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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL CELEBRADA O 11 DE
FEBREIRO DE 2022
En Laxe, sendo as 09:00 horas do día 11 de febreiro de 2022, reúnense, no Salón de Plenos
do Concello, aos efectos de celebración da sesión extraordinaria, o 1º tenente de Alcalde,
Francisco Charlín Oróns (PP) en substitución legal, en virtude do artigo 47 do Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais e o artigo 23.3 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das Bases de Réximen Local, de don José Luis Pérez Añón, alcalde do
Concello de Laxe, presidindo o Pleno e os concelleiros:
Dna. Raquel Lema Allo (PP)
Don Eulogio Constantino Castiñeira (PP)
Dna. Sandra Mouzo Pose (PP)
Don Diego Soto Pereiro (PP)

Francisco Charlín Orons

Non asisten:
Don José Luis Pérez Añón (PP)
Dna. Bárbara Varela Álvarez (PSdeG PSOE)
Dna. Consuelo Lemus Insua (PSdeG PSOE)
Don Fabián José Romar Lema (PSdeG PSOE)
Dna. Marta Caamñao Alvarellos Dna. Consuelo Lemus Insua (PSdeG PSOE)
Don Xosé Manuel Pose Lema (Representante do BNG e integrante do Grupo mixto)
Actúa como Secretaria deste Concello, Dona Begoña Carrasco García.
Seguidamente, procédese a, deliberar sobre a seguinte
ORDE DO DÍA:

CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
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Dase conta da proposta de Alcaldía,

Versión imprimible

FIRMADO POR

Begoña Carrasco García

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS
E SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS+
2022”, expediente 2021/A008/000027

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Asunto: APROBACIÓN DO PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E
SERVIZOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “POS+
2022”
Expte. Admvo. Núm. 2021/A008/000027
A Deputación da Coruña aprobou as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS + 2022” no BOP
núm. 228 de 30/11/2021.
Este plan consta de tres tipos de achegas provinciais: achega provincial 2021, achega
provincial 2022 e préstamo provincial 2022 que se destinarán aos distintos obxectos
descritos nas ditas bases en función da súa natureza. As cantidades asignadas ao Concello
de Laxe para cada un destes tipos de achega son as seguintes:
Achega provincial 2021: 60.992,66 €
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

Achega provincial 2022: 112.579,57 €
Préstamo provincial 2022: 8.443,47 €
Total POS+ 2022: 182.015,70 €
Ademais consta dun Plan Complementario no que o Concello deberá solicitar investimentos
financeiramente sostibles por un importe total mínimo do 50% da suma dos tres tipos de
achega provincial asignada, ainda que se aconsella que sexa maior (base 4.3).
Con respecto a este plan, formúlase a seguinte proposta ao Pleno:
(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2022” da Deputación Provincial da Coruña,
cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e o
préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a continuación, separando os
que se financian con cargo a “achega provincial 2022”,”achega provincial 2021” e
“préstamo provincial 2022”:
A ) Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2022:
Deputación

Francisco Charlín Orons

Achega provincial 2022 aplicada ao financiamento de gastos 40.000,00
correntes
Achega provincial 2021 (Excepción da Base 2.1 final)
Subtotal gasto corrente
B ) Financiamento de investimentos:
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ACHEGA
2022

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,
Begoña Carrasco García
FIRMADO POR

40.000,00

PROVINCIAL FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Concello
Denominación da obra Deputac Achega IVE soportado Total
Orzamento
ou subministración
ión
municip deducible
Concello total
al
(só
abastecem.
auga potable)
MELLORA DO VIAL QUE 38.072,6
LEVA
AO
CEMITERIO 1
MUNICIPAL DE LAXE

38.072,61

MELLORA
DO
VIAL 34.506,9
MUNICIPAL NO LUGAR DE 6
BOAÑO, DESDE O CAMPO
DO ALMOZARRO Á PRAIA
DE
ARNADO,
NA
PARROQUIA DE TRABA

34.506,96
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Subtotal investimentos 72.579,5
achega provincial 2022 7
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ACHEGA
PROVINCIAL FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO
2021
(Investimentos
financeiramente
sostibles)
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Concello
Denominación da obra Deputac Achega IVE soportado Total
Orzamento
ou subministración
ión
municip deducible
Concello total
al
(só
abastecem.
auga potable)

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

MELLORA
DE
VIAL 60.992,6
MUNICIPAL
DESDE 5
CASTRELO (CRUCE AC433) ATA O MERENDEIRO
DE A BRAÑA, NO LUGAR
DE SOESTO

60.992,65

Subtotal investimentos 60.992,6
achega provincial 2021 5

60.992,65

CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
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Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan nestas
táboas.
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FIRMADO POR

72.579,57

C Redución de débeda con entidades financeiras:
Entidade financeira

PRÉSTAMO
2022
aplicado á
débeda

PROVINCIAL
redución

da

Subtotal redución de débeda con entidades
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Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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financeiras
4.

