que obriga a Administración a
pagar os traballos efectuados.

Segundo.-Aprobar o Expediente de recoñecemento de obrigas nº10/2019 cun importe total de
2.454,44€,  con cargo ao  Orzamento Xeral  municipal  para o  exercicio  2019,  prorrogado do
2018,   e  proceder á autorización, disposición e recoñecemento,  liquidación das obrigas dos
créditos  recoñecidos,  imputándoos  ás  partidas  correspondentes  segundo  consta  no  listado
anexo da proposta.

Laxe, 28 de marzo de 2019
O ALCALDE

Seguidamente,  non  habendo  intervencións,  sométese  a  votación  a  proposta,  obtendo  o
seguinte resultado:

VOTOS A FAVOR: 5 [4 do PSdeG-PSOE (Don Jose Manuel Mouzo Castiñeira, Don Ricardo Facal
Castiñeira, Dona Ana María Hermo Vales, Don Manuel Esmorís Cotelo)  1 do BNG (Don Xosé
Manuel Pose Lema) 
ABSTENCIÓNS: 0
VOTOS EN CONTRA: 3 [3 do PP (Don José Luis Pérez Añón, Don Francisco Charlín Oróns, Don
Diego Soto Pereiro)
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FIN DA SESIÓN.-
Rematado o obxecto da presente sesión, o sr. Alcalde en funcións da por finalizada, sendo as
dezaoito horas e corenta e cinco minutos (18:45 horas) do día da data e no lugar ao principio
indicados, extendéndose por min secretaria, a presente acta asinando a continuación e neste
momento e comigo o Iltmo. Sr. Alcalde-presidente para que, unha vez aprobada a Acta polo
Pleno do Concello de Laxe, se proceda a súa transcrición ao libro correspondente.

O ALCALDE A secretaria-interventora


