
 

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL DO DÍA 28 DE SE TEMBRO DE 2016 
 
 
No salón de sesións da casa do Concello de Cambre, ás vinte horas do día vinte e oito de setembro de dous mil 
dezaseis, baixo a presidencia do señor alcalde don Óscar A. García Patiño, reúnese en sesión ordinaria, en 
primeira convocatoria, o Pleno municipal. 
 
Asisten os señores concelleiros dona Mª Jesús González Roel, don Juan María Abalo Castex, dona Rocío Vila 
Díaz, don Manuel María Mora Pita da Veiga e dona Marta Mª Vázquez Golpe, do PP; don Juan González Leirós, 
dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso e dona Mª Dolores Blanca García Fernández, de UxC; 
dona Leonor Fernández Grande, dona Mª Jesús Gómez González, don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez e dona 
Josefa Vázquez Soto, do PSdeG-PSOE; dona Mª Olga Santos López e don Antonio Bruquetas Santos, de ACdC-
SON; don Daniel Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández, do BNG; integrando o Grupo Mixto, dona 
Mª José García Hidalgo, de C’s; e don Jesús Bao Bouzas, concelleiro non adscrito. 
 
Non asiste, con escusa, don Manuel Rivas Caridad, do PP. 
 
Asisten don Francisco Javier Ulloa Arias, interventor, e dona Mª Luisa de la Red Ampudia, secretaria xeral. 
 
Aberto o acto pola presidencia, examináronse os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.  
 
1. Aprobación, se procede, do borrador da acta corr espondente á sesión extraordinaria do día 30 de mai o 
de 2016 
 
O señor presidente pregunta aos asistentes se desexan formular algunha observación ao borrador da acta 
correspondente á sesión extraordinaria do día 30 de maio de 2016. 
 
Non se formulan alegacións, polo que o Pleno municipal, por unanimidade dos vinte concelleiros que están hoxe 
presentes e que asistiron todos eles á citada sesión [dona Mª Jesús González Roel, don Juan María Abalo 
Castex, dona Rocío Vila Díaz, don Manuel María Mora Pita da Veiga e dona Marta Mª Vázquez Golpe, do PP; os 
cinco concelleiros de UxC; os catro concelleiros, do PSdeG-PSOE; os dous concelleiros de ACdC-SON; os dous 
concelleiros do BNG; a concelleira do GM (C’s); e o concelleiro non adscrito], aproba o citado borrador. 
 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1. Novación de créditos para dotar de financiamen to ao proxecto de iluminación do campo de fútbol 
“Os Pinares” de Brexo-Lema  
 
Vista a proposta de Alcaldía do día 16 de setembro de 2016 que consta do seguinte teor literal: 
 
“Vista a proposta da área de Cultura, Tradicións populares e Deportes na que solicita dotar crédito á obra “Iluminación do 
Campo de fútbol Os Pinares - Brexo- Lema” considerada como prioritaria para dar un maio servizo aos equipos do municipio 
dando solución ao problema de iluminación, se inicia expediente de modificación do orzamento para o que se recabou 
informe da área de intervención. 
 
Visto que existen diversos saldos de crédito de proxectos xa rematados financiados con operación de crédito. 
 
Visto que polo interventor municipal se suliña a necesidade de elevar a acordo plenario a desafectación dos préstamo 
vinculado ás obras xa executadas afectándoo ao proxecto de “Iluminación do Campo de fútbol Os Pinares – Brexo - Lema”. 
 
É por isto que se presenta ao Pleno da Corporación a seguinte proposta de acordo: 
 



 

Primeiro: Efectuar a desafectación de 71.939,57 euros correspondente a distintos préstamos concertados polo concello de 
Cambre e afectar dito crédito ao proxecto de obra “Iluminación do Campo de fútbol Os Pinares – Brexo - Lema”: 
 
Cod.proxecto Proxectos con saldos a non executar Im porte Saldos Código de Préstamo 
14-2-164000 Acondicionamiento cementerio municipal 15.985,55 € B. Sabadell nº 270978389 
05-2-422000 PABELLÓN POLIDEPORTIVO EN CEIP GRAXAL 13.988,41 € BBVA nº 00046089360 
07-2-121000 Acond. Local municipal para archivo 17.945,00 € BCL nº 9545266124 

12-2-161000 
Ren. redes servicios e pavimentación en 
Penouviña e Fontenla. Pos Complementario 2012 

24.020,61 € 
B. Sabadell novando el 
préstamo BBVA nº 46346237 

 Total 71.939,57 €  
 
Segundo: De adoptar o acordo, darase traslado do mesmo ás entidades financeiras coas que se concertou as operacións de 
crédito para o seu xeral coñecemento.” 
 
Foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Economía, Facenda, Seguridade Cidadá e 
Participación de data 21 de setembro de 2016, por catro votos a prol, correspondentes aos dous concelleiros de 
UxC (don Óscar A. García Patiño e dona Mª Dolores Blanca García Fernández, titulares) e ás dúas concelleiras 
do PSdeG-PSOE (dona Josefa Vázquez Soto e dona Mª Jesús Gómez González, titulares). Abstivéronse os dous 
concelleiros do PP (don Juan Mª Abalo Castex e dona Marta Mª Vázquez Golpe, titulares), a concelleira de 
ACdC-SON (dona Mª Olga Santos López, titular), o concelleiro do BNG (don Brais Cubeiro Fernández, titular), a 
concelleira de C’s, integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo) e o concelleiro non adscrito (don Jesús Bao 
Bouzas). 
 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso, concelleiro de UxC, explica que con esta proposta de 
novación de crédito o que se trata é de dar resposta a unha situación irregular, xa que no proxecto de arranxo do 
campo de fútbol Os Pinares, de Brexo-Lema, non ían incluídas nin as torres de iluminación, nin as luminarias.  
 
Consideran que esta é unha situación irregular, que os equipo de fútbol que van utilizar ese campo necesitan, 
sobre todo no inverno, a iluminación. O concello conseguiu incorporar as torres, pero quédalles por incorporar as 
luminarias. A partir de aí, como non había partida orzamentaria, tiveron que buscar os cartos noutro lado, de aí a 
novación de crédito. 
 
Concedida a palabra a dona Marta Mª Vázquez Golpe, concelleira do PP, manifesta que para o seu grupo a falta 
de rigor coa que o grupo de goberno trae a pleno esta proposta é clara e patente, e demostra a pouca 
capacidade de traballo que ten este grupo de goberno, ao que xa os ten acostumados dende o inicio deste 
mandato. 
 
Cando nas comisións informativas se presentou a proposta para realizar esta modificación a través dunha 
desafectación de partidas que estaban afectadas a un préstamo, preguntáronlle ao concelleiro propoñente cal era 
o contido das obras que se pretendían desafectar, se esas obras estaban xa rematadas, se non o estaban, e no 
caso de que o estiveran en que consistiran esas obras. O concelleiro propoñente contestoulles que non o sabía. 
 
Hoxe, unha semana despois, todo parece indicar que o equipo de goberno tampouco o sabe, porque o informe 
que lles remiten, e que solicitaron no seu día nas comisións para poder comprobar cal era o contido material das 
obras en cuestión, non consiste senón nun cadro de financiamento que vén sendo, máis ou menos, similar ao 
que se presenta na proposta. Traballo e neglixencia que nada ten que ver neste caso coa función dos técnicos, 
senón coa falta de rigor e desinterese total dos concelleiros ou do grupo de goberno propoñente. 
 
Por outro lado, dicir que unha partida para unha dotación tan importante como é o sistema de iluminación do 
campo, para que poidan adestrar en condicións óptimas durante todo o inverno, non é algo fútil, non é algo que 
se poida decidir nunha semana. Hai pouco o Goberno presentou uns orzamentos municipais e acaba de dicir o 
concelleiro que dentro deses orzamentos municipais había un proxecto para a reforma do campo de fútbol Os 



 

Pinares, Brexo-Lema. Non entenden esa falta de previsión do grupo de goberno, que ten que traer esta 
modificación, a través deste procedemento que poden dicir anormal, cando puideron telo traído polo 
procedemento estipulado para facelo. 
 
Non obstante, a pesar de todas estas apreciacións que afectan ao grupo de goberno, cren que debe prevalecer o 
interese do equipo de fútbol Brexo-Lema, para que este sexa inmediatamente dotado de iluminación en inverno e 
poidan adestrar en condicións óptimas e, polo tanto, van votar igualmente a prol da proposta. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que sobre a dotación dos 
70.000 euros das luminarias para o Brexo-Lema, pouco poden dicir máis aló de que sendo dende hai anos 
defensores deste proxecto, non ían ser menos de non apoiar esta dotación. Saben que o importe é elevado, pero 
xa que apostaron dende hai anos por este investimento, fala do campo de fútbol en xeral, por este proxecto, pola 
promoción que suporá para o equipo, para os rapaces, para o deporte, entón non poden máis que ser 
responsables respecto da dotación das luminarias necesarias para o campo, iso é así. Certo é tamén que 
entenden que o tipo de luminarias leds que se propoñen suporán un importante aforro enerxético que en certa 
medida tamén amortizará o investimento.  
 
Pero por outra parte tampouco deben deixar de facer mención a que están ante unha desafectación de crédito. 
Non concorda co que acaba de manifestar a concelleira popular, non cre que sexa un procedemento anormal ou 
inusual, non sabe exactamente o termo que utilizou, é dicir, unha desafectación nun momento determinado 
utilízase cando existe remanente, existen unhas cantidades de diñeiro que non foron utilizadas para o uso que 
inicialmente se lles outorga, pero que como están ligadas, e senón que a corrixa o interventor, a operacións de 
crédito, teñen que quedar como remanentes para, nunha das opcións, afectalas a outros usos, que é este caso. 
Lembra que na anterior lexislatura tamén estiveron ante desafectacións e afectacións a outros usos.  
 
Continúa dicindo que o que ocorre é que, dentro desas desafectacións, aproveita esta ocasión para dicir que se 
atopan cunha que lles chama a atención, e da que xa falaron noutra ocasión, concretamente hai 6 meses, con 
motivo doutra desafectación para outro proxecto, e é a obra de acondicionamento do cemiterio municipal. En 
marzo ela mesma lles preguntaba polos motivos de desafectar unha cantidade para unha obra, neste caso falan 
do cemiterio, na que había filtracións nos nichos e defectos en xeral, para non entrar en detalles, que debían ser 
resoltos. Se lles respondía xa daquela que se estaba a reclamar á construtora que realizou a obra, como era 
lóxico, e 6 meses despois ven que existe unha nova desafectación de crédito respecto da obra de 
acondicionamento do cemiterio, cando nunha visita que fixeron viron que a situación do cemiterio municipal é 
exactamente a mesma: hai nichos sen tapar, filtracións, e seguen sen rematarse as obras. 
 
Di que vai recuperar as manifestacións do Sr. Carballada do mes de marzo, que lle gustaron moito, que lle 
fixeron graza, indicando que prefería que se investira nos vivos e non nos mortos, algo co que ACdC está 
totalmente de acordo, pero tampouco lles gusta que se tiren ou que non se controlen os cartos dos veciños, nin 
dos vivos nin dos mortos, e que non se esixan responsabilidades ás empresas que nun momento determinado 
teñen que acometer unha obra e, ademais, a cobran.  
 
Evidentemente a inauguración do campo de fútbol vai ser un acontecemento importante, pero non por iso deben 
descoidar as obras que teñen iniciadas, ou que se iniciaron no seu momento e, efectivamente, hai que 
controlalas, e nun momento determinado quizais haxa que executar un aval. Evidentemente van votar a favor 
desta proposta, pero si lles gustaría retomar a cuestión xa formulada no mes de marzo, sobre en que estado se 
atopa esa reclamación á empresa que fixo as obras do cemiterio municipal, se van executar o aval ou en que 
punto se atopan concretamente. 
 
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que novamente lles piden 
un esforzo económico para apoiar este punto. O seu grupo está a prol de calquera mellora para o concello e o 
seus habitantes, e parécelles que isto ten que facerse, pero tamén queren lembrar que hai servizos nos que o 



 

equipo de goberno se comprometeu con eles e que non se cumpriron. Pola contra, cando queren buscar diñeiro, 
aparece, neste caso para a instalación de cables e para as luces novas. Ponlles simplemente como exemplo a 
rede de sumidoiros na Xira, a rede de sumidoiros na Barcala, as pluviais na Fontenla, as reparacións en pavillóns 
para acceso a discapacitados. Esas cousas seguen igual. 
 
Di que van votar a prol, pero no sucesivo, se queren o seu apoio tamén deben de cumprir co que prometen aos 
outros grupos. Hai que mirar se as necesidades da poboación de Cambre están debidamente cubertas para 
poder destinar esa cantidade tan grande de diñeiro a outras cuestións. Non quere dicir que con isto as 
prioridades de actuación do concello vaian en detrimento dos veciños, pero si hai que ter sempre en conta que 
son cantidades de diñeiro moi grandes, e que hai necesidades tamén moi importantes que hai que ter en conta. 
 
Toma a palabra o Sr. alcalde, quen lle pregunta ao concelleiro de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e 
Patrimonio, don Juan González Leirós, se pode contestar, se ten a documentación ou a información respecto do 
tema do cemiterio. 
 
Concedida a palabra a don Juan González Leirós contesta que en breve, que están na execución do aval, porque 
efectivamente a empresa non responde. Ían empezar xa coa execución do aval, non vai tardar moito tempo en 
empezarse. Mandáronlle as cartas, formuláronse os prazos, a verdade é que se dilatou un pouquiño, pero xa non 
dá para máis, xa non estira para máis. Efectivamente van comezar coa execución do aval, non ten outra. E 
respecto da rede de sumidoiros recoñece que hai deficiencias. 
 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso dálle as grazas aos compañeiros dos grupos, e simplemente 
contestar á compañeira do PP, que os acusa de neglixencia e de falta rigor, que el quere lembrarlle que o 
proxecto do campo de fútbol o trouxeron eles, e viña sen torres e sen luminarias. Non sabe se iso é rigor e non 
neglixencia. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para puntualizar que non é o campo de fútbol do Brexo-Lema, é un campo de 
fútbol municipal, no que van xogar máis equipos que o Brexo-Lema. É o campo dos Pinares, e neste momento é 
un campo municipal. Van investir nun campo municipal, non no campo do Brexo-Lema, que quede claro, aínda 
que co Brexo-Lema, como todos saben, asinouse un convenio e ten prioridade de uso sobre ese campo, pero é 
un campo municipal. 
 
En canto á rede de sumidoiros en Fontenla e todo iso, dille a concelleira de Ciudadanos que ten razón, que teñen 
que acometer moitos proxectos que aínda están en fase de proxecto e, dende logo, van intentar acometelos o 
máis rápido posible.  
 
Isto é unha urxencia, como se explicou aquí non poden facer o campo de fútbol e logo facer as torres e as 
luminarias, porque teñen que ir as máquinas por riba do céspede, daquela non poden facer iso, é un tema 
urxente que teñen que reparar canto antes. 
 
Ademais, están bastante avanzadas as negociacións coa Deputación, para que lles desembolse eses 70.000 
euros. Teñen a palabra do deputado de Deportes de que así vai ser, agardan que cumpra coa súa palabra e que 
recuperen eses 70.000 euros para facer investimentos noutras cousas tan necesarias. Iso como información, 
para que saiban que estiveron falando co deputado e comprometeuse a iso tamén. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros presentes do PP, os cinco 
concelleiros de UxC, os catro concelleiros do PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous 
concelleiros do BNG, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito.  
 
O Pleno municipal, por unanimidade dos vinte concelleiros asistentes á sesión, aprobou a proposta tal e como foi 
transcrita. 



 

2.2. Aprobación definitiva da modificación na Relac ión de Postos de Traballo das retribucións 
complementarias do posto de aparellador 
 
Vista a proposta do concelleiro delegado da Área de Recursos Humanos e Servizos Sociais do día 16 de 
setembro de 2016 que consta do seguinte teor literal: 
 
“Visto o acordo do Pleno municipal adoptado en sesión celebrada o día 27 de xullo de 2016 polo que se aproba inicialmente 
a modificación da ficha da relación de postos de traballo correspondente ao posto de aparellador no que ás retribucións 
complementarias se refire igualándoas ás dos postos de traballo de enxeñeiro técnico industrial e de enxeñeiro técnico de 
obras públicas. 
 
Vistas as alegacións de data 12 de agosto de 2016 presentadas pola funcionaria enxeñeira técnica de obras públicas dona 
Elena Bartolomé Delanoë na fase de información pública ao dito acordo plenario para que se manteña o nivel 26 de 
complemento de destino así como o complemento específico que viña tendo o posto de aparellador municipal. 
 
Visto o informe-proposta emitido sobre as ditas alegacións polo xefe da Área de Urbanismo e Réxime Interior de data 15 de 
setembro de 2016 que a continuación literalmente se transcribe: 

 
“En relación co escrito da funcionaria dona Elena Bartolomé Delanoë, enxeñeira técnica de obras públicas, de data 
12 de agosto de 2016, polo que presenta alegacións á aprobación inicial da modific ación da ficha do posto de 
aparellador da relación de postos de traballo  no que ás súas retribucións complementarias se refire,  se emite o 
seguinte 
 

I N F O R M E : 
 

1.- Por acordo plenario adoptado  en sesión celebrada o 27 de xullo de 2016 se aprobou inicialmente a modificación 
da ficha da relación de postos de traballo (en adiante RPT) correspondente ao posto de aparellador no que ás 
retribucións complementarias se refire igualándoas ás dos postos de traballo de enxeñeiro técnico industrial e de 
enxeñeiro técnico de obras públicas. 
 
2.- Tal acordo plenario, de conformidade co artigo 202 da Lei 2/2015, do Emprego Público de Galicia, é sometido a 
información pública polo prazo de vinte días a través de anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 147 de 
data 4 de agosto do ano que andamos. 
 
3.- Neste prazo de información pública pola enxeñeira técnica de obras públicas municipal indicada se presentan 
alegacións á modificación da ficha da RPT referida para solicitar que “se manteña o nivel  26 para o posto de 
aparellador municipal  e con elo o complemento de destino, así como o complemento específico no seu estado 
orixinal” por unha serie de motivos que se circunscriben a un informe anterior elaborado por este informante sobre 
unha petición de incremento retributivo desta mesma funcionaria e do enxeñeiro técnico industrial interino don 
Ignacio Fernández Díaz, a que o importe dos “complementos modificados non foron calculados en base a criterios 
obxectivos” e a que non se ten producido ningunha modificación nin nas funcións nin nas tarefas do posto que 
xustifique a redución das retribucións complementarias, concluíndo a alegante que o argumento da equiparación de 
salarios de postos homólogos tamén serviría para incrementar as retribucións destes enxeñeiros para igualalas ás 
do aparellador. 
 