Resumo:
Concello
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POS+ 2022 RESUMO DE
FINANCIAMENTO
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Francisco Charlín Orons

Achega
AGASTOS2022
CORRENTES Achega
2021
(Excep.
Base 2.1)
Achega
B2022
INVESTIMEN Achega
TOS
2021
C- REDUCIÓNPréstamo
DÉBEDA
2022
Achega
2022
Achega
2021
Préstamo
2022
TOTAL

IVE
Soportado Total
Orzamen
DeputaciónConcello deducible concello to
(só
Total
abastecem
.
auga
potable )
40.000,00
40.000,00

72.579,57

72.579,57

60.992,65

60.992,65

112.579,57

112.579,5
7
60.992,65

60.992,65

173.572,22

173.572,2
2

2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2022 no que se inclúen os investimentos
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes
proxectos ou pregos de prescricións técnicas:
Denominación dos investimentos
Orzamento
financeiramente sostibles
Orzamento
IVE soportado subvencionabl
(mínimo do 50% do total de achega contrata
deducible
e
e préstamo provincial asignado)
(encher só esta (encher
(encher esta
columna
se ademais esta columna se se
non
hai columna se hai encheo
a
actuacións de actuacións de columna B por
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actuacións de
abastecemento
abastecemento
abastecement
auga potable)
auga potable)
o)
(B)
(A)
(C= A-B)
30.203,54

MELLORA DA SENDA MUNICIPAL DESDE 86.478,55
SANTA ROSA ATA PRAIA DE SOESTO

86.478,55

TOTAIS

116.682,09

116.682,09
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3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a
execución dos investimentos, e ten solicitadas as autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias para os investimentos que o requiran.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2022 os fondos
necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no POS+2022
Base, se a houbera.
5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación
e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada coa
participación do concello no Plan.
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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 existan 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.

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,
Begoña Carrasco García
FIRMADO POR

MELLORA DO ACCESO E EXPLANADA 30.203,54
EXTERIOR
Á IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
ESTEBAN DE SOESTO, PARROQUIA DE
SOESTO

7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal
de Administración 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.
Laxe, 8 de febreiro de 2022
O primeiro tenente de alcalde, en substitución legal, en virtude do artigo 47 do Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e o artigo 23.3 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, de don José Luis Pérez Añón, alcalde do
Concello de Laxe.
Asdo. Francisco Charlin Oróns”
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Sométese a votación a proposta, obtendo o seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: 5 [5 do PP (Don Francisco Charlín Oróns, Dona Raquel Lema Allo, Don
Eulogio Constantino Castiñeira, Don Diego Soto Pereiro e Dona Sandra Mouzo Pose)].
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓNS: 0

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

Polo que queda aprobado o seguinte ACORDO:
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) “POS+ 2022” da Deputación
Provincial da Coruña, cuxas Bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a
aplicación da achega e o préstamo provincial asignados aos obxectos que se indican a
continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial 2022”,”achega
provincial 2021” e “préstamo provincial 2022”:
A ) Financiamento de gastos correntes que se devenguen no exercicio 2022:
Deputación

Francisco Charlín Orons

Achega provincial 2022 aplicada ao financiamento de gastos 40.000,00
correntes
Achega provincial 2021 (Excepción da Base 2.1 final)
Subtotal gasto corrente
B ) Financiamento de investimentos:

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

ACHEGA
PROVINCIAL 2022

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
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Concello

Versión imprimible

Begoña Carrasco García
FIRMADO POR

40.000,00

Denominación da
obra
ou
subministración

Deputac
ión

Achega
munici
pal

IVE
soportad
o
deducibl
e

Total
Conce
llo

Orzame
nto
total

(só
abastece
m. auga
potable)
MELLORA DO VIAL 38.072,61
QUE
LEVA
AO
CEMITERIO MUNICIPAL
DE LAXE