4.- Pois ben, o primeiro que hai que indicar é que as referencias que fai a alegante ao contido do informe elaborado 
polo que este subscribe de data 25 de setembro de 2015 e que acompaña á súa alegación non son nada 
afortunadas e veñen a terxiversar, ademais, o que nel se indica. 
  
En primeiro lugar se sinala na alegación que o informe que se emite por este informante á petición de incremento 
retributivo destes dous funcionarios de data 23 de xullo de 2015 indicaba que tais “reivindicaciones eran razonables” 
cando o que verdadeiramente indicaba, como facilmente se pode observar coa súa lectura, é que sobre tais 
reivindicacións non se quere dicir que “non poidan ser razoables”.  Unha cousa e “ser” e outra cousa é “poder ser”,  e 
isto último é o que en dito informe se  indica. 
 
  



 

E en segundo lugar, como é igualmente fácil de comprobar, tampouco se di en tal informe, que “en la actualidad no 
pueden producirse modificaciones de la RPT a la espera de que por la Corporación y por los sindicatos se realice 
unha revisión global de la RPT”, dado que o que se expresa no mesmo é que os incrementos retributivos que 
reivindica tal funcionaria para o seu posto de traballo e para a vacante de enxeñeiro técnico industrial “deben de 
facerse dunha maneira integral e conxunta co resto dos postos da organización municipal  para evitar precisamente 
tales agravios”. Son cousas totalmente distintas. É fácil de entender que todo incremento retributivo dos postos de 
traballo, que é ao que se refire dito informe, implica unha modificación da RPT pero non toda modificación dunha 
RPT ten que implicar incrementos retributivos, e así se teñen realizado varias ao longo destes últimos anos. 
  
E é igualmente fácil de entender posto que existen mais postos de traballo do subgrupo A-2 ao que pertencen estes 
dous enxeñeiros técnicos, xa sexan de administración especial ou xa sexan como de administración xeral. Así nos 
encontramos con dous postos de técnicos de xestión de administración xeral, dous postos  de técnicos de xestión 
económica financeira, tres postos de traballadores sociais, dous de educadores sociais, unha dinamizadora cultural 
e outro de inspector da policía local que igualmente, como se sabe, teñen as súas reivindicacións salariais. ¿Como  
non se van a producir agravios comparativos si se incrementan as complementarias a estes dous postos e non aos 
demais do mesmo subgrupo A-2? ¿Como quedarían os postos do subgrupo A-1 cuxas retribucións serían superadas 
polo incremento retributivo solicitado para a alegante e que tamén teñen a súas reivindicacións salariais ou as dos 
demais grupos ou subgrupos de clasificación profesional que igualmente as teñen? De aí é polo que se  sinala en tal 
informe que o plantexamento de incrementos retributivos duns postos que poden afectar directa ou indirectamente a 
outros similares  debería de facerse dunha maneira integral e conxunta co resto dos postos da organización 
municipal coa fin de evitar agravios comparativos, non o que non se poida realizar calquera outra modificación da 
RPT que teña outro alcance. Precisamente este plantexamento e revisión conxunta das retribucións de todos os 
postos de traballo é o que defenderon todos os sindicatos con representación municipal e presentes na Mesa de 
Negociación constituída para tal fin e da que precisamente formou parte en representación do sindicato 
Confederación Intersindical Galega (C.I.G.) a agora alegante. 
  
Coa modificación da ficha da RPT do aparellador municipal aprobada polo Pleno o pasado 27 de xullo do ano que 
andamos non estamos na presenza de incremento retributivo ningún senón de todo o contrario, dunha diminución 
das retribucións  dun posto de traballo vacante para adaptalas precisamente aos seus homólogos e ao resto dos 
postos do subgrupo A-2 ao que pertence co fin de evitar, precisamente, esas diferenzas económicas que existían 
entre o posto de traballo de aparellador cos demais postos de traballo de técnicos de grado medio que non teñen 
grado de xefatura, e non so da área de urbanismo, senón tamén dos pertencentes a outras áreas ou departamentos. 
 
E o que tamén chama a atención é que esto mesmo se fixo no ano 2012  co posto de traball o, tamén vacante, de 
enxeñeiro técnico industrial  cuxas retribucións complementarias que procedían da valoración de 1999 (antes pois 
da creación dos demais postos de enxeñeiro) se diminuíron para igualalas ás do posto de enxeñeiro técnico de 
obras públicas  a través do acordo Plenario adoptado sen votos en contra o 28 de xuño , e sen embargo non foi 
obxecto de polémica ou observación ningunha pola agora alegante cando ademais ela mesma estivo presente, 
como representante do sindicato C.I.G., na Mesa de Negociación celebrada o 25 de xuño do 2012 que tratou 
precisamente este tema da diminución das retribucións do enxeñeiro técnico industrial para igualalas ás do seu 
posto, tal e como se reflicte na acta que se levantou en dita sesión e onde non se indica nada sobre o particular e 
menos se presenta alegación ou voto particular sobre a cuestión debatida. 
 
 5.- Igualmente se sinala  pola funcionaria alegante que os importes dos “complementos modificados non foron 
calculados en base a criterios obxectivos”, pero olvídase que o que se fai é adaptar as retribucións complementarias 
do posto de aparellador municipal (que viñan xa de antes da valoración efectuada en 1999 cando as circunstancias 
eran moi distintas ás actuais)  ás do posto homólogo, como a mesma alegante recoñece, de enxeñeiro técnico de 
obras públicas cuxa valoración, fixación de retribucións complemen tarias e creación foron feitas no ano 2006,  
en data pois moito máis recente, sen que por  parte de ninguén, nin sindicato, nin grupo municipal, nin colexio 
profesional, nin interesado ningún se houbese manifestado ou indicado en tais datas que dito posto de enxeñeiro 
técnico de obras públicas estivera mal valorado ou que foron escasas as retribucións complementarias que se 
fixaron para o mesmo. 
 
6.- Efectivamente non se alteran ou modifican as funcións ou tarefas do posto de aparellador, como así manifesta a 
alegante, dado que estas funcións ou tarefas sendo similares ás de outros postos homólogos tiñan unas retribucións 
notablemente superiores á destes e á do resto dos postos de subgrupo A-2 ao que pertencen creando agravios 



 

comparativos difíciles de xustificar, polo que a modificación da ficha do posto referido pretende que tais funcións, 
similares as da maioría destes postos, reciban as mesmas retribucións que estes. 

 
7.- E por último, e respecto á equiparación de retribucións ao alza como pretende a funcionaria alegante, cabe dicir, 
como xa se manifestou anteriormente, que non só se producirían agravios comparativos con outros postos do 
subgrupo A-2  ao que pertencen  estes  dous postos de enxeñeiros ou con outros postos do subgrupo A-1 aos que 
superarían en retribucións complementarias  ou en xeral co resto de postos da organización municipal  cuxo 
incremento retributivo non se solicita con tal petición, se non que, como xa se lle explicou á alegante na contestación 
ao seu escrito de xullo do pasado ano 2015 polo que solicitaba xunto co enxeñeiro técnico industrial interino a 
“igualación” das súas retribucións complementarias coas do aparellador,  durante tal exercicio do 2015 as 
retribucións do persoal non poderían experimentar i ncremento ningún respecto ás vixentes ao 31 de 
decembro de 2014 , tal e como establecía o artigo 20-2 da Lei 36/2014, de Orzamentos  Xerais do Estado para o 
ano 2015, situación que de novo se volve a repetir neste ano 2016 xa que segundo o artigo 19-2  da Lei de 
Orzamentos, Lei 48/2015, no ano 2016 as retribucións non poderán experimenta r un incremento global 
superior ao 1% respecto ás vixentes no 2015 , e sen que tampouco poida ser de aplicación a adecuación 
retributiva  que no apartado sete do mesmo artigo 19 prevé con carácter singular e excepcional cando resulte 
imprescindible  polo contido dos postos de traballo, polo número de efectivos asignados a cada programa ou polo 
grao de consecución dos obxectivos previstos no mesmo, xa que tais supostos como xa se manifestou e se deduce 
do anteriormente exposto non se dan. 

 
8.- Ao terse presentado tal escrito de alegacións débese proceder á aprobación definitiva expresa da modificación da 
ficha da RPT correspondente ao posto de aparellador aprobada inicialmente por acordo do Pleno adoptado o pasado 
27 de xullo, logo da resolución das alegacións presentadas polo mesmo órgano plenario, de conformidade cos 
artigos 202-2 da Lei 2/2015, do Emprego Público de Galicia e 22-2, i) da Lei 7/1985, reguladora das Bases do 
Réxime Local. 

 
9.- Unha vez que sexa aprobada definitivamente a modificación da RPT se remitirá copia da mesma aos órganos 
competentes da Administración Xeral do Estado e da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de trinta 
días e será publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co apartado 3º do artigo 202 da 
Lei 2/2015 indicado. 

 
En base a todo o manifestado se formula a seguinte   

 
Proposta de Resolución 

 
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas pola funcionaria municipal dona Elena Bartolomé Delanoë, 
enxeñeira técnica de obras públicas, á modificación da ficha da Relación de Postos de Traballo correspondente ao 
posto de aparellador no que ás retribucións complementarias se refire aprobada inicialmente polo acordo do Pleno 
do Concello de Cambre adoptado en sesión celebrada o 27 de xullo de 2016, por todos e cada un dos motivos 
relacionados neste informe. 

 
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da ficha da Relación de Postos de Traballo  correspondente  ao 
posto de Aparellador no que ás retribucións complementarias se refire igualándoas ás dos postos de traballo de 
Enxeñeiro técnico industrial e de Enxeñeiro técnico de obras públicas, quedando estas pois  da seguinte maneira: 
 

-Complemento de Destino:  nivel 24 
-Complemento Específico:  10.458,13 euros. 

 
Terceiro.- Aprobar definitivamente a ficha da Relación de postos de Traballo correspondente ao posto de aparellador 
tal e como a continuación se transcribe: 
 
 
 
 
 



 

AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 

 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: APAREJADOR 

 
 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICATIVA: Seguimiento de las obras que se realizan en el municipio. Informes 
técnicos sobre expedientes de licencia de obra. Trabajos e informes técnicos y elaboración de proyectos 
y propuestas para los que habilite su titulación. 

 
 
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO HOMOGÉNEOS: 1 

Código: AL151700011 – Tipo de puesto: S 

 
  REQUISITOS DE DESEMPEÑO DEL PUESTO: 
 
  PLAZAS DE PLANTILLA QUE PUEDEN OCUPARLO: 

FUNCIONARIOS       : 
SUBGRUPO   : A2 
ESCALA         : Administración Especial 
SUBESCALA  : Técnica 
CLASE            : Técnicos Medios 

 
  FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
Título de Arquitecto Técnico 
  REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO: 
Disponibilidad puntual para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo. 
 

 
FORMA DE PROVISIÓN: Concurso 

 
 
 

 
  RETRIBUCIONES AL PUESTO DE TRABAJO (RPT) 
 
  COMPLEMENTO DE DESTINO (nivel 24) :    7.065,00 euros (588,75  mes)   
  COMPLEMENTO ESPECÍFICO                 :  10.458,13 euros (747,01 mes + 2 pagas ) 
  
Cuarto.- Remitir copia deste acordo modificativo da Relación de Postos de Traballo tanto á Administración Xeral do 
Estado como a da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de 30 días desde a súa adopción, e proceder 
á publicación íntegra dela no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, de conformidade co artigo 202.3 da Lei 2/2015, 
do Emprego Público de Galicia.” 
 

Considerando que o órgano competente para a aprobación definitiva desta modificación da relación de postos de traballo é o 
Pleno municipal, de acordo co artigo 22-2, i) da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local. 

 
Formulo ao Pleno municipal de Cambre a seguinte 

 
PROPOSTA DE ACORDOS: 

 
 



 

Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas pola funcionaria municipal dona Elena Bartolomé Delanoë, enxeñeira 
técnica de obras públicas, á modificación da ficha da Relación de Postos de Traballo correspondente ao posto de 
aparellador no que ás retribucións complementarias se refire aprobada inicialmente polo acordo do Pleno do Concello de 
Cambre adoptado en sesión celebrada o 27 de xullo de 2016, por todos e cada un dos motivos relacionados no informe do 
xefe da Área de Urbanismo e Réxime Interior de data 15 de setembro de 2016. 

 
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación da ficha da Relación de Postos de Traballo  correspondente  ao posto de 
Aparellador no que ás retribucións complementarias se refire igualándoas ás dos postos de traballo de Enxeñeiro técnico 
industrial e de Enxeñeiro técnico de obras públicas, quedando estas pois  da seguinte maneira: 
 

-Complemento de Destino:  nivel 24 
-Complemento Específico:  10.458,13 euros. 

 
Terceiro.- Aprobar definitivamente a ficha da Relación de postos de Traballo correspondente ao posto de aparellador tal e 
como a continuación se transcribe: 
 
 

AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 

 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO: APAREJADOR 

 
 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICATIVA: Seguimiento de las obras que se realizan en el municipio. Informes técnicos sobre 
expedientes de licencia de obra. Trabajos e informes técnicos y elaboración de proyectos y propuestas para los que habilite 
su titulación. 

 
 
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO HOMOGÉNEOS: 1 

Código: AL151700011 – Tipo de puesto: S 

 
  REQUISITOS DE DESEMPEÑO DEL PUESTO: 
 
  PLAZAS DE PLANTILLA QUE PUEDEN OCUPARLO: 

FUNCIONARIOS       : 
SUBGRUPO   : A2 
ESCALA         : Administración Especial 
SUBESCALA  : Técnica 
CLASE            : Técnicos Medios 

 
  FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
Título de Arquitecto Técnico 
  REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO: 
Disponibilidad puntual para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo. 
 
 
FORMA DE PROVISIÓN: Concurso 

 
 
 

 



 

 
  RETRIBUCIONES AL PUESTO DE TRABAJO (RPT) 
 
  COMPLEMENTO DE DESTINO (nivel 24) :    7.065,00 euros (588,75  mes)   
  COMPLEMENTO ESPECÍFICO                 :  10.458,13 euros (747,01 mes + 2 pagas ) 
  
Cuarto.- Remitir copia deste acordo modificativo da Relación de Postos de Traballo tanto á Administración Xeral do Estado 
como a da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de 30 días desde a súa adopción, e proceder á publicación 
íntegra dela no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, de conformidade co artigo 202.3 da Lei 2/2015, do emprego público 
de Galicia.” 

 
Foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Servizos, Xuventude, Cultura, Deportes, Recursos 
Humanos e Benestar Social de data 21 de setembro de 2016, por catro votos a prol, correspondentes aos dous 
concelleiros de UxC (dona Elisa Pestonit Barreiros e don Ramón Boga Moscoso, titulares) e aos dous 
concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Mª Jesús Gómez González e don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, 
titulares). Abstivéronse os dous concelleiros do PP (dona Mª Jesús González Roel e don Manuel Mª Mora Pita da 
Veiga, titulares), o concelleiro de ACdC-SON (don Antonio Bruquetas Santos, titular), o concelleiro do BNG (don 
Brais Cubeiro Fernández, suplente), a concelleira de C’s, integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo) e o 
concelleiro non adscrito (don Jesús Bao Bouzas). 
 
Concedida a palabra a don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, voceiro do PSdeG-PSOE, explica que no pleno do 
pasado 27 de xullo de 2016 se aprobou inicialmente a modificación da ficha da relación de postos de traballo 
correspondente ao posto de aparellador no que se refería ás retribucións complementarias, igualándoas ao posto 
de traballo do enxeñeiro técnico industrial e enxeñeiro técnico de obras públicas. 
 
Durante o período de vinte días no que de conformidade co artigo 202 da Lei 2/2015 do emprego público de 
Galicia se someteu a información pública, presentouse unha alegación por parte da enxeñeira técnica de obras 
públicas municipal, en referencia a esta modificación da RPT. Nela solicita que se manteña o nivel 26 para o 
posto de aparellador, e así mesmo as retribucións complementarias que estaba percibindo. 
 
Por parte do técnico de Réxime Interior informouse ás alegacións presentadas pola enxeñeira técnica de obras 
públicas, e ademais dunha serie de diversas interpretacións semánticas nas que non coinciden un co outro, fai 
tamén saber que manter eses complementos á praza de aparellador levaría a un agravio comparativo cos demais 
A2 do concello, dado que eles percibirían unha cantidade inferior no complemento de destino e complemento 
específico. Ademais, cos complementos que estaba percibindo o aparellador que se xubilou, tamén estaría por 
riba dos que perciben os A1 deste concello, o cal si sería tamén un agravio comparativo. 
 
Baseándose na modificación que se fixera xa no ano 2012 polo pleno municipal, na que se decidiu, igualmente, 
cambiar as retribucións complementarias do enxeñeiro industrial, faise constar que nese momento a alegante 
formaba parte da mesa de negociación, na que estivo presente, e na que se aprobou por unanimidade esa 
modificación das retribucións a percibir. 
 
Por todo isto consideran que debería ser desestimada a alegación presentada pola enxeñeira técnica de obras 
públicas, e quedar como se aprobou no pleno do pasado mes de xullo, o complemento de destino con nivel 24, e 
o complemento específico de 10.458,13 euros. 
 
Conclúe dicindo que, así pois, o punto tres sería aprobar definitivamente a ficha da Relación de postos de 
traballo, correspondente ao posto de aparellador tal e como se transcribe a denominación do posto, descrición 
identificativa, número de postos de traballo homoxéneos, que é 1, e requisitos de desempeño do posto e praza 
do cadro de persoal que poden ocupalo, que é subgrupo A2, administración especial, subescala técnica, clase 
técnicos medios. 
 



 

Concedida a palabra a dona Mª Jesús González Roel, voceira suplente do PP, manifesta que só quere dicir que 
realmente isto ten que solucionarse a través dunha aprobación global da RPT. Agora mesmo van estar de acordo 
con este punto, pero gustaríalle que lles explicaran en que punto se atopan as negociacións para a elaboración 
da RPT. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que neste concello están 
chegando a un punto no que calquera modificación que se aprobe, fala de modificación puntual, leva consigo o 
descontento da persoa ou persoas a quen lles afecta, pero tamén da persoa ou persoas a quen non lles afecta. 
 
Di que o Concello de Cambre, entre outras cousas, a día de hoxe se caracteriza por ter un cadro de persoal e un 
persoal, ao seu entender, descontento coa súa configuración. E isto é normal, polo que veñen xa dicindo dende 
hai anos, non fala xa só desta lexislatura. Insiste en que ela non é defensora de ninguén, e o actual Goberno leva 
aquí un ano, pero eles levan insistindo na revisión, na regularización e na actualización da RPT durante toda a 
anterior lexislatura, de forma ademais pesada, podería dicir, incluso insistente co concelleiro responsable naquel 
momento, que era o señor Felipe Andreu Barallobre, e a situación segue sendo exactamente a mesma.  
 
En Cambre non existe, non existiu, e polo que ven parece que non vai existir, un Goberno que sexa capaz de 
facer esa revisión como dicía a voceira do PP. E ocorre iso que comentaba o señor Juan Evaristo Rodríguez, os 
agravios comparativos, a famosa frase dos agravios comparativos, que sempre sae. Ao final sempre teñen que 
falar dos agravios comparativos nun sentido ou noutro.  
 
No caso que lles ocupa hoxe estaba clarísimo, ou iso cre ela, que ía existir esa alegación, pero o que é moi 
esclarecedor tamén, ou polo menos baixo o seu punto de vista, é ler o informe que acompaña a esta proposta, o 
informe do xefe de Urbanismo e Réxime Interior. E non se refire as argumentacións, nin da traballadora, porque 
ela non é quen para xulgalas, nin se refire tampouco ás argumentacións do informante, que moitísimo menos é 
quen para poñelas en cuestión. Refírese a un aspecto moito máis sutil, que seguramente viron todos os que leron 
o informe, que é o ton que se emprega, non nesta alegación, senón que en ocasións anteriores o teñen visto, o 
ton que se está chegando a empregar, tanto no escrito de alegacións como no escrito do informante. 
 
Utilízanse expresións como “arbitrariedade”, no escrito da alegante. Como “alegacións desafortunadas que están 
terxiversando o que eu digo”, é dicir, están observando que efectivamente hai un clima entre os traballadores que 
non é un clima que deberían buscar dende a parte política. 
 
E di que isto non é responsabilidade deles, evidentemente, isto é responsabilidade única e exclusivamente dos 
políticos que non saben, ou que non souberon, chegar a esa actualización da RPT, que solucionaría todos eses 
problemas e deixarían de irse encontrando, e vanlle perdoar a expresión, todos eses marróns, tanto para o 
traballador como para eles mesmos como concelleiros.  
 
O que si é certo é que dende ACdC-SON non van asumir unha responsabilidade que non lles corresponde. Non 
teñen nin idea, como dicía a concelleira do PP, de en que punto se atopa a situación de revisión, pero tamén é 
certo que o propio Partido Popular, tanto na Lei de orzamentos do ano 2015, como agora, na Lei de orzamentos 
do ano 2016, ten capada, ten castrada, a posibilidade de incrementar. Cre que no 2015 era que non se podía 
incrementar, e no 2016, se non se equivoca, é o 1%, de xeito que dalgunha forma teñen as mans collidas, porque 
efectivamente si que se pode falar, si que se pode dialogar, si que se pode estar na mesa de negociación, si que 
seguramente os poidan informar de cales son os pasos que se están dando, pero se esa revisión implica un 
incremento, entón evidentemente o PP se encarga de que iso non se poida facer. 
 
Por todo iso, súmase á pregunta do PP, pero coa crítica que corresponde, e conclúe dicindo que o seu grupo se 
vai abster. 
 
 



 

Concedida a palabra a don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez expón que respecto da pregunta feita polas 
voceiras do PP e ACdC-SON, el particularmente cre que neste momento é máis efectivo facer unha revisión das 
fichas de todos os traballadores e poñelas nas condicións laborais que teñen hoxe en día, e deixalo xa feito para 
a vindeira RPT, porque como dicía a concelleira, neste momento non poden subir máis do 1%.  
 
Toda a xente pensa que unha modificación da RPT vai levar un incremento salarial á marxe, e neste momento 
non é posible. Entón a súa opinión, o dixo tamén na mesa de negociación cando falaron deste tema, é que sería 
moito mellor neste momento facer unha revisión real das funcións de cada traballador e deixalas na ficha, e 
cando se poida asumir iso, levalo a cabo. Non poden facer outra cousa.  
 
Explica que de feito están falando cos traballadores. Algúns deles están a prol de facer esa revisión das fichas, e 
outros falan de deixar a RPT, co persoal que poida facer falta nun futuro, co fin de deixalo xa previsto. Reitera 
que neste momento el cre que o que se pode facer é iso, unha revisión de fichas, e manter como están as 
cousas. Unicamente se pode subir en Policía, onde hai dúas prazas que se poden contratar. No demais ao mellor 
se poden contratar dous xustificándoas dunha maneira especial, pero non máis de dous. Iso é o que lle dixeron. 
 
Toma a palabra o señor alcalde quen sinala que, se lle permite a concelleira de ACdC, a verdade é que facendo 
unha RPT e aprobando unha RPT, ela sabe, como tamén o sabe el, non vai estar contento todo o mundo. Que é 
necesaria si, e el tamén estivo nese lado, na oposición, pedindo unha RPT, e segue a pedila, pero tamén é 
verdade que pola política que ten o PP neste momento, non poden facer ningún tipo de revisión económica e, os 
traballadores o que piden non é só que se revise a ficha, senón tamén as condicións económicas, que son 
importantes tamén. 
 
Conclúe dicindo que se está falando na mesa de negociación cos sindicatos, e intentarán chegar ao acordo que 
poidan chegar, que non é fácil, pero niso están.   
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros presentes do PP, os cinco 
concelleiros de UxC, os catro concelleiros do PSdeG-PSOE e a concelleira do GM (C’s). Abstéñense os dous 
concelleiros de ACdC-SON, os dous concelleiros do BNG e o concelleiro non adscrito.  
 
O Pleno municipal, por quince votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita. 
 
2.3. Aprobación, se procede, das bases da convocato ria pública de subvencións municipais a entidades 
sen fin de lucro 2016 
 
Vista a proposta conxunta do concelleiro delegado da Área de Cultura, Tradicións Populares e Deportes e da 
concelleira delegada da Área de Igualdade, Terceira Idade, Voluntariado e Educación do día 16 de setembro de 
2016, que consta do seguinte teor literal: 
 
“Está no ánimo desta Corporación municipal apoiar ás entidades municipais sen ánimo de lucro no desenvolvemento das 
actividades culturais, deportivas, educativas e festivas que desenvolven e redunden en beneficio dos veciños e veciñais de 
Cambre, mediante a concesión de axudas ou subvencións xa que son a principal ou máis importante das actividades de 
fomento que desenvolven as administracións públicas. 
 
As bases que se presentan teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para conceder as subvencións 
municipais, de acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade para prestar servizos e realizar as 
actividades que complementen ou suplan aos atribuídos á competencia municipal ou que, en xeral, contribúan ao fomento 
dos intereses xerais ou sectoriais dos veciños do municipio.  
 
Considerando o disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Real decreto 887/2006 polo que se 
aproba o regulamento da antedita lei, na Lei 9/2007 de subvencións de Galicia e demais normativa administrativa reguladora 
das axudas e subvencións públicas, así como no Titulo V das bases de execución do orzamento para o exercicio 2016, en 



 

canto a convocatoria de subvencións, especialmente as non nominativas de concesión en réxime de concorrencia.  
 
Por todo isto dende as áreas implicadas proponse ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos: 
 
Primeiro : Aprobar as bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2016, que se 
achegan como anexo I, así como a súa convocatoria. 
 
Segundo : Aprobar os modelos normalizados de solicitude, xustificación e cartel demostrativo da difusión da contribución do 
Concello ás actividades, e que se achegan como anexos II, III e IV respectivamente. 
 
Terceiro : Aprobar un gasto de cento vinte mil euros (120.000,00 euros), imputables 8.000,00 euros á aplicación 
orzamentaria 326 48901, 25.000,00 euros á aplicación orzamentaria 334 48900, 26.000,00 euros á aplicación orzamentaria 
341 48900, 4.000,00 euros á aplicación orzamentaria 334 78000, 7.000,00 euros á aplicación orzamentaria 341 78000 e 
50.000,00 euros á aplicación orzamentaria 338 48900. 
 
Cuarto : publicar as bases no Boletín oficial da provincia, no taboleiro de anuncios do Concello e comunicar, mediante cartas 
personalizadas, a tódalas asociacións inscritas no Rexistro Municipal a publicación destas Bases.  
 
Quinto : Dar traslado á Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) da aprobación das bases da convocatoria, así 
como comunicar o extracto da convocatoria á BDNS, co fin de que esta lle dé traslado ao Boletín Oficial da Provincia para a 
súa publicación, segundo o disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.”   
 
Foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Servizos, Xuventude, Cultura, Deportes, Recursos 
Humanos e Benestar Social de data 21 de setembro de 2016, por catro votos a prol, correspondentes aos dous 
concelleiros de UxC (dona Elisa Pestonit Barreiros e don Ramón Boga Moscoso, titulares) e aos dous 
concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Mª Jesús Gómez González e don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, 
titulares). Abstivéronse os dous concelleiros do PP (dona Mª Jesús González Roel e don Manuel Mª Mora Pita da 
Veiga, titulares), o concelleiro de ACdC-SON (don Antonio Bruquetas Santos, titular), o concelleiro do BNG (don 
Brais Cubeiro Fernández, suplente), a concelleira de C’s, integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo) e o 
concelleiro non adscrito (don Jesús Bao Bouzas). 
 
Vista a emenda ao ditame emitido pola comisión informativa, presentada polo concelleiro delegado da Área de 
Cultura, Tradicións Populares e Deportes, que foi rexistrada de entrada ao núm. 0/8136 o día 23 de setembro de 
2016 e que consta do seguinte teor literal: 
 
«Vista a proposta ao pleno do concelleiro delegado da Área de Cultura, Tradicións Populares e Deportes e da concelleira 
delegada da Área de Igualdade, Terceira Idade, Voluntariado e Educación, de aprobación das bases da convocatoria pública 
de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2016. 
 
Visto o ditame favorable da comisión informativa de Servizos, Xuventude, Cultura, Deportes, Recursos humanos e Benestar 
social á proposta. 
 
Este concelleiro á vista do debate xurdido no seo da comisión pola inclusión dun novo epígrafe de subvención 341 48900 
“Subv. sin fin lucro libre conc. promoción Deporte”.- Transferencias correntes a clubes de futbol para realizar transportes a 
competicións ou torneos de carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia. Consignación 4.000,00 euros, 
circunscrito unicamente para os clubs de fútbol, e ante a posibilidade de amplialo a máis entidades deportivas, considera 
conveniente formular unha emenda no senso de ampliar os posibles beneficiarios a outras entidades deportivas, e ao 
mesmo tempo incrementar o crédito asignado ao epígrafe da subvención ata os 6.000,00 euros. 
 
Tendo en conta o disposto no artigo 115.1 e) do Regulamento orgánico municipal en canto a posibilidade de formulación de 
emendas, formúlase a presente emenda ao ditame da comisión informativa de Servizos, Xuventude, Cultura, Deportes, 
Recursos humanos e Benestar social á proposta de aprobación das bases da convocatoria pública de subvencións 
municipais a entidades sen fin de lucro 2016: 
 



 

Primeiro : Modificar o apartado terceiro do acordo da proposta do concelleiro delegado da Área de Cultura, Tradicións 
Populares e Deportes e da concelleira delegada da Área de Igualdade, Terceira Idade, Voluntariado e Educación, de 
aprobación das bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2016, quedando 
redactado do tenor literal seguinte: 
  

“Terceiro:  Aprobar un gasto de cento vinte e dous mil euros (122.000,00 euros), imputables 8.000,00 euros á 
aplicación orzamentaria 326 48901, 25.000,00 euros á aplicación orzamentaria 334 48900, 28.000,00 euros á 
aplicación orzamentaria 341 48900, 4.000,00 euros á aplicación orzamentaria 334 78000, 7.000,00 euros á 
aplicación orzamentaria 341 78000 e 50.000,00 euros á aplicación orzamentaria 338 48900.” 

 
Segundo : Modificar as Bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2016, nos 
apartados que a continuación se relacionan, que quedarían redactados do tenor literal seguinte: 

  
1.- Base A . Obxecto da subvención , apartado 4: 
 
“4. 341 48900 “Subv. sin fin lucro libre conc. promoción Deporte”.- Transferencias correntes a entidades deportivas 
para realizar transportes a competicións ou torneos de carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de 
Galicia. Consignación 6.000,00 euros” 
 
2.- Base  E. Importe , parágrafo terceiro, punto 2: 
 
“2. De 1.500,00 euros para o obxecto relacionado co epígrafe 341 48900 “Subv. sin fin lucro libre conc. promoción 
Deporte”.- Transferencias correntes a entidades deportivas para realizar transportes a competicións ou torneos de 
carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia” 

  
Terceiro : Modificar o anexo II, Formulario de solicitude de subvención municipal 2016, folio primeiro, cuarto apartado de 
subvencións a solicitar, quedando redactado do seguinte tenor literal: 
 

“Solicita: 
(...) 
             341.48900 Transferencias correntes a entidades deportivas para realizar transportes a competicións ou 
torneos de carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia. 
(...)” 

 
Cuarto : Modificar o Anexo III, Formulario de xustificación de subvención municipal 2016, folio primeiro, onde di: 
 

� “Transporte a competicións ou torneos de carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia dos 
clubs de fútbol”  
 

quedando redactado tal e como se transcribe a continuación: 
 
�  “Transporte a competicións ou torneos de carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia das 
entidades deportivas”» 

 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso, concelleiro de UxC, explica que se trata de aprobar unha 
emenda ás bases da convocatoria pública de subvencións municipais, que é unha emenda suxerida polo grupo 
municipal de Ciudadanos e consensuada por todos os grupos da oposición na comisión informativa. 
 
Di que a cuestión é que incorporan un novo epígrafe nas bases da convocatoria pública de subvencións. Nese 
novo epígrafe relativo aos destinatarios da subvención, nun principio se falaba dos equipos de fútbol que 
viaxaran fóra da Comunidade Autónoma de Galicia cunha cantidade de 4.000 euros, e a emenda proposta por 
Ciudadanos incrementa a partida en 2.000 euros, ademais de pasar de falar de equipos de fútbol a entidades 
deportivas. 
 



 

 
Concedida a palabra a don Manuel María Mora Pita da Veiga, concelleiro do PP, manifesta que en primeiro lugar 
quería agradecer todas as felicitacións que teñen recibido polo resultado das eleccións autonómicas 
recentemente celebradas. Realmente non é que estean moi satisfeitos por ese tema, senón que están orgullosos 
de que Galicia teña gañado estas eleccións. Non as gañou nin o PP, nin ningún outro partido, cre que as gañou 
Galicia. 
 
O señor alcalde intervén para pedirlle que vaia ao asunto. 
 
Don Manuel María Mora Pita da Veiga manifesta que polo que se refire á emenda que lles trae agora o 
concelleiro, alégrase enormemente de que comente que a emenda foi proposta por Ciudadanos, porque ao día 
seguinte das comisións a prensa non dixo iso, dixo que o equipo de goberno o corrixira, e non foi o equipo de 
goberno, foi a oposición, encabezada neste caso por Ciudadanos, a que levantou esa lebre, que era que a 
subvención debe estar destinada a todas as entidades deportivas, e non soamente aos clubs de fútbol. Por iso se 
alegra de que Ciudadanos fixera ese comentario, que loxicamente o resto da oposición ten apoiado. 
 
Entenden que parece lóxico que se aumente a dotación económica, para que haxa unha maior participación por 
parte dos clubs. O que quizais tamén sería conveniente no futuro é pensar que pode haber algunha entidade 
cultural que tamén se desprace fóra da comunidade autónoma, e poida acceder tamén a esas axudas que neste 
momento se prevén para os clubs deportivos. Está pensando nalgunha agrupación teatral ou de música, por 
exemplo cre que Sementeira incluso fai un desprazamento fóra da comunidade autónoma. Haberá que pensar no 
futuro se esta dotación ás entidades deportivas se pode incorporar tamén para as culturais. 
 
Conclúe dicindo que o seu voto será a prol. 
 
Concedida a palabra a don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, manifesta que eles tamén 
agradecen agora o cambio de titular, dicindo que foi a oposición, encabezada por Ciudadanos, a que trouxo esta 
emenda, que doutro xeito ía situar a subvención nun estado moi acotado e exclusivista, cortando a posibilidade 
para que outras grandes entidades, que tamén teñen viaxes fóra da comunidade, se puideran acoller, e un pouco 
no sentido do que dixo o compañeiro do PP, eles tamén van votar a prol da emenda. 
 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta o seu voto favorable, aínda 
que si queren deixar unha cuestión para o coñecemento do Pleno e do conxunto da sociedade de Cambre, que 
en certa maneira lles preocupa. Explica que el coñece de primeira man casos de entidades que por hache ou por 
be, ás veces por falta de pericia á hora de presentar as cuestións, ou de manexar a documentación, caen en 
erros á hora de xustificar gastos de realización de actividades, que se confunden con investimentos, etc., sen 
ningún tipo de maldade nin intención de falsear absolutamente nada diante do concello, recibindo, tamén hai que 
dicir, por suposto que si, en todo momento facilidades por parte dos funcionarios, pero o certo é que ás veces 
vense penalizadas e non obteñen o 100% da subvención previamente asignada. 
 
No apartado h) Obrigas do beneficiario, enuméranse unha serie de obrigas que ten o beneficiario, concretamente 
sete, e el vai citar unha, non quere abrir un debate con isto, simplemente cita unha que lle consta que se ten 
incumprido e se incumpre de maneira flagrante, total e absolutamente, e non en poucas ocasións, esa que di no 
apartado 5 que a lingua que se empregará nos distintos soportes de difusión da actividade será o galego. Xa di 
que non quere abrir un debate sobre iso, simplemente di que figura como unha das obrigas. 
 