38.072,61
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34.506,96

Subtotal
72.579,57
investimentos
achega provincial
2022

72.579,57

Francisco Charlín Orons

ACHEGA
PROVINCIAL 2021
(Investimentos
financeiramente
sostibles)

FINANCIAMENTO DO INVESTIMENTO

Concello

Versión imprimible
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Denominación da
obra
ou
subministración
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MELLORA DO VIAL 34.506,96
MUNICIPAL NO LUGAR
DE BOAÑO, DESDE O
CAMPO
DO
ALMOZARRO Á PRAIA
DE
ARNADO,
NA
PARROQUIA DE TRABA

Deputac
ión

Achega
munici
pal

IVE
soportad
o
deducibl
e

Total
Conce
llo

Orzame
nto
total

(só
abastece
m. auga
potable)
MELLORA DE VIAL 60.992,65
MUNICIPAL
DESDE
CASTRELO
(CRUCE
AC-433)
ATA
O
MERENDEIRO DE A
BRAÑA, NO LUGAR DE
SOESTO

60.992,65
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Subtotal
60.992,65
investimentos
achega provincial
2021

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións que se relacionan
nestas táboas.
C Redución de débeda con entidades financeiras:

Francisco Charlín Orons

Entidade
financeira

PRÉSTAMO
PROVINCIAL 2022
aplicado á redución
da débeda

Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras
4. Resumo:

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

Concello
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60.992,65

Soportad Total Orzame
concell nto
Deputaci Concell o
deducible
o
o
Total
POS+ 2022 RESUMO ón
(só
DE FINANCIAMENTO
abastece
m.
auga
potable )
Achega
2022

40.000,00

AGASTOS
Achega
CORRENTES
2021

40.000,0
0

(Excep.
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Base 2.1)
B- INVESTIMENTOS

72.579,57

72.579,5
7

Achega
2021

60.992,65

60.992,6
5

Achega
2022

112.579,57

112.579,
57

Achega
2021

60.992,65

60.992,6
5

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

CREDUCIÓN Préstamo
DÉBEDA
2022

Préstamo
2022

Francisco Charlín Orons

TOTAL 173.572,22

173.572,
22
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2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2022 no que se inclúen os investimentos
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes
proxectos ou pregos de prescricións técnicas:

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,
Begoña Carrasco García
FIRMADO POR

Achega
2022

Denominación
dos
investimentos
financeiramente sostibles
(mínimo do 50% do total de
achega
e
préstamo
provincial asignado)

IVE
soportado
deducible

Orzamento
subvencion
able

(encher
só
esta
columna se
non
hai
actuacións
de
abasteceme
nto
auga
potable)

(encher
ademais
esta
columna se
hai
actuacións
de
abasteceme
nto
auga
potable)

(encher
esta
columna se
se encheo a
columna B
por
actuacións
de
abasteceme
nto)

(A)

(B)

(C= A-B)

Orzamento
contrata

MELLORA DO ACCESO E EXPLANADA 30.203,54
EXTERIOR

30.203,54

Á IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
ESTEBAN DE SOESTO, PARROQUIA DE
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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SOESTO
MELLORA DA SENDA MUNICIPAL DESDE 86.478,55
SANTA ROSA ATA PRAIA DE SOESTO

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

TOTAIS

116.682,09

3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a
execución dos investimentos, e ten solicitadas as autorizacións administrativas que
legalmente sexan necesarias para os investimentos que o requiran.
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2022 os fondos
necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos no
POS+2022 Base, se a houbera.

Francisco Charlín Orons

5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da
contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se
entenderá aceptada coa participación do concello no Plan.
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 existan 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.
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7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia
Estatal de Administración 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.

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,
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116.682,09

86.478,55

8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.”
2.- APROBACIÓN, se procede, POS+ADICIONAL 1/2021 PARA O FINANCIAMENTO DE
GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS “POS+ ADICIONAL 1/ 2021”
Expte. Admvo. Núm.: 2021/A008/000028.