E dise ao final nunha frase que parece, e pide que se lle entenda, redactada por Mariano Rajoy, que o 
incumprimento dalgunha desas obrigas poderase resolver coa suspensión do pagamento da subvención, ou coa 
apertura do expediente de reintegro da subvención indebidamente recibida. Falta dicir que o incumprimento 
dalgunha desas obrigas poderase resolver, ou non, aí vén a cuestión Rajoy, coa suspensión do pagamento. 
 



 

A el cónstalle que por outras cuestións si que se suspenden os pagamentos das subvencións, e pode dicir que lle 
consta que por cuestións como a da lingua galega, non se executan esas suspensións parciais da subvención. 
Se a alguén lle consta que un gasto para unha actividade se está realizando, por exemplo, para un investimento, 
ou viceversa, loxicamente se anula unha parte da subvención, porque senón estarían prevaricando, e el cre que 
co tema da lingua debería ser o mesmo, porque tanta prevaricación é nun caso como noutro. 
 
Conclúe dicindo que fai este chamamento, esta nota de atención a unha cuestión que el cre que se está pasando 
por alto. Polo demais, xa di, o seu voto vai ser favorable, e súmanse de maneira entusiasta á felicitación ao 
Partido Popular, especialmente en Cambre, onde obtiveron un resultado electoral importante, malia non poder 
facer practicamente campaña, tendo en conta a situación xurídica do seu voceiro municipal, en fin, o que 
dalgunha maneira o leva a pensar que ás veces, canto menos te coñezan, máis te votan. 
 
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, concelleira do GM (C’s), en primeiro lugar dille ao Sr. Mora 
que ela o felicitou persoalmente onte, pero que tamén o felicita aquí publicamente. Dille que en hora boa polo 
resultado. 
 
Expón que o equipo de goberno trouxo ás comisións informativas esta subvención, Ciudadanos dixo que non lle 
parecía xusta e, efectivamente, ao día seguinte o Goberno saíu en prensa, todos estupendos, dicindo que ían 
facer unha emenda.  
 
Pero engade que Ciudadanos bota cousas de menos na proposta, porque non aclaran cales van ser os criterios a 
seguir para a concesión da subvención. Falan de criterios obxectivos, pero pregúntalles en que se van basear, 
que é o que van valorar, como se pondera, se van aplicar a proporcionalidade do gasto, é dicir, se a alguén que 
gaste 100 lle van dar 50, e ao que gasta 50 darlle 25, ou é por quilómetros, ou por gastos, ou por licenzas, ou por 
ser roxos ou por ser morenos.  
 
Considera que antes de saltar ao terreo de xogo hai que coñecer as regras, e eles non teñen claro que todas as 
entidades deportivas vaian ter as mesmas posibilidades, porque non saben con que criterio se van dar ou non se 
van dar as subvencións. Pareceríalles inxusto que estas cousas poidan suceder, por iso aínda que van votar a 
prol, van procurar saber quen recibe a subvención e quen non, porque visto o que pasou coa proposta que o 
Goberno trouxo ás comisións informativas, van ter que perdoala, pero dilles que os teñen pillado co carriño dos 
xeados. Conclúe dicindo que se non explican adecuadamente con que criterio se vai dar a subvención, terán 
dúbidas moi serias. Aínda así, van votar a prol. 
 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso dálle as grazas ao PP por apoiar a proposta e polas 
suxestións da comisión informativa. Ao BNG dille que, efectivamente, o tema do manexo da documentación das 
subvencións para moitas asociacións é unha lea, el o sabe, pero cónstalle, porque está alí todos os días, que a 
axuda é tamén total, é dicir, os funcionarios e os mesmos concelleiros axudan en todo o que poden. 
 
Respecto do tema do galego tamén lle dá as grazas, porque ao mellor é unha desas cousas que el non sabe ata 
que punto se ten en conta ou non. Estarán máis enriba diso. 
 
E respecto de Ciudadanos, dálle as grazas novamente pola suxestión para a emenda. En canto á valoración 
sinala que o din claramente nas bases, é dicir, é un 80% do gasto ata un límite de 1.500 euros. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para lembrar que o que están a debater é a emenda, non a proposta, de todas 
formas pide desculpas polo que lle toca a el, pola nota de prensa. Di que teñen razón, que non se debeu producir 
e, polo tanto, publicamente pide desculpas. En canto a que a concelleira de Ciudadanos vaia estar atenta a quen 
lle dan a subvención e a quen non, dille que eles non dan nada, correspóndelles ou non lles corresponde. Pero 
parécelle moi ben que estean atentos, e así lle gustaría que fose, a ver quen a percibe e quen non a percibe, non 
faltaría máis. 



 

 
Sometida a emenda a votación ordinaria, votan a prol os cinco concelleiros presentes do PP, os cinco 
concelleiros de UxC, os catro concelleiros do PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous 
concelleiros do BNG, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito.  
 
O Pleno municipal, por unanimidade dos vinte concelleiros asistentes á sesión, aprobou a emenda tal e como foi 
transcrita. 
 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso explica que con estas bases o que se trata é, como sempre, 
de establecer os criterios e o procedemento para conceder as subvencións municipais, de acordo cos principios 
de obxectividade, de concorrencia e publicidade. 
 
Di que sen entrar en máis detalles a contía total é de 122.000,00 euros para os diversos epígrafes, e como 
novidades destaca o tema da emenda consistente en establecer o novo epígrafe para as entidades deportivas, á 
parte do incremento en 25.000 euros das festas parroquias. 
 
Concedida a palabra a don Antonio Bruquetas Santos manifesta que despois das palabras que tivo a compañeira 
de Ciudadanos, onde se reclama unha maior explicación dos procesos de adxudicación destas subvencións, vai 
pasar a analizar o informe de Intervención, porque cren que nel se recolle un punto moi importante. Nese informe 
fálase dun plan estratéxico de subvencións no que se poida ver un obxectivo final, unha especie de memoria, 
unha clarificación do ben común que vai ser beneficiario deste tipo de subvencións, saber que se conseguiu coas 
partidas totais, que se conseguiu coas partidas destinadas a cada unha das entidades e dos apartados, así como 
determinar os procesos de adxudicación, o tribunal que avaliou os procesos, tipos de destinatarios, en fin, un 
plan estratéxico significa que se clarifiquen as intencións do Goberno na súa política de axudas. Ou sexa, saber 
que se quere potenciar e que se quere deixar un pouco de lado no que ás asociacións e ás entidades se refire. 
 
Nese sentido, e meténdose un pouco máis nos cartos e nas partidas, cabe sorprenderse, despois da diminución 
da implicación deste Goberno nas festas do pasado verán, cabe sorprenderse ao ver que aumenta a partida 
destinada a tales festexos, como ben dixo o concelleiro en 25.000 euros. Ese é un exemplo do que acontece ao 
non ter o plan estratéxico, porque eles non saben a que responde ese tipo de cambios de política, e os cidadáns 
menos o saben. 
 
Conclúe dicindo que pese a todo non poden deixar de alegrarse porque este ano veña este tema un pouco máis 
cedo que o ano pasado, concretamente un mes antes. O ano pasado estaban en outubro, este ano en setembro, 
xa é un paso adiante. En todo caso ao seu grupo non lle queda outra que absterse, porque a pesar de ver cousas 
moi mellorables, xa demandadas ao comezo desta lexislatura, non poden cos seus votos obstaculizar que ás 
entidades que lles correspondan lles cheguen os seus cartos. 
 
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo manifesta que referente á dúbida da porcentaxe que 
mencionou antes o Sr. Boga, que aparece que é o 80%, dille que esa non é a dúbida que teñen, a dúbida que 
teñen son os criterios de valoración, como se decide quen ten dereito á subvención e quen non, non as 
porcentaxes. Esa é a dúbida que teñen, que non lles aclara de todo o señor concelleiro, porque como lle dixo non 
teñen explicado como se van valorar, se vai ser por quilómetros, por gastos, por licenzas, non queda nada claro, 
polo tanto o seu grupo vaise abster. 
 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso manifesta que respecto da intervención de ACdC-SON, o do 
tribunal, dilles que hai unha serie de criterios que se foron pulindo ao longo dos anos. O primeiro criterio que pasa 
son os funcionarios de Cultura, que miran que se cumpran os criterios das bases, é dicir, por exemplo, que o 
concello non sexa organizador, para que non se pague dúas veces. A última criba que pasa é a criba de 
Intervención, a partir de aí, cumprindo co tema das facturas, de todo o que sexa subvencionable, concédense ou 
non, e concédese o 80%. Non sabe se con isto lle queda tamén un pouco claro á concelleira de Ciudadanos. 



 

 
 
Concedida a palabra a don Antonio Bruquetas Santos manifesta que eles o que queren deixar claro é que isto 
non é unha discusión sobre quen valora, que poderían entrar a falar desas cousas tamén, pero o importante 
neste caso sería ter a presenza dese plan estratéxico xeral que se pediu e demandou ao principio da lexislatura, 
e que agora lles marcaría unhas liñas básicas por onde ver cara a onde van ir as subvencións, os obxectivos 
desas liñas de actuación, ver se queren potenciar máis o asociacionismo, se queren potenciar máis o tema da 
cohesión territorial, poden potenciar tamén os temas da lingua galega como antes dicían, poden tamén poñerse 
con outros moitísimos temas. 
 
Polo tanto, conclúe dicindo que consideran que á parte de que si é importante que teñan moi claro sempre os 
criterios a través dos cales se outorgan as subvencións, pensan que é un exercicio de transparencia, de 
claridade e de facilidade, ter un plan estratéxico que dirixa todo isto, marcando grandes liñas de actuación que 
poidan despois derivarse aos distintos tipos de entidades que fan este tipo de actividades. 
 
Concedida a palabra a don Juan Mª Abalo Castex, concelleiro do PP, manifesta que xa que o señor alcalde ten 
dado as súas desculpas pola nota de prensa que non tiña que ter saído, dende o Grupo Municipal Popular 
interesan que se rectifique esa nota de prensa, e que se hai unha nova publicación se faga constar o que teñen 
dito dende o seu grupo, que foi unha proposta da comisión informativa que ten sido introducida no novo texto. 
 
O señor alcalde contesta que lle parece moi ben e que así se fará. En canto ao tema do plan estratéxico de 
subvencións, di que para facer un plan estratéxico primeiro teñen que saber en que situación están, como todo. 
Levan un ano, queren saber en que situación están, este é o primeiro ano realmente que eles sacan isto adiante 
dunha forma xa case consciente do que están a facer e, por suposto, ao que os leva é ao ano seguinte 
precisamente a ese plan estratéxico, porque teñen razón, hai que facelo. 
 
Tamén quería deixar unha nota. O outro día nas comisións, e queda na acta das comisións, dende o PP o Sr. 
Rivas dixo que as subvencións que se deron, o Sr. Rivas non está hoxe presente, pero como consta na acta das 
comisións tamén quere que conste en acta no pleno, dixo claramente que el daba subvencións a quen as 
necesitaba, como se fose o deus que todo o sabe, e que todas esas subvencións, ademais, cre lembrar, e pide 
que senón que o corrixan, estaban imputadas a protocolo.  
 
Quere deixar claro que dende o ano 2011 ao 2015, subvencións encubertas foron 91.000 euros, dos cales 
ningunha desas subvencións, ningunha, foi a protocolo. Quere que quede en acta, e se queren a listaxe de onde 
foron e a quen foron ese tipo de subvencións que eran dadas a dedo, e a que partidas foron, por suposto que o 
teñen á súa disposición, pero quere que quede en acta, porque o outro día parece que se estaba dicindo aquí 
unha cousa que non é correcta.  
 
Di que son datos de Intervención, a que partida foron as subvencións que se deron dende o ano 2011 ata o ano 
2015, que lle corresponden ao Goberno do PP. No 2011, 5.600 euros; no 2012, 11.300 euros; no 2013, 15.052 
euros; no 2014, 36.000 euros; e os seis meses do ano 2015, 22.000 euros. 
 
Conclúe dicindo que teñen á súa disposición esta documentación, para que vexan que o que están a dicir é o 
correcto, e non o que se dixo na comisión informativa.  
 
Sometido o asunto a votación ordinaria, coas modificacións á proposta inicial que foron recollidas na emenda do 
concelleiro delegado da Área de Cultura, Tradicións Populares e Deportes, rexistrada de entrada ao núm. 0/8136 
o día 23 de setembro de 2016, votan a prol os cinco concelleiros presentes do PP, os cinco concelleiros de UxC, 
os catro concelleiros do PSdeG-PSOE e os dous concelleiros do BNG. Abstéñense os dous concelleiros de 
ACdC-SON, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito.  
 



 

O Pleno municipal, por dezaseis votos a prol, aprobou a proposta tal e como se transcribe a continuación: 
 
Primeiro : Aprobar as bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 
2016, que se achegan como anexo I, así como a súa convocatoria, tal e como se transcriben a continuación: 
 
BASES CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAI S A ENTIDADES SEN FIN DE LUCRO 2016 
 
Disposición xeral  
  
Estas bases teñen por obxecto establecer os criterios e o procedemento para a concesión de subvencións municipais, de 
acordo cos principios de obxectividade, concorrencia e publicidade para contribuír ao fomento de servizos e actividades que 
complementen ou suplan aos atribuídos á competencia municipal ou que, en xeral, contribúan ao fomento dos intereses 
xerais ou sectoriais dos veciños do municipio.  
 
A.- Obxecto da subvención  
 
O obxecto da presente convocatoria é apoiar ás entidades municipais sen ánimo de lucro no desenvolvemento de 
actividades culturais, deportivas, educativas, e festivas, así como na dotación de equipamentos que lles resultan necesarios, 
mediante a concesión de axudas económicas con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias do orzamento de 2016. 

 
1. 326 48901 “ANPAS Centros Escolares”.- Transferencias correntes a entidades sen fin de lucro para realizar 

actividades de promoción educativa, culturais e deportivas nos centros de educación do Concello. Consignación  
8.000,00 euros  

 
2. 334 48900 “Subv. sin fin lucro libre conc. promoción cultural”.- Transferencias correntes a entidades sen fin de lucro 

para realizar actividades culturais. Consignación 25.000,00 euros 
 

3. 341 48900 “Subv. sin fin lucro libre conc. promoción Deporte”.- Transferencias correntes a entidades sen fin de lucro 
para realizar actividades deportivas. Consignación 22.000,00 euros 

 
4.  341 48900 “Subv. sin fin lucro libre conc. promoción Deporte”.- Transferencias correntes a entidades deportivas 

para realizar transportes a competicións ou torneos de carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia. 
Consignación 6.000,00 euros 

 
5. 334 78000 “Subv. capital promoción cultural”.- Transferencia de capital a entidades culturais sen fin de lucro para 

investimentos en equipamento e/ou infraestrutura. Consignación  4.000,00 euros 
 

6. 341 78000 “Subv. capital fomento Deporte”.- Transferencia de capital a entidades deportivas sen fin de lucro para 
investimentos en equipamento e/ou infraestrutura deportiva. Consignación 7.000,00 euros 

 
7. 338 48900 “Subv. sin fin lucro libre conc. festexos populares”.- Transferencias correntes a entidades sen fin de lucro 

para a organización de festas parroquiais e outras actividades de interese xeral ou sectorial. Consignación 50.000,00 
euros. 

 
Con esta convocatoria o Concello de Cambre apoia a realización de actividades de distinta índole, deportivas, culturais, 
lúdicas... que contribúan a un maior benestar xeral, fomenten a participación da cidadanía en cada ámbito de actuación e 
cuxos destinatarios sexan maioritariamente de ámbito municipal. En ningún caso serán subvencionables as actividades que 
se organicen conxuntamente co Concello ou nos que colabore de forma económica. 

 
B.- Beneficiarios  
  
Poderán optar a estas subvencións as entidades ou asociacións xuridicamente constituídas e inscritas no rexistro municipal 
de entidades veciñais do Concello, os comités veciñais e as ANPAS e centros educativos do Concello de Cambre, que 



 

cumpran os seguintes requisitos: 
 

1.- Carecer de fins de lucro. 
2.- Desenvolver a súa actividade dentro do termo municipal de Cambre. 
3.- Non ter pendente de xustificar a subvención municipal concedida no exercicio anterior, e no caso de que así fose, 

ter concedida unha prórroga ou ter desistido de forma motivada e por escrito. 
4.- Estar ao día nas súas obrigas tributarias e coa seguridade social. 
5.- Ter un mínimo de 15 socios (agás as entidades que pola súa natureza non lles sexa de aplicación).  
6.- Ter actualizados os datos no antedito Rexistro municipal, tendo en conta que toda modificación deberá 

comunicarse no mes seguinte ao seu acontecemento; e o orzamento e o programa anual de actividades comunicaranse no 
mes de xaneiro de cada ano, ou realizado no prazo de presentación da solicitude de subvención. 

7.- Non estar incursa en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para obter a condición de 
beneficiario de subvencións (artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións). 
 
C.- Documentación  
 
As solicitudes de subvención presentaranse no rexistro de entrada do Concello, no modelo normalizado que se facilitará 
neste mesmo rexistro ou nas seccións de Cultura e Deportes, e no que constará: 

  
1.- Memoria explicativa de cada actividade ou investimento a realizar no exercicio 2016, e para a que se solicita a 
subvención e no que se fará constar, de forma cuantificada os obxectivos que se han de acadar con estas actividades, con 
mención especial ao número de beneficiarios/participantes, número de actividades, días e horario nos que se desenvolverán.  
 
No suposto de que a actividade para a que se solicite a subvención se realice conxuntamente con outras entidades, deberá 
facerse mención expresa de isto na memoria. 
 
Acreditación da publicidade e difusión dada á actividade para a que se solicita a subvención no municipio. 
 
2.- No suposto de investimento en inmobles deberá acreditar calquera destas condicións: 

- A titularidade do inmoble se a entidade é a propietaria. 
- A autorización e cesión do uso do inmoble, por parte dos propietarios a prol da entidade sen fin de lucro, cunha 

duración mínima de cinco anos a contar dende o ano 2016. 
- Ou a autorización para facer o investimento, cando os propietarios sexan entidades de carácter social ou relixioso, 

ou no caso de inmoble municipal do órgano municipal competente. 
 

3.- Orzamento de gastos e forma de financiamento previsto, na que se fará mención especifica ao importe da subvención 
solicitada ao Concello, e as solicitudes ou concesións doutras subvencións doutras administracións públicas ou entidades 
privadas para o mesmo fin.  
 
4.- Os comités veciñais presentarán, ademais, a acta fundacional coa relación dos seus compoñentes, unha fotocopia do 
CIF solicitado para o efecto e certificación da conta bancaria aberta para a finalidade. 

 
5.- Autorización para recadar datos da Axencia Tributaria de estar ao corrente das súas obrigas tributarias. 

 
6.- Declaración de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 

  
O departamento correspondente revisará os expedientes de solicitude e verificará que conteñan a documentación esixida. 
Se resultase que a documentación está incompleta ou defectuosa, requiriráselle ao solicitante para que no prazo de DEZ 
días a partir do día seguinte á data de notificación, achegue a documentación necesaria ou corrixa os defectos observados, 
facéndolle saber que, no caso de incumprimento, entenderase que desiste da súa solicitude. 
 
D.- Prazo de solicitude  
 
O prazo para presentar as solicitudes é dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte á publicación no Boletín 
Oficial da Provincia do extracto da convocatoria. 
 



 

E.- Importe  
 
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal cantidade que, illadamente ou en concorrencia con subvencións 
ou axudas doutras administracións públicas ou doutros entes públicos ou privados, e dos ingresos propios para o mesmo 
obxecto supere o custo total da actividade que vai ser realizada polo beneficiario. 
  
Con carácter xeral, o importe da subvención municipal a conceder será como máximo do 80% do custo total da actividade, 
sen prexuízo de que o Concello poida variar esta porcentaxe en función do interese da actividade subvencionada, 
xustificándoo debidamente no expediente, polo órgano xestor da subvención.  
 
En todo caso, o importe máximo a subvencionar por solicitante  será: 

1. De 6.000,00 euros para o obxecto relacionado co epígrafe 338 48900 “Subv. sin fin lucro libre conc. festejos 
populares”, Transferencias correntes a entidades sen fin de lucro para a organización de festas parroquiais e outras 
actividades de interese xeral ou sectorial 

2. De 1.500,00 euros para o obxecto relacionado co epígrafe 341 48900 “Subv. sin fin lucro libre conc. promoción 
Deporte”.- Transferencias correntes a entidades deportivas para realizar transportes a competicións ou torneos de 
carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia 

3. De 3.000,00 euros para os demais obxectos da convocatoria 
 
Establécese un coeficiente de financiamento do 80%, e así, o importe que se ha de xustificar para poder cobrar a totalidade 
da subvención concedida será o resultado de dividir o importe desta subvención por 0,80.  
 
F.- Concesión das subvencións  
 
1.- Previamente á concesión, comprobarase de oficio que as entidades solicitantes non teñen débedas tributarias pendentes.  
 
2.- Tramitaranse en réxime de concorrencia competitiva, e resolverá o outorgamento das subvencións o Alcalde ou, en caso 
de delegación, os concelleiros das áreas correspondentes, logo da proposta da Comisión de Avaliación.  

 
A Comisión de Avaliación estará formada por: 
 
Presidente:  Alcalde  ou persoa en quen delegue 
Secretaria: Secretaria xeral ou funcionario en quen delegue 
Vogais:  
Interventor ou funcionario en quen delegue 
Concelleira delegada da Área de Igualdade, Terceira Idade, Voluntariado e Educación  
Concelleiro delegado da Área de Cultura, Tradicións Populares e Deportes 
Persoal da área de Cultura, Educación e Deportes 

 
G.- Criterios de avaliación   

 
Os criterios para a concesión das axudas serán os seguintes: 
 
1.- Representatividade no municipio, gozando de especial preferencia aquelas entidades que colaboraron, durante o 2016, 
en actos/actividades organizadas polo Concello de Cambre. (30 puntos) 
 
2.- Número de actividades/competicións, participantes/ beneficiarios empadroados no Concello e horas de actividade, así 
como o interese xeral ou sectorial da actividade. (25 puntos) 

 
3.- Capacidade económica autónoma e no que se distinguirá (ata 20 puntos):  

• A porcentaxe do proxecto subvencionada por este concello durante o 2015. 
• A porcentaxe que supón o importe solicitado ao Concello de Cambre para o proxecto do 2016. 
• A porcentaxe que supoñen outros ingresos en concepto de achegas realizadas por patrocinadores privados 

e cotas de socios/participantes. 



 

 
4.- Carácter periódico ou permanente das actividades subvencionadas excepto que se trate de actos concretos e de carácter 
puntual que inciten á participación social, cultural ou deportiva (10 puntos) 

 
5.- Actividades nas que se acredite a participación de persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social. (10 puntos) 

 
6.- Organización de actividades, obxecto desta subvención, que favorezan a conciliación da vida laboral e familiar (5 puntos)  

 
H.- Obrigas do beneficiario  
 
As entidades subvencionadas terán que: 
 
1.- Realizar a actividade ou adquirir os equipamentos para o que se outorgou a subvención. 

 
2.- Acreditar o cumprimento da finalidade para a que se concede a subvención, coa presentación en prazo da 
documentación xustificativa prevista na base K. 
 
3.- Someterse ás actuacións de comprobación do Concello e ás de control financeiro que corresponde á Intervención 
municipal. 
 
4.- Comunicarlle ao Concello, tan pronto como teñan coñecemento, a concesión doutras subvencións concorrentes por parte 
doutras administracións ou entidades privadas para a mesma finalidade. 
 
5.-Sinalar na difusión que se faga das actividades que contan co financiamento do Concello coa expresión “subvenciona 
Concello de Cambre”. A lingua que se empregará nos distintos soportes de difusión da actividade será o galego. A 
publicidade de que a actividade da entidade conta coa subvención do Concello, deberá constar sempre nas sedes das 
entidades respectivas en lugar visible, durante un período dun ano contado dende o día seguinte ao de data de notificación 
da subvención concedida, e en todo caso no lugar onde se desenvolva a actividade subvencionada, segundo o modelo do 
cartel que se aproba xunto coas seguintes bases. En caso de que se subvencionen investimentos en bens inmobles o cartel 
deberá constar en lugar visible no inmoble respectivo durante un período dun ano. No caso de que a entidade teña web 
propia deberá facer constar na mesma a colaboración económica do Concello ao publicitar as actividades.  

 
6.-Asumir todas as responsabilidades legais e civís das actividades que se realizan. 

 
7.-Cumprir con calquera outra obriga reflectida no artigo 14 da Lei 38/2003 do 17 de novembro, xeral de subvencións. 

 
O incumprimento dalgunha destas obrigas poderase resolver coa suspensión do pagamento da subvención ou coa apertura 
do expediente de reintegro da subvención indebidamente percibida. 
 
I.- Notificación e publicidade da resolución  
 
A resolución da concesión de subvencións será notificada a todos os solicitantes de forma fidedigna, nun prazo máximo de 
tres meses dende a finalización do prazo de presentación de solicitudes. 

 
A relación de subvencións concedidas baixo esta convocatoria, publicarase no taboleiro de anuncios do Concello e na web 
oficial do Concello de Cambre (http://www.cambre.org) con expresión da convocatoria, beneficiarios e achegas percibidas, 
nun prazo máximo dun mes a partir da data de resolución do programa. 

 
Contra a desestimación expresa ou presunta das solicitudes presentadas poderanse formular os recursos que procedan. 
 
K.- Xustificación  
  
K.1. Documentación xustificativa 

 
Os peticionarios deberán xustificar a realización da actividade ou proxecto subvencionado mediante a presentación no 



 

rexistro de entrada do Concello, do modelo normalizado de xustificación que conterá:  
 
1.- A memoria xustificativa do programa realizado que avalíe os resultados, e que terá os seguintes contidos: 

 
o Certificación da realización do programa/investimento 
o Localización e influencia territorial das actividades 
o Número de actividades realizadas, días da súa realización e usuarios das mesmas. 
o Valoración dos obxectivos propostos e resultados obtidos. 
o Desviacións respecto das previsións iniciais. 

 
2.- Acreditación da publicidade da subvención concedida, mediante a presentación de: 

 
o Fotografía do Cartel en modelo normalizado colocado en lugar visible na sede da entidade, ou lugar que se 

estableza no apartado H.-5 das bases, demostrativo de que se efectúa a difusión da subvención concedida, tal e 
como se esixe nas presentes Bases. 

o Tríptico ou similar, no que se divulgue e promocione a actividade/ investimento e no que debe figurar o Concello de 
Cambre como entidade subvencionadora tal e como se refire o apartado H-5 das bases. En caso de non terse 
editado ningún material publicitario, deberá indicarse este extremo. 
 

3.- Relación clasificada dos gastos da actividade, con identificación do acredor, dos conceptos de gasto e dos tipos de 
documentos (número de factura ou documento equivalente, importe, data completa de emisión e de pagamento).   
 
Admitiranse xustificantes correspondentes a actividades ou investimentos realizados entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
decembro de 2016. 
 
Dita relación deberá comprender todos os gastos realizados polo beneficiario para o desenvolvemento da actividade, ainda 
que o seu concepto non sexa subvencionado polo Concello, para os efectos de comprobar que o gasto realizado non é 
inferior aos ingresos percibidos e imputables ao obxecto a subvencionar. 
 
O importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que en concorrencia con subvencións ou axudas doutras 
Administracións Públicas ou entidades privadas, cotas da actividade e demais ingreso propios imputables, supere o custo da 
actividade. En tal caso reducirase a aportación municipal de forma proporcional 
 
4.- Facturas orixinais ou copias debidamente compulsadas, ou documentos validos para acreditar o gasto, acompañadas de 
certificado da entidade, acreditativa de que os documentos presentados son os orixinais dos que dispón a entidade. 

 
As facturas deberán especificar de forma detallada, o número e características dos servizos prestados ou do material 
adquirido, os prezos unitarios así como calquera outra información que facilite a comprobación de que estes documentos se 
axustan ao obxecto da subvención. Non se admitirán como xustificante de gasto, as facturas nas que non se detallen os 
anteditos aspectos. 
 

a.- As subvencións que teñan por finalidade a realización de actividades de calquera natureza, que xeren gastos de 
persoal, xustificaranse mediante nóminas, e os demais gastos correntes coas correspondentes facturas ou, en ambos os 
dous casos, coas súas fotocopias debidamente compulsadas.  
 

b.- As subvencións que teñan por finalidade a realización de investimentos en bens de equipo xustificaranse coa 
factura orixinal ou fotocopia debidamente compulsada dos provedores. 

 
c.- As subvencións que teñan por finalidade a realización de obras xustificaranse, coas facturas orixinais ou 

fotocopias compulsadas que expida o contratista e coa certificación asinada por un técnico colexiado competente no caso de 
obras de importe superior a 30.000,00 euros. 
  
Deberá estenderse no orixinal da factura unha dilixencia na que se faga constar que a factura foi utilizada como xustificante 
de gasto para a obtención dunha subvención por parte do Concello de Cambre. No caso de presentar fotocopias, deberá 
estenderse a dilixencia antes de facer a copia. 



 

 
5.- Declaración da totalidade das axudas públicas ou privadas solicitadas, e das concedidas durante o ano 2016 para o 
mesmo obxecto, así como dos ingresos propios afectados á actividade ou investimento subvencionado ou pola contra, 
declaración de non ter outras axudas para o mesmo obxecto.  
 
6.- Declaración dos ingresos propios obtidos e afectados á actividade ou investimento subvencionado. 
 
7.- Documento de datos fiscais da entidade actualizados, tales como denominación completa, CIF, domicilio social e número 
de conta para os efectos do pagamento da subvención, debidamente asinado polo presidente e o tesoureiro da entidade. 

 
No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de dez días para a súa 
corrección. Pasado o dito prazo arquivarase a solicitude e non terá dereito a reclamación. 

 
O Concello de Cambre poderá requirir da entidade beneficiaria a documentación que estime pertinente para os efectos de 
comprobar o cumprimento da finalidade da subvención. 

 
K.2 Prazo de xustificación 
 
O prazo de xustificación comeza a contar dende o día seguinte á comunicación da concesión da subvención, e rematará o 
28 de febreiro de 2017. Este prazo poderá prorrogarse ata un máximo de quince días máis por pedimento do solicitante ou 
por proposta razoada da unidade xestora.   
 
De non presentar a xustificación dentro do prazo establecido nestas bases ou na prórroga autorizada, ou non desistir de 
forma motivada e por escrito dentro do mesmo prazo, entenderase que renuncia á subvención concedida.  
 
Estes prazos, así como o de presentación de solicitudes, entenderanse sen prexuízo do prazo de dez días, que se 
concederá no caso de presentación de documentación incompleta ou defectuosa para a súa rectificación. 

 
K.3 Gastos subvencionables 
 
1.- Considéranse gastos subvencionables aqueles que sen lugar a dúbidas respondan á natureza da actividade 
subvencionada, teñan relación directa co obxecto que se subvenciona, se axusten aos conceptos relacionados na solicitude, 
e se realicen dende o 1 de xaneiro ata o 31 de decembro de 2016.  
 
En particular teranse en conta as seguintes regras: 
 

a) Non se admitirán facturas de bebidas alcohólicas, tabaco ou calquera outro produto considerado lesivo para a 
saúde. 

b) Nas viaxes culturais, poderán xustificarse gastos de desprazamento e aloxamento, pero nunca de alimentación, 
debendo constar desagregados ditos conceptos nas facturas que se presenten como xustificante de gasto. 

c) En xeral, non se admitirán como gastos as facturas relativas a alimentos e bebidas, agás os produtos típicos das 
celebracións tradicionais de Nadal, Entroido, Magosto, Primavera, San Xoán, e Romarías tradicionais históricas. 

d) O importe que se xustifique en concepto de gastos correntes de administración xeral (alugueres, pólizas de seguros, 
luz, gas, auga, teléfono, consumibles de oficina, etc.) non poderá superar o 20% do importe total do presuposto a 
xustificar, e debe xustificarse a súa relación directa co obxecto subvencionado. 

e) Non se admitiran como gasto aqueles que correspondan a atencións protocolarias.  
f) En ningún caso se admitirán como xustificante de gastos as cantidades satisfeitas ao Concello en concepto de 

tributos municipais, como é o caso das taxas por utilización das súas instalacións deportivas, nin en concepto de 
prezos públicos. 

g) En ningún caso se admitirán como xustificante de gastos os relativos á celebración das festas de fin de curso nos 
centros escolares. 

h) Os gastos que se xustifiquen mediante “liquidación de indemnizacións en concepto de desprazamento” deberán 
axuntar documentación complementaria que acredite que as liquidacións se corresponden coa actividade 
subvencionada (trípticos, calendarios de actividades/ competicións, certificacións de asistencia...). Nas liquidacións 
deberán constar obrigatoriamente os seguintes datos: as datas do/s desprazamentos e os quilómetros percorridos, o 



 

lugar de inicio e destino de cada un dos desprazamentos, así como o motivo do desprazamento. 
 

2.- Cando o importe do gasto subvencionable supere a cantidade de 12.000,00 euros na subministración de bens de equipo 
ou servizos de asistencia técnica, ou 30.000,00 euros en obras de infraestrutura e equipamento, a entidade deberá solicitar 
como mínimo tres orzamentos de diferentes provedores (salvo que polas características do gasto non exista mercado 
suficiente ou salvo que o gasto se realizase antes da solicitude de subvención), debendo xustificarse expresamente cando 
non recaia na empresa máis vantaxosa. 

 
L.- Pagamento da subvención  

 
Vista a documentación xustificativa presentada, logo do informe-proposta das Áreas de Cultura, Educación e Deportes e do 
informe de fiscalización da intervención municipal, o órgano competente valorará se se cumpríu a finalidade básica obxecto 
da subvención e, neste caso, aprobará os xustificantes presentados, correspondéndolle ao Alcalde, ou concelleiro 
competente en caso de delegación, o recoñecemento das obrigas correspondentes, así como a aprobación do pagamento 
mediante transferencia bancaria.  
 
O importe que se ha de xustificar para poder cobrar a totalidade da subvención concedida será o resultado de dividir o 
importe desta subvención por 0,80.  

 
1.- No suposto de presentar a totalidade da documentación xustificativa, que se certifique o cumprimento dos obxectivos con 
respecto ás previsións iniciais, e se xustifique o 100% do importe que se ha de xustificar, aboarase a totalidade da 
subvención. 
2.- No caso de que se xustifique gasto inferior ao 100% e, polo menos do 45% do importe que se ha de xustificar, aboarase 
a parte proporcional da subvención. 
3.- No caso de que se xustifique gasto inferior ao 45% do importe que se ha de xustificar, non se considerará cumprida a 
finalidade básica da subvención, polo que non se aboará cantidade ningunha. 

 
No caso de que a documentación xustificativa fose incorrecta ou insuficiente, darase un prazo de dez días para a súa 
subsanación. Pasado o dito prazo arquivarase a solicitude e non terá dereito á reclamación. 

 
O aboamento da subvención materializarase mediante ingreso na conta sinalada pola entidade. 

 
Excepcionalmente, e unha vez comunicada a concesión das subvencións, as entidades que sexan beneficiarias dunha 
subvención, poderán presentar unha solicitude razoada de anticipo do importe concedido, no Rexistro Xeral deste Concello. 
A aprobación dos anticipos realizarase por resolución de Alcaldía ou Concellería delegada, e estará condicionada a: 

a) Informe xustificativo emitido polo responsable do servizo 
b) Proposta do concelleiro delegado da área que corresponda 
c) Constitución dunha garantía por importe do anticipo a favor do Concello de Cambre 
 

M.- Incorporación ao Rexistro público de subvención s e publicación da subvencion concedida  
 

En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003 (LXS) e demais normativa de desenvolvemento, os datos da 
subvención concedida e a identificación da persoa beneficiaria, serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, para que 
sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), coa exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 
 
Disposición adicional primeira  
 

Para o non previsto nesta convocatoria será de aplicación o disposto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións, o R.D. 887/2006 polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 
xeral de subvencións, a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e as bases para a execución do orzamento 
xeral do Concello de Cambre, e demais normativa aplicable.  
 
Segundo : Aprobar os modelos normalizados de solicitude, xustificación e cartel demostrativo da difusión da 
contribución do Concello ás actividades, e que se achegan como anexos II, III e IV respectivamente. 
 



 

 

ANEXO II 
 

FORMULARIO DE SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL 20 16 
(cada entidade cubrirá un por aplicación) 

 
DATOS DA ASOCIACIÓN: 
 
Entidade:.......................................... .........................................................................................................CIF:............................. 

Enderezo:.......................................... ......................................................................... Parroquia:.................. .............................. 