“Dase conta da proposta de Alcaldía,
PROPOSTA DE ALCALDÍA
Asunto: APROBACIÓN DO POS+ADICIONAL 1/2022 PARA O FINANCIAMENTO DE
GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS “POS+ ADICIONAL 1/ 2022”
Expte. Admvo. Núm.: 2021/A008/000028
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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A Deputación da Coruña aprobou as bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás
obras e servizos de competencia municipal (Plan único de concellos) “POS + 2022” no que
regula simultáneamente un POS+ ADICIONAL 1/2022 para o financiamento de gastos
sociais extraordinarios, publicando as bases da convocatoria no BOP núm 228, de
30/11/2021.
Na circular remitida a este concello pola Deputación Provincial da Coruña, consta que a
cantidade asignada no POS+ ADICIONAL 1/2022 para gastos sociais extraordinarios do
exercicio 2022 é de 39.402,85 euros.
Con respecto a este plan, formúlase a seguinte proposta ao Pleno:
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+ Adicional 1/2022” da Deputación Provincial da
Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, cuxas Bases se coñecen e
aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos
sociais que se detallan no informe emitido pola Intervención ou a Secretaría-Intervención do
concello, segundo se indica a continuación:
Achega provincial preasignada
POS+ADICIONAL/2022

figura

nas

Bases

do

39.402,85 €

Francisco Charlín Orons

Achega provincial SOLICITADA para a súa aplicación ao financiamento
39.402,85 €
dos gastos sociais extraordinarios
(Cubrir só os datos dos gastos aos que o concello aplique o financiamento con cargo a este
Plan)
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GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,
Begoña Carrasco García
FIRMADO POR

que

ESTIMACIÓN
DE
PREVISIÓN
INGRESOS
DE GASTOS
PÚBLICOS
2022
OU
PRIVADOS

ESTIMACIÓN DO
GASTO
A
FINANCIAR POLO
CONCELLO
(Pode
ser
superior
ao
importe
solicitado)

(A)

(A-B)

a) Reforzo - ampliación de persoal técnico e/ou
administrativo adscrito aos servizos sociais do
concello, co fin de apoiar aos equipos actuais
e/ou facilitar a tramitación urxente das
prestacións obxecto deste plan e axilizar a
atención social profesional necesaria en 17.581,82
situacións de risco para persoas vulnerables. €

(B)

17.581,82 €

O importe non pode ser destinado a cubrir a
achega municipal no Plan de Financiamento
dos servizos sociais municipais FOPPSS, o
gasto vai dirixido a nova contratación.
b) Ampliación e dotación
municipais
destinadas
a

das partidas
9.761,03 €
axudas
de

9.761,03 €

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

emerxencia ás persoas soas ou familias en
risco de exclusión social: maiores, persoas con
diversidade funcional, mulleres en risco de
exclusión social ou vítimas de violencia de
xénero, cando eles e as persoas ao seu cargo,
carezan de medios económicos suficientes
para asegurar a cobertura das necesidades
básicas: vivenda, alimentación, electricidade,
educación, gastos médicos ou farmacéuticos,
transporte, e aqueles que consideren os
servizos sociais municipais.
As axudas en especie para alimentación e
educación, consideraranse gasto corrente,
sempre que non superen o límite por unidade
de 500,00 €.

Francisco Charlín Orons

c) Ampliar o servizo de axuda a domicilio en
todas as súas modalidades, e calquera outro
de análoga natureza que se preste no
domicilio da persoa, como rehabilitación,
perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas,
etc.

CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Begoña Carrasco García

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

O importe non pode ser destinado a cubrir a 8.000,00 €
achega municipal no Plan de Financiamento
dos servizos sociais municipais FOPPSS.
Excepcionalmente
o
importe
poderá
destinarse a cubrir a parte da achega
municipal ao servizo de axuda a domicilio na
modalidade de dependencia, incluíndo aquela
que corresponde a horas xa concedidas.

8.000,00 €

d) Reforzo dos servizos e axudas económicas
para respiro familiar e medidas de conciliación
a persoas que carezan de medios económicos
suficientes para asegurar a cobertura destas
necesidades, valoradas polos profesionais dos
servizos sociais comunitarios.

0,00 €

e) Reforzo dos dispositivos e axudas
económicas para a atención a persoas sen
fogar, que carezan de medios económicos
suficientes para asegurar a cobertura destas
necesidades, valoradas polos profesionais dos
servizos sociais.

0,00 €

f) Outras medidas sociais de carácter 500,00 €
extraordinario que os servizos sociais das
entidades locais consideren imprescindibles e

500,00 €

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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urxentes
para
atender
ás
especialmente
vulnerables,
e
debidamente xustificadas.

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

g) Aluguer de equipamento técnico asistencial
para cesión de uso ás persoas que necesiten
este material asistencial para a súa vida
diaria: camas, cadeiras de rodas, grúas, e
calquera outro material ou equipamento
valorado polos profesionais dos servizos
sociais comunitarios, cando carezan de
medios económicos suficientes para asegurar
a cobertura destas necesidades.
SUBTOTAL GASTOS CORRENTES

0,00 €

35.842,85
€

0,00 €

Francisco Charlín Orons

h) Adquisición de equipamento técnico
asistencial para cesión de uso ás persoas que
necesiten este material asistencial para a súa
vida diaria: camas, cadeiras de rodas, grúas, e
calquera outro material ou equipamento
valorado polos profesionais dos servizos
sociais comunitarios, cando carezan de 3.560,00 €
medios económicos suficientes para asegurar
a cobertura destas necesidades.

35.842,85 €

3.560,00 €

A adquisición deste equipamento inventariable
terá a consideración de gastos de
investimento a efectos orzamentarios.

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

i)
Gastos
de
investimento
para
o
desenvolvemento dos programas de servizos
sociais e do traballo dos os equipos técnicos
de servizos sociais municipais (equipos
informáticos, ofimática etc).

Versión imprimible

Begoña Carrasco García
FIRMADO POR

persoas
sexan

0,00 €

A adquisición deste equipamento inventariable
terá a consideración de gastos de
investimento a efectos orzamentarios.
SUBTOTAL GASTOS INVESTIMENTO

3.560,00 € 0,00 €

3.560,00 €

TOTAL

39.402,85
€

39.402,85 €

0,00 €

2.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.
Laxe, 8 de febreiro de 2022
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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Mándao e asínao, en Laxe, na data da sinatura incluída á marxe, o 1º tenente de alcalde,
don Francisco Charlín Oróns, en substitución legal, en virtude do artigo 47 do Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e o artigo 23.3 da Lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, de don José Luis Pérez Añón, alcalde do
Concello de Laxe.
Asdo. Francisco Charlin Oróns”
(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

Sométese a votación a proposta, obtendo o seguinte resultado:
VOTOS A FAVOR: 5 [5 do PP (Don Francisco Charlín Oróns, Dona Raquel Lema Allo, Don
Eulogio Constantino Castiñeira, Don Diego Soto Pereiro e Dona Sandra Mouzo Pose)].
VOTOS EN CONTRA: 0
ABSTENCIÓNS: 0
Polo que queda aprobado o seguinte ACORDO:

Francisco Charlín Orons

1.- Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal (Plan único de concellos) “POS+ Adicional 1/2022” da Deputación Provincial da
Coruña para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, cuxas Bases se coñecen e
aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos gastos
sociais que se detallan no informe emitido pola Intervención ou a Secretaría-Intervención do
concello, segundo se indica a continuación:
que

figura

nas

Bases

do

39.402,85 €

Achega provincial SOLICITADA para a súa aplicación ao financiamento
39.402,85 €
dos gastos sociais extraordinarios

CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

(Cubrir só os datos dos gastos aos que o concello aplique o financiamento con cargo a este
Plan)

Versión imprimible

FIRMADO POR

Begoña Carrasco García

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

Achega provincial preasignada
POS+ADICIONAL/2022

GASTOS SOCIAIS EXTRAORDINARIOS

ESTIMACIÓN DO
ESTIMACIÓN GASTO
A
DE
FINANCIAR POLO
PREVISIÓN
INGRESOS
CONCELLO
DE GASTOS
PÚBLICOS
(Pode
ser
2022
OU
superior
ao
PRIVADOS
importe
solicitado)

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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(A)

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

a) Reforzo - ampliación de persoal técnico e/ou
administrativo adscrito aos servizos sociais do
concello, co fin de apoiar aos equipos actuais
e/ou facilitar a tramitación urxente das
prestacións obxecto deste plan e axilizar a
atención social profesional necesaria en 17.581,82
situacións de risco para persoas vulnerables. €

(A-B)

17.581,82 €

O importe non pode ser destinado a cubrir a
achega municipal no Plan de Financiamento
dos servizos sociais municipais FOPPSS, o
gasto vai dirixido a nova contratación.

Versión imprimible

CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Francisco Charlín Orons

b) Ampliación e dotación das partidas
municipais
destinadas
a
axudas
de
emerxencia ás persoas soas ou familias en
risco de exclusión social: maiores, persoas con
diversidade funcional, mulleres en risco de
exclusión social ou vítimas de violencia de
xénero, cando eles e as persoas ao seu cargo,
carezan de medios económicos suficientes
para asegurar a cobertura das necesidades
9.761,03 €
básicas: vivenda, alimentación, electricidade,
educación, gastos médicos ou farmacéuticos,
transporte, e aqueles que consideren os
servizos sociais municipais.