CP:..................   Tlf:....................... ....……  Núm. Rex. Municipal:....….................. .............................……….….... 

Representante:…………………………….......................... ........................................................................ NIF:............................ 

Enderezo:.......................................... ......................................................................................................... Tlf:............................ 

 
 
Solicita: 
 

326.48901 Transferencias correntes a ANPAS e centros educativos para realizar actividades culturais e 
deportivas nos centros de educación do concello . 
 

334.48900 Transferencias correntes a entidades sen fin de lucro para realizar actividades culturais . 
 
            341.48900 Transferencias correntes a entidades sen fin de lucro para realizar actividades deportivas . 

 
            341.48900 Transferencias correntes a entidades deportivas para realizar transportes a competicións ou 
torneos de carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia. 
 

334.78000 Transferencia de capital a entidades sen fin de lucro para investimentos en equipamento e/ou 
infraestrutura cultural . 

 
341.78000 Transferencia de capital a entidades sen fin de lucro para investimentos en equipamento e/ou 

infraestrutura deportiva . 
 

338.48900 Transferencias correntes a entidades sen fin de lucro para a organización das festas 
parroquiais e outras actividades de interese xeral ou sectorial .  

 
 
De conformidade coas bases publicadas no BOP núm.     , de       de            de 2016  
 

Cambre, ....... de .......................... de 2016 
 
 

Asdo.: ......................................... 

SR. ALCALDE–PRESIDENTE DO CONCELLO DE CAMBRE 

 



 

 

MEMORIA- RESUMO 
(2016) 

Actividade/ equipamento/ obra: 
(a cubrir un por cada actividade, equipamento ou obra) 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
Descrición : 
 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
 
Programación a desenvolver e obxectivos a acadar co a actividade/ investimento: 
 
a) Obxectivos da actividade: 

�  
�  
�  

b) Número de participantes/ beneficiarios:............................................................ 
 
c) Calendario das actividades: 

� Periodicidade:............................................................................................. 
� Meses/días:................................................................................................ 
� Lugar/ instalación: ...................................................................................... 

 
d) Cota actividade:................................................................................................. 
 
e) Colectivo de actuación:...................................................................................... 
 
f) Conta a actividade con participantes discapacitados ou en risco de exclusión social? (no caso de ser afirmativo indique cantos 
e as actividades nas que participan) 
 ..................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
No suposto de investimentos en inmobles que non sex an de propiedade municipal, deberase axuntar acredi tación 
de calquera das condicións recollidas no apartado C .2) das bases da convocatoria. 
 
Outra información de interese:  
 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Número total de actividades:  ..................................................................................................................................................... 

Número total de beneficiarios/participantes: ........................................................................................................................... 

Influencia territorial das actividades:  ........................................................................................................................................ 

Anos de desenvolvemento das actividades:  ............................................................................................................................ 

 
 
Orzamento estimativo de gastos e forma de financiam ento previsto 
 

Gastos (2016) Importe 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Total gastos   
 
 

Ingresos (2016) Importe 
Subvención Municipal (solicitada)  
Subvención Deputación   
Subvención Xunta   
Cotas participantes   
Achega entidade  
Outras achegas (patrocinadores...)  
  
  

Total ingresos   
 
 

 

 

 

RELACIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS NO ANO 2015, a efec tos de baremación do punto G-3:  
 

Xustificou ante o Concello de Cambre o cumprimento dos requisitos e condicións, así como a realización da actividade e o 



 

cumprimento da finalidade que determinou a concesión ou disfrute da subvención durante o 2015: 

 Sí 
 

 Non 
 

 Non se solicitou subvención no 2015 
 
 
INGRESOS PERCIBIDOS NO EXERCICIO 2015 IMPORTE 
Subvención Municipal   
Subvención Deputación   
Subvención Xunta   
Cotas participantes   
Achega entidade  
Outras achegas (patrocinadores...)  
  
  

Total ingresos   
 
 

 

 

D./Dna. ......................................................................................................................................con  DNI nº:...............................,  

como secretario/a da entidade...................................................................................................................................................... 
 
Á vista das bases da convocatoria pública de subvencións municipais a entidades sen fin de lucro 2016, publicadas no BOP 
núm.        ,           de                     de 2016. 

 
CERTIFICA: 
 
1.- Que esta entidade acordou presentar a correspondente solicitude. 
 
2.- Que o número de socios, de esta entidade, a día de hoxe é de: ............... 
 
3.- Así mesmo, acordou nomear a D./Dna. .........................................................., con NIF ............................, como 
representante para as relacións desta entidade co concello.  
 
V.º e prace       O/A secretario/a 

O/A presidente/a 

 
 
 
 
 
 
D./Dna. ......................................................................................................... , con DNI:........................., como Presidente/a da 
entidade....................................................................................................................................................................................... 
 



 

DECLARA: 
 
1.- Que a entidade á que represento está ao corrente das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
 
2.- Non estar incurso en ningún dos supostos de incapacidade ou incompatibilidade para obter a condición de beneficiario de 
subvención (artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións) e que coñezo e acepto as bases da 
convocatoria de referencia.  

 
Cambre, ...... de.....................................de 2016 

 
Sinatura, 

 
 
 

 

(Só para os comités organizadores / veciñais) 
 

COMITÉ ORGANIZADOR / VECIÑAL....................... ........... 
 

Este Comité organizador/ veciñal asume o compromiso de execución, durante o ano 2016 da .......................................... 

......................................................................., cunha implicación económica proporcional entre os participantes. 

 
Así mesmo, o comité acordou nomear representante para as relacións co concello a D./Dna. ................................................ 
....................................................................................... co NIF.......................... 

 

 
Deberase achegar: 
 

� fotocopia do CIF do comité ou do/a representante. 
� certificado da conta bancaria aberta para a finalidade. 
 

NOME D.N.I DOMICILIO SINATURA 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 



 

 

 

 

AUTORIZACIÓN DO/A INTERESADO/A PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA RECABAR DATOS Á 
AXENCIA TRIBUTARIA DE ESTAR AO CORRENTE NO CUMPRIME NTO DAS SÚAS OBRIGAS TRIBUTARIAS 
(concesión de axudas e subvencións) 
 
 
 
A persoa abaixo asinante autoriza ao CONCELLO DE CAMBRE a solicitar da Axencia Estatal de Administración 
Tributaria os datos relativos ao cumprimento das súas obrigas tributarias para comprobar o cumprimento dos requisitos 
establecidos para obter, percibir e manter a subvención ou axuda correspondente á convocatoria de subvencións 
municipais a entidades sen fin de lucro. 
 
A presente autorización outorgase exclusivamente aos efectos de concesión, seguimento e control  das subvencións 
ou axudas mencionadas con anterioridade e en aplicación do disposto pola Disposición Adicional Cuarta da Lei 
40/1998, que mantén a súa vixencia trala entrada en vigor do Real Decreto Lexislativo 3/2004, polo que se aproba o 
Texto Refundido de la Lei del Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas, e o artigo 95.1 k) da Lei 58/2003, Xeral 
Tributaria, que permiten, previa autorización do interesado, a cesión dos datos tributarios que precisen as AA.PP. para o 
desenvolvemento das súas funcións. 
 
 
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE DA AXUDA DETALLADA: 
 
Nome/ Razón social:...................................................................... 
 
CIF:............................................ 
 
 
DATOS DO/A AUTORIZADOR/A: 
 
Nome e apelidos:............................................................................. 
 
NIF:.......................................... 
 
Actúa en calidade de:....................................................................... 
 
 
 
Sinatura: 
 
 

 
 

Cambre,..... de ..................... 2016 
 

 
 
Nota:  A autorización concedida polo/a asinante poderá ser revocada en calquera momento mediante escrito dirixido ao Concello de Cambre 



 

 

ANEXO III 
 

FORMULARIO DE XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL  2016 
(cada entidade cubrirá un por subvención) 

 
 

Don / dona ____________________________________________________________ co NIF__________________, en 
representación da entidade: __________________________________________________________________________ , 
co CIF: ___________________, 

 

Achega a/s memoria/s resumo da/s actividade/s, equipamento ou obra, e as fotocopias compulsadas das facturas orixinais, 
coa finalidade de xustificar a subvención concedida á entidade, por importe de __________________ euros. 

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

� Actividades culturais ou deportivas nos centros de educación 
� Actividades culturais 
� Actividades deportivas 
� Transporte a competicións ou torneos de carácter deportivo fóra da comunidade autónoma de Galicia das 

entidades deportivas 
� Investimento/ equipamento cultural 
� Investimento/ equipamento deportivo 
� Actividades de interese xeral ou sectorial/ festas parroquiais 

 
 
De conformidade coas bases publicadas no BOP núm.      , do         de                      de  2016. 
 
 
 

Cambre, ____ de ______________   de   ____ . 
 
 
 

 
Asdo.: _____________________ 

 
 
 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CAMBRE 
 
A este formulario debe achegarlle os xustificantes de gastos, así como carteis ou trípticos de promoción das actividades onde figure o 
concello como entidade patrocinadora.  

Total xustificado:       ____________ euros  



 

 

D./ Dna. ___________________________________________________________________ con DNI:_________________, 
 
como secretario/a da entidade___________________________________________________________________________ 
 
 
 
CERTIFICA: 
 

Que se cumpriu a finalidade da subvención mediante a realización das actividades /investimentos para as que foi concedida, 
tal e como se reflicte na memoria xustificativa, que se achega a continuación. 
 
 
 
 
E para que conste, para os efectos de xustificación do cobro da subvención referida, expídese a presente certificación, en 
____________ a _____ de ___________  de _____ . 

 

 

 

V.º e prace       O/A secretario/a 
O/A presidente/a 

 
 

 

MEMORIA XUSTIFICATIVA DO PROGRAMA/ INVESTIMENTO REA LIZADO 
 

 
Localización e influencia territorial:  
 
 
 
Número de beneficiarios da actividade / investiment o:  
 
 
 
Actividades realizadas con relación de datas e prog rama das mesmas:  
 

•  



 

•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
Valoración dos obxectivos propostos e resultados ob tidos:  
 
 
 
 
 
 
 

Desviacións respecto das previsións iniciais:  
 
Gastos previstos (na solicitude)  
Gastos efectivamente realizados    
Diferencia  
Desviación respecto de previsións iniciais                     % 
 
 

 

 

 

RESUMO DE GASTOS 
 
 

NÚM. 
FACTURA 

EMISOR DATA DE 
EMISIÓN 

DATA DE 
PAGAMENTO 

FORMA DE 
PAGO 

CONCEPTO IMPORTE 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
     TOTAL GASTOS   

 
 



 

RESUMO DE INGRESOS (para o mesmo obxecto)  
 

CONCEPTOS IMPORTE 
Cotas participantes  
Contribución propia da entidade  
Subvención municipal concedida  
Subvención Deputación concedida no 2016  
Subvención Xunta concedida no 2016  
Outras achegas:  
  
  
TOTAL INGRESOS  

 
 

V.º e prace       O/A secretario/a 
O/A presidente/a 
 
 
 
 

 

 

 

 

D./ Dna. ______________________________________________________________ con DNI:______________________, 
 
como secretario/a da entidade___________________________________________________________________________ 
 
 
CERTIFICA: 
  
1.- Que durante o 2016 esta entidade obtivo unha subvención do Concello de  Cambre para _______________________ por 
un importe de __________ euros. 
 

2.- Que para o mesmo obxecto, obtivo, ademais as seguintes subvencións (achegarase copia da concesión da subvención 
no seu caso) 

 

ENTIDADES CONCEDENTES   IMPORTE 

  
  
  
  

TOTAL SUBVENCIÓNS RECIBIDAS  
 
 

NON RECIBÍU NINGUNHA OUTRA SUBVENCIÓN 
 



 

 
 
 
3.- Que están pendentes de resolución de concesión ou denegación as seguintes subvencións solicitadas: 
 

ENTIDADES    IMPORTE 

  
  
  

TOTAL SUBVENCIÓNS   
 
4.- Que se obtiveron os seguintes ingresos en concepto de cotas e/ou outros ingresos afectos ás actividades:  

 

ACTIVIDADE COTAS/ OUTROS INGRESOS 
  
  
  

TOTAL   
 

 

E para que conste, para os efectos de xustificación do cobro da subvención referida, expídese a presente certificación en 
______________, a _____ de ___________ de _____ . 

 

V.º e prace         O/A secretario/a 
O/A presidente/a 
 

 

 

 

 

D./ Dna. ______________________________________________________________ con DNI:______________________, 
 
secretario/a da entidade  _______________________________________________________________________________ 
 
 
CERTIFICA: 
  
Que para xustificar a subvención concedida, se presentan os documentos orixinais dos que dispón a entidade (facturas e 
documentos xustificativos de gasto), que se relacionan a continuación: 
 
NÚM. FACTURA EMISOR DATA FACTURA CONCEPTO IMPORTE  
     
     
     
     



 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
E para que conste, para os efectos de estampillado e compulsa de documentos polo Concello de Cambre, expídese a 
presente certificación, en ______________, a _____ de ___________ de ______ . 
 
V.º e prace         O/A secretario/a 
O/A presidente/a 
 
  

 
 
DATOS FISCAIS DA ENTIDADE  
 
 
DENOMINACIÓN SOCIAL:         
 
 
CIF:     
 
 
DOMICILIO:           
 
 
NÚMERO DE CONTA BANCARIA NA QUE EFECTUAR O INGRESO DA SUBVENCIÓN (IBAN): 
 
E S                           
 
 

Cambre, ____ de  _______________ de  _____ . 
 
 

V.º e prace         O/A secretario/a 
O/A presidente/a 
 
 
Asdo.: _____________________                                                  Asdo.: _____________________ 



 

 

ANEXO IV 

   

 

 

 

 

 
 
Terceiro : Aprobar un gasto de cento vinte e dous mil euros (122.000,00 euros), imputables 8.000,00 euros á 
aplicación orzamentaria 326 48901, 25.000,00 euros á aplicación orzamentaria 334 48900, 28.000,00 euros á 
aplicación orzamentaria 341 48900, 4.000,00 euros á aplicación orzamentaria 334 78000, 7.000,00 euros á 
aplicación orzamentaria 341 78000 e 50.000,00 euros á aplicación orzamentaria 338 48900. 
 
Cuarto : Publicar as bases no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios do Concello e comunicar, 
mediante cartas personalizadas, a todas as asociacións inscritas no Rexistro Municipal a publicación destas 
bases.  
 
Quinto : Dar traslado á Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) da aprobación das bases da 
convocatoria, así como comunicar o extracto da convocatoria á BDNS, co fin de que esta lle dea traslado ao 
Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación, segundo o disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións. 
 
2.4. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non 
figuren na orde do día 
 
Este punto non foi utilizado. 
 
3. PARTE RESOLUTIVA 
 
3.1. Declaracións institucionais 
 
Este punto non foi utilizado. 
 
3.2. Mocións dos grupos municipais 
 
Fóra da orde do día, sométese a votación ordinaria a proposta de declaración de urxencia da moción presentada 
polo grupo municipal de ACdC-SON. Votan a prol da urxencia os cinco concelleiros presentes do PP, os cinco 
concelleiros de UxC, os catro concelleiros do PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous 
concelleiros do BNG, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito. 



 

 
O Pleno municipal, por unanimidade dos vinte concelleiros asistentes á sesión, aprobou a declaración de 
urxencia da moción presentada. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que antes de dar lectura á 
moción vanlle permitir soamente un segundo para dicirlle ao Sr. Mora que os parabéns, efectivamente son para o 
PP e para o Sr. Feijóo, pero non para todos e todas os galegos e galegas. Gañaron os gañadores, pero os 
perdedores seguen a ser o sector leiteiro, actuacións rurais, dependentes, sanidade, ordenación territorial, 
protección civil, servizos sociais, podería seguir así, pero sabe que a van cortar, que seguiron baixando e 
recortándose dende que este o seu presidente os acolle no seu leito. 
 
A continuación dá lectura á moción presentada. 
 
Moción do grupo de ACdC-SON relativa á execución do s acordos adoptados nos plenos municipais 
 
Rexistrada de entrada ao núm. 999/100 o día 23 de setembro de 2016, xunto cos rogos e preguntas presentados 
para este pleno. Consta do seguinte teor literal: 
 
“As mocións, rogos e preguntas presentadas nos plenos da Corporación son o instrumento fundamental para facer efectivas 
as funcións de control, orientación política e fiscalización da oposición, cuxo exercicio garante a calidade democrática 
municipal. Cando son aprobados, os acordos son actos administrativos onde o seu cumprimento debe garantilo a Alcaldía, 
segundo a normativa vixente. Lamentablemente, incumprir as mocións aprobadas en pleno é unha práctica habitual dos 
gobernos locais. 
 
Ademais dunha obriga legal, o cumprimento dos acordos plenarios é un acto de coherencia política, responsabilidade e 
respecto cara á cidadanía, que en gran parte está representada polos grupos municipais da oposición. Cumprir supón tamén 
unha oportunidade para mellorar a calidade democrática local e a eficacia na xestión pública, sacando partido ao traballo de 
todos os grupos municipais en beneficio do interese xeral. 
 
Dende o grupo municipal de ACdC estamos comprobando que por diversos motivos, non se están executando moitos dos 
acordos que se adoptan no pleno desta Corporación. 
 
Despois dunha análise e avaliación por parte do noso grupo, sobre o primeiro ano de goberno, é dicir dende o comezo da 
lexislatura ata hoxe, observamos e lamentablemente podemos constatar a existencia de numerosos acordos municipais, 
respostas afirmativas a rogos formulados, e compromisos adquiridos como consecuencia de múltiples mocións e propostas, 
moitas delas aprobadas por unanimidade, que foron ignoradas e relegadas ao máis absoluto esquecemento. 
 
Sen falsa modestia podemos dicir que somos o grupo municipal que máis iniciativas presentou neste ano de lexislatura, pero 
posiblemente o máis esquecido pola desidia amosada polo Goberno municipal. Ademais é altamente desmotivante, non só 
para o grupo de ACdC, senón para os propios veciños e veciñas do concello, ao contemplar como as propostas que fan os 
grupos da oposición, son aprobadas para logo ser ignoradas e non executadas. 
 
Isto entre outras cousas é ao noso entender, o que está xerando desconfianza, afastamento e desencanto da vida municipal, 
que fortalecen a aqueles que opinan que as institucións teñen minguada a súa utilidade, ou cren que a política é un 
compadreo que sirve para arranxar o problema do correspondente amigo, ou se cadra só para acadar un incremento na 
nómina persoal de cada un. 
 