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,
Begoña Carrasco García
FIRMADO POR

(B)

9.761,03 €

As axudas en especie para alimentación e
educación, consideraranse gasto corrente,
sempre que non superen o límite por unidade
de 500,00 €.
c) Ampliar o servizo de axuda a domicilio en
todas as súas modalidades, e calquera outro
de análoga natureza que se preste no
domicilio da persoa, como rehabilitación, 8.000,00 €
perruquería, podoloxía, comedor sobre rodas,
etc.

8.000,00 €

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.
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FIRMADO POR

Begoña Carrasco García

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

Francisco Charlín Orons

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

O importe non pode ser destinado a cubrir a
achega municipal no Plan de Financiamento
dos servizos sociais municipais FOPPSS.
Excepcionalmente
o
importe
poderá
destinarse a cubrir a parte da achega
municipal ao servizo de axuda a domicilio na
modalidade de dependencia, incluíndo aquela
que corresponde a horas xa concedidas.
d) Reforzo dos servizos e axudas económicas
para respiro familiar e medidas de conciliación
a persoas que carezan de medios económicos
suficientes para asegurar a cobertura destas
necesidades, valoradas polos profesionais dos
servizos sociais comunitarios.

0,00 €

e) Reforzo dos dispositivos e axudas
económicas para a atención a persoas sen
fogar, que carezan de medios económicos
suficientes para asegurar a cobertura destas
necesidades, valoradas polos profesionais dos
servizos sociais.

0,00 €

f) Outras medidas sociais de carácter
extraordinario que os servizos sociais das
entidades locais consideren imprescindibles e
500,00 €
urxentes
para
atender
ás
persoas
especialmente
vulnerables,
e
sexan
debidamente xustificadas.

500,00 €

g) Aluguer de equipamento técnico asistencial
para cesión de uso ás persoas que necesiten
este material asistencial para a súa vida
diaria: camas, cadeiras de rodas, grúas, e
calquera outro material ou equipamento
valorado polos profesionais dos servizos
sociais comunitarios, cando carezan de
medios económicos suficientes para asegurar
a cobertura destas necesidades.

0,00 €

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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SUBTOTAL GASTOS CORRENTES

0,00 €

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

h) Adquisición de equipamento técnico
asistencial para cesión de uso ás persoas que
necesiten este material asistencial para a súa
vida diaria: camas, cadeiras de rodas, grúas, e
calquera outro material ou equipamento
valorado polos profesionais dos servizos
sociais comunitarios, cando carezan de 3.560,00 €
medios económicos suficientes para asegurar
a cobertura destas necesidades.

35.842,85 €

3.560,00 €

Francisco Charlín Orons

A adquisición deste equipamento inventariable
terá a consideración de gastos de
investimento a efectos orzamentarios.
i)
Gastos
de
investimento
para
o
desenvolvemento dos programas de servizos
sociais e do traballo dos os equipos técnicos
de servizos sociais municipais (equipos
informáticos, ofimática etc).

0,00 €

Versión imprimible

CVD: Icn1fjXkwCLXsWsdeABR
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

A adquisición deste equipamento inventariable
terá a consideración de gastos de
investimento a efectos orzamentarios.

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,
Begoña Carrasco García
FIRMADO POR

35.842,85
€

SUBTOTAL GASTOS INVESTIMENTO

3.560,00 € 0,00 €

3.560,00 €

TOTAL

39.402,85
€

39.402,85 €

0,00 €

2.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do
presente acordo e o correspondente expediente.
Rematado o obxecto da presente sesión, o sr. alcalde da por finalizada, sendo ás 09:15 horas
do día da data e no lugar ao principio indicados, extendéndose por min secretaria, a
presente acta asinando o Iltmo. 1º tenente de alcalde en substitución legal, en virtude do artigo
47 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais e o artigo 23.3 da Lei
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co Código de
Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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FIRMADO POR

Begoña Carrasco García

(FECHA: 03/03/2022 14:21:00) ,

Francisco Charlín Orons

(FECHA: 03/03/2022 14:53:00)

7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réximen Local, de don José Luis Pérez Añón,
alcalde do Concello de Laxe. para que, unha vez aprobada a Acta polo Pleno do Concello de
Laxe, se proceda a súa transcrición ao libro correspondente.
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