Como xa manifestamos con anterioridade, esta indiferenza e consciente deixamento das súas obrigas, están provocando un 
grave prexuízo ao pobo de Cambre, pedímoslle e esixímoslle que actúen con responsabilidade, e aínda que nada máis sexa 
que por saúde democrática e respecto á institución que representan, cumpran o que vostedes mesmo aproban. 
 
Desexamos firmemente que a presente moción está apoiada e aprobada por unanimidade, pero dadas as circunstancias 
moito nos tememos que unha vez máis, sexa incorporada a longa lista de compromisos adquiridos polo grupo de goberno 
non executados.  



 

 
Por todo o exposto o grupo municipal de ACdC propón ao Pleno a aprobación dos seguintes ACORDOS: 
 
Primeiro: Instar ao Sr. alcalde a que no menor prazo posible, dea cumprimento aos acordos que, sendo aprobados polo 
Pleno, non foron executados ao día de hoxe. 
 
Segundo: Que, dentro da orde do día dos plenos ordinarios, ben como punto específico ou ben dentro de informes da 
Alcaldía, se inclúa información periódica e concreta sobre o estado de execución dos acordos tomados en plenos anteriores, 
non só para coñecemento dos grupos municipais, senón para a información xeral dos veciños e veciñas.” 
 
Concedida a palabra a don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, voceiro do PSdeG-PSOE, manifesta que botan en 
falta nesta moción que lles acheguen datos obxectivos sobre os posibles incumprimentos do Goberno municipal 
e, polo tanto, como grupo de goberno van votar en contra. 
 
Concedida a palabra a don Juan Mª Abalo Castex, concelleiro do PP, manifesta que só quere consumir dez 
segundos para contestarlle á compañeira, e reiterarse nas manifestacións do seu compañeiro Mora en canto a 
que nestas eleccións evidentemente gañou Galicia, e se todos eses sectores dos que a compañeira de ACdC.., 
 
Toma a palabra o señor alcalde para sinalar que están debatendo a moción, e pide que, por favor, se cinga á 
orde do día. 
 
Don Juan Mª Abalo Castex engade que se todos votaran en bloque non sería a terceira maioría absoluta 
conseguida por Núñez Feijóo.  
 
Continúa dicindo que indo xa ao que é o texto da moción, eles non poden facer outra cousa que felicitar a ACdC 
pola presentación da moción, porque, evidentemente, o que fixeron estes compañeiros foi plasmar por escrito o 
que están dicindo todos os membros da Corporación, que é que non se está cumprindo absolutamente nada do 
que se lles di no pleno que se vai cumprir. As súas propostas, os seus rogos e preguntas non están sendo 
levados a termo, a pesar de que o grupo de goberno se compromete a facelo. Esta é unha mostra máis do 
desgoberno no que está sumido Cambre dende o principio da lexislatura.  
 
Unha mostra do que di non é soamente esta moción, senón que os grupos, que non están comunicados á hora 
de presentar os seus rogos e preguntas, ven como incluso hoxe teñen coincidido coa moción de ACdC. Os 
compañeiros do BNG tamén presentan dúas iniciativas súas que non foron cumpridas, como logo verán en rogos 
e preguntas, e o PP presenta outros dous rogos que son repetición dos presentados en meses anteriores. 
 
Con isto quere dicir que o labor da oposición non soamente é o exercicio do control da acción do goberno, senón 
tamén propoñer actuacións respecto ás demandas que lles fan os veciños, precisamente para poñer no 
coñecemento do Goberno o que está reclamando a cidadanía. Chegan aquí ao pleno, se lles contesta, se lles di 
que se vai facer, e logo non se fai absolutamente nada do que se lles está prometendo. 
 
Desgoberno que ten que ver non só co incumprimento do que se lles promete, senón tamén dos asuntos que 
veñen na orde do día. Lembra que hai quince días celebraron o pleno ordinario do mes de agosto, no que non 
viña ningún asunto por parte do Goberno, ningún. É absolutamente incrible, e neste veñen tres asuntos. Os 
plenos está a facelos a oposición, son eles os que están traendo as propostas, co cal non lles estraña nada que 
os compañeiros de ACdC teñan traído esta moción que, dende logo, vai contar co voto favorable do grupo do PP, 
e reitera que felicitan aos compañeiros por tela presentado. 
 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que entenden, ou poden 
entender, parte do espírito desta moción. Eles son un grupo que ao igual que ACdC está na oposición e moitas 
veces iso orixínalles certos desgustos á hora de ver a resposta que teñen moitas das súas iniciativas, máis ou 
menos, mellores ou peores, cando baten por así dicilo, e pide que se entenda a expresión, co muro do Goberno 



 

municipal, sexa o Goberno municipal de UxC, ou sexa como foi no pasado o Goberno municipal do PP. 
 
Eles entenden que si pode haber e si ten espazo unha crítica, aínda que pode parecer unha palabra un pouco 
grosa, para a inoperancia do Goberno municipal. É dicir, o Goberno municipal comprométese a facer unha cousa 
e despois, por “x” motivos, non é capaz de sacala adiante. Pero para eles, e por iso van votar en contra desta 
moción, o redactado desta moción eles o consideran, e o din así sinceramente, máis acaído cara ao Goberno 
municipal anterior, cara ao Goberno do PP, porque aí si tiñan esa percepción de que moitas veces, e explicitado 
polo propio voceiro municipal naquel momento, o nunca suficientemente loado Felipe Andreu, era “eu vótocha a 
prol”. Eles traían unha moción aquí e el contestaba “eu vótocha a prol”. Daba absolutamente igual de que falara a 
moción, cal fora o seu contido, estaban as dez e media da noite, once da noite co tema das mocións, e 
votábanse mocións a prol, ou abstención, para facilitar que foran para adiante.  
 
Continúa dicindo que, ao seu modo de ver, este equipo municipal ten moitas cuestións mellorables, en 
determinadas áreas é lacerante a cuestión, pero eles non ven que haxa, por así dicilo, esa intencionalidade, esa 
maledicencia ou esa malicia política á hora de dicir a determinadas cuestións que si, como quen di un “Viva 
Cartagena”. 
 
El particularmente tomouse a molestia de comprobar as mocións que presentou o grupo que subscribe esta 
moción e si pode dicir que efectivamente algunha delas non se concretou, pero outras moitas si, si se lles deu a 
saída ou camiño que se lles podía dar, e noutras recoñecéronse determinados erros. Cousa distinta é, 
efectivamente, o tema dos rogos e preguntas, o BNG hoxe trae aquí unha serie de rogos relativos a cuestións 
que non se fixeron, que o Goberno se comprometeu a facer e non se fixeron, pero non cre realmente, non cren 
dende o BNG, e o din así de sinceramente, por antipopular que poida parecer, que sexa porque se está 
menoscabando, por así dicilo, o papel do Pleno. Non teñen a percepción de estar diante dun Goberno municipal 
que di si a todo, como quen oe chover, simplemente que ás veces hai cuestións que non se poden levar adiante, 
e con todo, en fin, determinadas cuestións si que se fixeron, si que se lles deu traslado. Moitas das mocións son 
de temática xeral e foron levadas ás Administracións competentes, sexan estas estatais, autonómicas ou incluso 
europeas, e son cuestións respecto das cales ás veces incluso se recoñecen erros, como foi por exemplo 
recentemente o tema dos plumachos e esas cuestións que non entende moito. 
 
Basicamente esa é a cuestión, o BNG pode secundar a moción como un toque de atención, pero realmente a día 
de hoxe si ven outros problemas moi evidentes no Goberno municipal, pero dende logo ese, felizmente, ao seu 
modo de ver, non. 
 
Concedida a palabra a don Juan González Leirós, voceiro de UxC, manifesta que eles cren que hai suficientes 
métodos de control habilitados dende os órganos municipais como para controlar ao Goberno. Xuntas de 
goberno local, plenos, comisións informativas, mocións, e ademais sempre estiveron dispostos a colaborar nese 
sentido.  
 
Iso é o que UxC pensa sobre como está actuando o Goberno municipal, e por iso os invitan a que usen os 
órganos que están no sistema municipal de control ao Goberno, e evidentemente que se comproben ese tipo de 
aseveracións de que non se están cumprindo a maioría dos asuntos que se propoñen. Algúns non, xa o di 
claramente, cre que non, outros si. Que se comprobe, que se lle pidan ao equipo de goberno explicacións 
naqueles ámbitos nos que hai que pedilas, e unha vez non se dea contestación, pois que se traian ao pleno de 
novo, que é onde poden clasificalos. 
 
Conclúe dicindo que por iso non cren que haxa necesidade de crear un novo ámbito no pleno para garantir ese 
tipo de cuestións, porque hai suficiente campo de acción que permite á oposición facilitar estes temas. 
 
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que no seu grupo están 
totalmente de acordo coa moción presentada por ACdC, porque todos os grupos da oposición teñen traído 



 

mocións e rogos que non se teñen cumprido.  
 
O Goberno comprometeuse cos grupos, e con Ciudadanos en concreto, a facer certas obras que axustarían ao 
longo do ano, e eles creron no Goberno, pero non se cumpriron. Pide que lle perdoen que se repita no que xa 
dixo noutro punto antes, pero o Regulamento orgánico municipal obriga ao señor alcalde, como gobernante, a 
cumprir con eses conceptos que se establecen baseándose nos índices de poboación, e que son básicos, como 
asfaltados, iluminación, rede de sumidoiros, etc.  
 
Di que trouxo con ela todos os rogos que ten traído: polígono da Xira, vertidos, intervención na superficie de xogo 
do polideportivo dos Campóns, eliminación de barreiras arquitectónicas nos polideportivos, en fin, moitas cousas. 
Pregúntalles que pasa cos compromisos adquiridos por eles, porque bos si, pero cegos non. 
 
Cando Ciudadanos lles facilitou a gobernabilidade foi para que todas as cousas que foran boas para Cambre, 
saíran adiante, pero é que saen as que o Goberno propón, as que propoñen os demais non saen. Por iso ela 
quere aproveitar e felicitar a Asemblea Cidadá de Cambre, porque o Goberno ten que ser serio e ten que tomalos 
en serio, por iso apoian esta moción, e se cabe con máis énfase. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que, en primeiro lugar, e 
tamén por aclarar o motivo da presentación desta moción, porque ademais está moi recente, dille que lembrarán 
que no pasado pleno do 14 de setembro, hai 14 días exactamente, tras unhas declaracións do Sr. Leirós ante un 
rogo de Asemblea, quedou de claro manifesto que o Goberno formado por UxC e Partido Socialista non estaba a 
amosar ese respecto do que están falando polos acordos tomados pola Corporación. 
 
Di que o manifesta así de rotundamente porque esas declaracións, que reitera están moi recentes, todos as 
lembrarán. As facía o Sr. Leirós respecto de que unha moción non é unha ordenanza, algo que é absolutamente 
certo, non é discutible. Era falando do tema dos plumachos. Dicía o Sr. Leirós que en Cambre non está prohibido 
o uso de glifosatos, e que o único que adquiriran dende o Goberno era un compromiso de cumprilo se podían. 
Esas foron as declaracións.  
 
Continúa expoñendo que esas declaracións son moi preocupantes, moito máis preocupantes que o feito en si de 
contar que moción si e que moción non. Esas declaracións o que están facendo é manifestar unha 
intencionalidade por parte do Goberno, dicindo que se poden se cumpre, se non se pode non se cumpre. 
 
As mocións teñen unha importancia extraordinaria no xogo democrático dos concellos, e a maioría das propostas 
o que buscan é o que dicía a voceira de Ciudadanos, é ter impacto directo no pobo e mellorar no que se poida, 
ou solucionar os problemas reais, concretos, que van xurdindo no día a día. Por iso, aprobar unha moción 
equivale a adquirir un compromiso claro para poder executar o acordado. 
 
Pero atópanse con que non se cumpren, non se executan os acordos aprobados polo Pleno. Dende ACdC-SON 
teñen claro que se algúns deles están nas institucións, sobre todo algúns partidos como pode ser ACdC, e crían, 
porque iso lles fixeron entender, que tamén UxC, que sempre fixo gala de ser un partido de progreso, era para 
cambiar esas institucións, e non para seguir participando do teatro que supoñen estas sesións plenarias se a 
inmensa maioría dos acordos aos que chegan non se cumpren. 
 
Vaille lembrar ao señor alcalde e ao Sr. Leirós que existen varias opcións de voto, e que se dende ACdC-SON ou 
outro grupo se trae unha proposta, o Goberno, ou calquera deles, está en absoluta liberdade de votar en contra, 
de votar a prol, de absterse. Porque se teñen a máis mínima sospeita de que non se vai poder levar a cabo ese 
compromiso, ninguén lles obriga a votar a prol. Dá a sensación de que se están tomando os acordos, e insiste no 
termo, como un mero teatro para entre todos chegar a un acordo do que non van ser responsables nin van 
cumprir.  
 



 

Pregúntalles como se soluciona isto, e aí vai contestarlle ao Sr. Carballada. O Sr. Carballada o que acaba de dicir 
é que está en contra da exposición de motivos, pois dille que non se preocupe, que eles retiran a exposición de 
motivos, saben que é agresiva, que pode ofender a alguén, non pasa absolutamente nada. Pídelle que lea por 
favor os acordos, e que eles, pola súa parte, se comprometen a retirar a exposición de motivos. 
 
Continúa dicindo que isto se soluciona se con cada moción aprobada, con cada compromiso adquirido, a 
excepción evidentemente daquelas que sexan de índole protocolario e político, como unha declaración 
institucional, se inicia un expediente de tramitación administrativa que garanta, primeiro, a viabilidade económica, 
porque o feito de que eles traian unha moción e se aprobe non significa que se poida chegar a executar, porque 
eles son políticos, non son técnicos. Cando esa moción, cando esa intencionalidade xurde do pleno, e sae do 
pleno, e todos os políticos presentes están dispostos a levar algo a cabo, se hai un técnico que lles di que non, o 
veciño ou a veciña que falou co grupo municipal para dicir leva iso a pleno vai ter unha explicación de por que 
non se pode facer, pero iso unicamente o poden saber se fan un expediente, non pode ser o concelleiro 
correspondente que diga que el cre que iso non se pode facer.  
 
Iso non, porque eles teñen unha profesión, ela ten outra, e ningún deles son técnicos en todos os aspectos, nin 
poden saber absolutamente todo, e a cuestión política é traer aquí aspectos ou iniciativas que crean que poden 
mellorar, e poderanse levar a cabo ou non. A intencionalidade é outra. 
 
Dille ao Sr. Juan E. Rodríguez que exemplos teñen moitísimos. Ten unha listaxe enorme, e el tamén debería tela, 
porque a quen fan chegar as iniciativas é ao equipo de goberno. Se non a ten, e lamenta moito que non a teña, 
ela lla fai chegar. 
 
Expón que ninguén obrigou a votar a favor a toda esta Corporación a prol dunha moción para que Cambre sexa 
unha vila libre de circos, por poñer un exemplo de algo que se aprobou por unanimidade. Días despois un dos 
puntos estábase incumprindo cun panel publicitario anunciando un circo que utilizaba animais no Concello de 
Culleredo. 
 
Reitera que ninguén obrigou a votar a toda esta Corporación que non se ían usar os glifosatos. Días despois 
maniféstase que efectivamente vanse utilizar os glifosatos para combater os plumachos, e o que ACdC está 
dicindo, e o que están pedindo, é que se un concelleiro responsable ten na man un acordo plenario no que se di 
que non se van utilizar, como mínimo ten que reunir ao resto de concelleiros, como mínimo reunir aos voceiros e 
dicirlles que teñen un acordo plenario no que se di que non van utilizar ese produto, ese elemento canceríxeno, 
pero que teñen ese problema, e preguntarlles a todos eles que fan. O Goberno non, o Goberno o que di é que é 
só unha moción, e dálle aí aos plumachos que malo será que non os quiten. 
 
Dille ao Sr. Leirós que ese non é o talante, e que foi el quen o dixo no pleno do mes de setembro, que unha 
moción non é unha ordenanza, e efectivamente non o é, e unicamente poden recorrer un acordo ou unha 
resolución do Goberno cando incumpra unha moción aprobada. Como ese caso é bastante raro que se dea, 
efectivamente neste país ao final pasa o de sempre, chegan aquí, len as mocións, votan a prol e despois saen e 
dálles a risa por todo. 
 
Insístelles en que non, en que están falando de temas moitísimo máis serios, están falando de iniciar un 
expediente e que se faga un seguimento desa moción, e se pode ir para adiante, irá para adiante, e se non pode 
ir terá que xustificarse por un técnico, non por eles. Por iso lle di ao Sr. Carballada que se quere aproban os 
acordos, e lémbralle o seu contido, sobre todo o segundo dos puntos da moción que di que dentro da orde do 
día, ben como punto específico ou como informes da Alcaldía, se inclúa información periódica e concreta sobre o 
estado de execución, o que sexa, se pode executarse ou se non se pode executar. E o primeiro punto é instar a 
que no menor prazo posible se dea cumprimento aos acordos que sendo aprobados polo pleno non foron 
executados, se poden executarse, e se non, non. Do que están falando é de transparencia, e do que están 
falando é de poñer os papeis enriba da mesa, única e exclusivamente.  



 

 
Pídelle ao Goberno municipal que non se sinta atacado, porque non é o espírito desta moción, nin moitísimo 
menos. É darlle a sustentabilidade e a forza que require a institución que todos eles representan. 
 
Concedida a palabra a don Juan González Leirós manifesta que só dúas cuestións, porque non quere entrar en 
polémicas. O tema circo eran por unhas serpentes que estaban no Burgo e a propia voceira de ACdC o chamou 
a el, e el explicoulle cal era o tema naquel momento. Cre que non fai falta explicalo agora aquí, ela o sabe, co cal 
esas son as medidas que lles parecen eficaces, a concelleira os chama, eles dinllo, non por quitar transparencia, 
senón porque lles parece máis práctico, máis pragmático, máis áxil. Se el lle dixera a ela que non o chamara, 
podería botarllo en cara, senón, non. 
 
En canto ao tema dos plumachos, teñen que partir da base de que o señor concelleiro tomou a decisión de 
eliminar os plumachos. O señor concelleiro, evidentemente, antes de facelo, como hai unha moción, pregúntalle 
aos técnicos se hai algunha outra posibilidade, e non. Non só lle preguntou aos técnicos municipais, pregunta na 
Coruña, pregunta en Oleiros, onde son expertos nese tipo de cuestións, ademais de que teñen relación directa 
con esa xente, e pregúntalle a un enxeñeiro agrónomo. Pregúntalles se eles pola súa experiencia, que levan 6 
anos pelexando co tema dos plumachos, se hai algunha fórmula que se poida facer doutra forma, e dixéronlles 
que non, que non hai ningunha forma.  
 
Polo tanto, non é o concelleiro. O concelleiro busca información. Se o que ACdC require son eses informes, dilles 
que non hai problema, poden pedilos e facilítanllelos, non hai problema ningún, porque os teñen. Di que esa é a 
bondade que lles solicitan, ou sexa, non é bondade, senón a relación que lles solicitan, que sexa moito máis áxil, 
e cando pidan os informes, despois poden criticalos. 
 
Concedida a palabra a don Juan Mª Abalo Castex maniféstalle á concelleira Mª Olga Santos que non sabe se 
preocuparse, porque subscribe todas as palabras que ela dixo aquí. Evidentemente a el non lle sirve a 
explicación de que hai outros órganos de control. O máximo expoñente dos órganos de control é o Pleno, que é 
onde está a soberanía popular e é onde eles teñen que vir para controlar a acción do Goberno. Como dicía a 
compañeira de Corporación, Olga Santos, pregúntalles que é o que se trata de acordar aquí, cal é a proposta que 
se lles fai, é instar ao Goberno a que se cumpra o que xa ten sido aprobado polo propio pleno, e que se dea 
conta, e el cre que esas son as funcións do pleno. 
 
Considera que bastante prudente ten sido a redacción desta moción, precisamente para que poida ser aprobada 
por todos os grupos da Corporación, porque están reiterando o que a normativa vixente xa di, e máxime de 
acordo coa Lei de transparencia, que se execute o que xa ten sido aprobado e que, no seu caso, se dean as 
explicacións de cal é o estado no que se atopa a execución das propostas aprobadas. El cre que incluso pola Lei 
de transparencia están obrigados.  
 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez manifesta que en resposta á petición que lles fixo a 
voceira de ACdC, dicir que loxicamente a súa contrariedade co redactado da moción non é tanto porque sexa, 
que o pode ser ou non, agresiva ou lesiva ou incisiva, porque o BNG ás veces tamén presenta textos agresivos, 
incisivos e bastante picantes, senón porque non están de acordo coa exposición de motivos, porque consideran 
que carece de rigor e de correspondencia coa realidade, así de claro. 
 
Di que eles non teñen ningún problema en votar favorablemente a que o alcalde dea cumprimento aos acordos 
que aprobados no pleno non foron executados a día de hoxe, pero gustaríalles saber cales foron eses acordos 
que se incumpriron. Quizais foi a moción de zonas de baño no río Mero, e a eles cónstalles que se deron uns 
pasos ante a Administración autonómica para conseguir esas zonas de baño e ter unha autorización expresa. 
 
En canto á recuperación de xogos antigos e tradicionais, ao seu modo de ver algo si se fixo, dende logo si se fixo 
infinitamente máis que no Goberno anterior, e non lle ocupa nin lle preocupa a el ter que defender a acción deste 



 

Goberno. 
 
O tema do TTIP, que foi no mes de setembro do ano pasado levouse á Administración estatal, e déuselle conta 
en diversos organismos deste concello. 
 
O tema das retransmisións dos plenos, niso eles tamén teñen aí unha cuestión moi peculiar, e é que están total e 
absolutamente en desacordo en que iso teña que supoñer unha cantidade de gasto tan grande para o concello, 
pero o certo é que si que lles deron explicacións de determinadas xestións que se fixeron, incluso falaron de 
cifras concretas. 
 
O tema da vacina da meninxite B tamén se levou á Administración correspondente, neste caso á autonómica. E 
exactamente igual co tema dos Servizos Sociais ou outro tipo de cuestións como residuos de fibrocemento, onde 
se lles informou a posteriori que está xa practicamente concluso un informe técnico ao respecto. E determinadas 
cuestións, como os criterios sociais, ambientais, nos aspectos da contratación, ou o tema dos circos que en parte 
aquí se dixo, a eles cónstalles que son cuestións que xa se levaron dalgunha maneira a Secretaría, e que se lle 
deron debidamente curso dentro do organigrama municipal. 
 
Continúa dicindo que é certo o tema dos herbicidas, e neste tema o BNG o di sinceramente, eles apoian a acción 
do Goberno municipal, se ben botan en falta que efectivamente se falara cos grupos da oposición. Aí faltou unha 
chamada, por suposto que si, pero están total e absolutamente de acordo cos pasos que se deron, e entenden 
que non vai en contrariedade co aprobado na moción, porque hai outras mocións tamén relativas neste caso non 
aos herbicidas, pero si aos plumachos, que instan a eliminalos. Se intentaron buscar unha solución que non 
levara eses produtos químicos negativos e realmente non a atoparon, pois ben, deuse esa actuación, pero reitera 
que evidentemente non estaba de máis unha chamada. 
 
Fálase de que as mocións presentadas sexan sometidas despois a un informe de viabilidade económica, e el 
pregúntase por que despois e non antes, por exemplo. Pregunta se non será mellor, se realmente queren 
conseguir o acordo do conxunto dos grupos, formular esa cuestión nunha xunta de voceiros ou nunha comisión 
municipal, e falalo, velo e miralo, e darlle as voltas necesarias dende un punto de vista tanto legal como 
operativo, para que realmente sexa algo eficiente á hora da xestión pública. 
 
E por último tamén dicirlles que el si concorda en que ACdC, como Ciudadanos, como o PP, como o BNG, como 
os propios grupos do goberno, teñen todo o dereito a presentar as mocións que consideren. A el unhas gústanlle 
máis, outras menos, unhas lle aburren terriblemente, outras considera que están fóra de lugar, outras parécenlle 
terriblemente acertadas, e esas o BNG as vota a favor, pero sempre lles asiste a todos os grupos, por suposto 
que si, e aí dálles a razón, o dereito a utilizar os resortes legais e democráticos que teñen, como mellor 
consideren, para realizar a súa acción, sexa de goberno ou de oposición, en tal caso sempre ao servizo dos 
veciños de Cambre. 
 
Polo tanto, el xa lle di á voceira de ACdC, se ela en puridade, e falando en prata, retira o texto da moción, porque 
ao seu modo de ver non é apropiado, se retiran o texto da moción e simplemente fica como unha instancia ao 
señor alcalde e a dar cumprimento aos acordos aprobados polo Pleno, e a que se informe loxicamente no pleno 
das cuestións relativas ás mocións, eles están total e absolutamente de acordo, e o seu voto sería favorable, xa 
lles di, sempre que se retirara o que é propiamente o texto da moción, porque ao seu modo de ver adoece da 
solvencia necesaria. 
 
E logo unha cuestión, xa di que non se trata de abrir un debate, pero pregunta como entenden eles o que 
manifestou Ciudadanos. Claro, eles presentan un rogo, el o di dende a experiencia propia, e ao rogo dinlles que 
si, porque adoitan ser os rogos cuestións minimamente razoables. Pregunta ata que punto iso compromete ou 
non a un Goberno a efectivamente realizar ese asfaltado, poñer ese farol ou substituír esa tubaxe de 
fibrocemento. Entenden que está no seu ánimo, loxicamente na súa axenda de prioridades, pero iso despois vai 



 

moitas veces na negociación que se poida facer. 
 
O señor alcalde intervén para pedirlle que vaia rematando. 
 
Don Daniel Carballada Rodríguez continúa dicindo que el, por exemplo, sabe que se trae aquí un rogo, vai dicir 
un caso clarísimo, respecto da casa do pobo, do local social de Meixigo, pois si, todo o mundo vai votar a prol, 
pero pregunta se vai estar iso na axenda de prioridades nos postos máis altos do Goberno municipal 
correspondente. Pois tristemente para conseguilo igual ten que negociar outro tipo de cuestións, que iso se 
incorpore, por exemplo, a un documento orzamentario, e despois, se aínda incorporándose ao documento 
orzamentario, como é o caso, non se executa, entón si que loxicamente o cabreo, por así dicilo, é maior. Pero el 
entende que iso é parte de como funcionan as cousas na Administración local, para ben ou para mal é así.  
 
Conclúe dicindo que xa di, que eles non están de acordo coa moción, entenden que está total e absolutamente 
fóra de lugar na súa parte expositiva. E o que si, por suposto, no que ten que ver coa maior fiscalidade e control 
democrático, a parte dos acordos, se non lle parece mal a ninguén,ao público, van aprobala. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López manifesta que empezando polo final, se o Sr. Carballada 
lembra na súa exposición o primeiro que dixo é que a Asemblea Cidadá de Cambre o que lle importa é que se 
dea cumprimento aos acordos, que lles importa absolutamente nada retirar a exposición de motivos.  
 
Que os inste a retirar unha exposición de motivos dalgunha forma podería tamén cuestionarse, dende o momento 
en que os motivos son propios, é dicir, son os motivos de ACdC, o que entende que hai que votar son os 
acordos, pero non teñen ningún tipo de problema en retirala, que non conste a exposición de motivos e quedarse 
cos dous acordos como moción do grupo de Asemblea Cidadá de Cambre, e agradecen o cambio de voto. 
 
Respecto do que dixo o Sr. Leirós, dille que volve facer o mesmo, non sabe se querendo ou sen querer. O tema 
dos circos era simplemente un exemplo. El dille que fixo moi ben porque o chamou, pero non é ela a que ten que 
ter coñecemento, son os veciños, que son os que solicitan que Cambre se adherira a esa proposta concreta. 
 
Que o saiba ela, estupendo, chámao, e el dille que si, que o cartel, que o lagarto, que non sabe que, pero iso non 
é suficiente. O que é suficiente e o que é necesario, como dicía o compañeiro do PP, é que o saiba o veciño, que 
saiba que é o que está ocorrendo con todos eses acordos aos que se chega.  
 
O señor concelleiros tamén lles di que pidan informes, pero é que non teñen que pedir informes, non teñen por 
que facelo. Teñen que pedir informes doutro tipo de asuntos. O que teñen que poder facer é un seguimento de 
en que punto están eses acordos.  
 
Conclúe dicindo que simplemente llelo agradece aos compañeiros que votan a prol desta proposta. Insiste en 
que non querían e non pretendían que o tomaran como algo violento, nin moitísimo menos, senón que entenden 
que se vai gañar bastante no concello facendo ese seguimento. Dicía tamén o Sr. Carballada que non saben en 
que rango de prioridades estarán eses acordos. Evidentemente, eles non poden fixar ese rango de prioridades, 
pero si teñen dereito a saber que prioridade ou que lugar lle está dando o Goberno a ese acordo adoptado no 
pleno. 
 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez solicita, para aclaración aos membros da Corporación e 
ao público presente, que antes de votar a moción, saber se realmente se retira e queda anulado o texto que 
precede á parte dos acordos, e que se lea como queda finalmente a moción. 
 
O Sr. alcalde solicita á voceira de ACdC-SON que lea a moción tal e como queda redactada para a súa votación.. 
 
Dona Mª Olga Santos López dá lectura á moción, que queda redactada do seguinte teor literal: 



 

 
“Moción do grupo de ACdC-SON relativa á execución d os acordos adoptados nos plenos municipais 
  
O grupo municipal de ACdC propón ao Pleno a aprobación dos seguintes ACORDOS: 
 
Primeiro: Instar ao Sr. alcalde a que no menor prazo posible, dea cumprimento aos acordos que, sendo aprobados polo 
Pleno, non foron executados ao día de hoxe. 
 
Segundo: Que, dentro da orde do día dos plenos ordinarios, ben como punto específico ou ben dentro de informes da 
Alcaldía, se inclúa información periódica e concreta sobre o estado de execución dos acordos tomados en plenos anteriores, 
non só para coñecemento dos grupos municipais, senón para a información xeral dos veciños e veciñas.” 
 
Toma a palabra o Sr. alcalde para manifestar que o PP di iso de que non se cumpre nada dos rogos e preguntas, 
que non cumpren absolutamente nada, porque para o PP, dende o primeiro día, o primeiro que naceu este 
Goberno, dende o primeiro día é un desgoberno e non fixeron nada. Un ano despois, un ano e medio, o PP 
segue coa mesma política, e dentro de tres anos seguirán exactamente igual, iso si, non din cantos. De 100 non 
din se fan 50, se fan 20 ou se fan 70. Tampouco o grupo de ACdC-SON fala de cantas mocións se trouxeron, 
cantas non cumpriron e cantas cumpriron, que sería importante tamén para todos sabelo.  
 
Iso de que non se sentan agredidos co texto, sinala que como para non sentirse agredidos. Falan de que non se 
fan moitos dos acordos que se adoptaron, falan de análise e avaliación, e di que a eles tamén lles gustaría que 
se fixeron unha análise sobre iso, que llela pasaran, e que lles preguntaran por que non se fan as cousas. Por 
exemplo o BNG e outra xente pregunta que pasa con isto e que pasa co outro. Outros non preguntan nada, 
simplemente dan por feito que non se fai nada. 
 
Como ben dixo o voceiro do BNG das mocións que se trouxeron aquí, de ACdC, a gran maioría ou están xa 
pechadas e feitas, ou están en trámite, e iso é unha gran maioría. 
 
Tamén quere corrixir a Dani Carballada que ao principio falou do Goberno de UxC, porque é o Goberno de UxC e 
do PSdeG-PSOE.  
 
En canto a Ciudadanos, que fala de obras, de rede de sumidoiros, iluminación, de ser serios, dille que eles son 
serios. Intentan levar a cabo todo aquilo que lles piden os veciños e os grupos municipais, por suposto que hai 
prioridades, igual se equivocan, e igual se a señora concelleira estivera nese lado o levaría doutra forma, pero é 
complicado, e el non di que en parte non teña razón, porque aínda non se teñen feito todas as cousas, pero non 
é teatro o que fan aquí, iso a pesar de que a voceira de ACdC dixo dúas ou tres veces que é teatro. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López manifesta que esa non era a súa intención. Quere dicir que 
cambiar as institucións democráticas, como moitos promulgan, e participando delas, significa dar cumprimento 
aos acordos adoptados. Que facer o contrario e non dar cumprimento a eses acordos, iso sería o que convertería 
estas sesións en teatro. Iso foi o que quixo dicir, se o explicou mal, quería dicir iso. 
 
Toma a palabra o señor alcalde e dille que aclarado, que el entendérao doutra forma, queda aclarado e o 
entende perfectamente. En canto ao dos glifosatos, os plumachos, cre que foi o mes pasado cando trataron a 
moción onde se falaba de que estaban traballando para acabar cos plumachos, e pedíronlles claramente que se 
sabían doutro produto que por favor llelo dixeran. 
 
O Goberno tratou de ver o que ACdC dixera cos técnicos que falou o señor concelleiro, e pide que lle permitan 
que llelo diga, pero os técnicos case se botaron a rir pola cantidade de plumachos que hai en Cambre, en 
Cambre e nos arredores, pero precisamente en Cambre. Pide que fagan unha visita por aí adiante e verán a 
cantidade de centos ou miles de plumachos que hai. Informáronlles que o único que hai actualmente, e eles 
fiáronse dos técnicos, era ese produto. Non lles gusta utilizalo, é verdade, e agardan que pronto, e así o 



 

dixeron,atopen outro tipo de produto. 
 
En canto ao tempo, iso que se fala de que non cumpren cos rogos, coas preguntas, coas mocións. Pregunta 
onde están os tempos, quen marca os tempos. Falan de que hai dous meses se trouxo unha moción e non se 
cumpriu, pregunta cales son eses tempos, canto tempo lles dan para cumprir ou non cumprir. Di que polo menos 
habería que preguntar ao Goberno en que situación está esa moción ou ese rogo, e dirase. Dirase que irá 
despois, que irán nun POS, ou nun PAS, irá onde sexa, pero algunha explicación terá. E se non teñen 
explicación, entón por suposto que hai que recriminalos, só faltaría. 
 
Non é que se sintan agredidos con esta forma de traer unha moción, pero é para sentirse, porque cren que se 
está faltando á verdade en canto ao non cumprimento dos acordos do Pleno. Por outra parte, todas aquelas 
mocións que se traen e que se aproban, nas que se trata de instar a outra Administración, iso sae 
automaticamente, directamente dende Secretaría unha vez que o transcriben, e senón a secretaria o pode dicir, 
directamente se mandan ás administracións os acordos plenarios, e cando as administracións contestan, tráese 
directamente a informes de Alcaldía, e aí non intervén o Goberno absolutamente para nada, senón que de oficio, 
a secretaria dá lectura en informes de Alcaldía. 
 
Conclúe dicindo que van votar, e que sente de verdade esta forma de traer esta moción, intentando desvirtuar o 
traballo que fai o Goberno desta forma. Eles non fan todo ben, seguro que non, e non o van facer todo ben no 
futuro, tamén é certo, pero nin é unha cousa, nin é esta acusación tan agresiva que trouxeron. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López manifesta que non falan só de mocións, falan de rogos, falan 
de preguntas, falan de información que lles falta. Pídelle ao señor alcalde que non o tome así, non queira facer 
un duelo, nin moitísimo menos. Están fiscalizando, que é a súa función, única e exclusivamente, fiscalizar e 
controlar a acción do Goberno. Non lles gustará moito, ou lles gustará menos, pero é o labor da oposición, 
porque senón estarían aquí soamente os membros do Goberno, como vai estar o Sr. Feijóo, ou 
aproximadamente. Pero non, neste caso eles o que teñen é que fiscalizar. 
 
En canto ao Sr. Carballada, cre que se vai pasar a ACdC, porque viu que ten chapadas as súas mocións, aí ten a 
listaxe: retransmisión dos plenos, desamiantado do concello, parques infantís, non quería entrar nisto, pero está 
a solicitude doutro punto limpo ao Consorcio, desenvolvemento do Regulamento de participación cidadá e 
creación de consellos sectoriais, moción dos xogos tradicionais, concello libre de circos con animais, 
accesibilidade nos centros culturais do concello, pintado dos pasos de peóns, varandas perigosas na rúa 
Constitución, vertedoiros ilegais, da anterior Corporación a rehabilitación da Casa da Arrigada como centro de 
interpretación do río Mero, moción para o pechamento do pavillón deportivo do Portofaro, é dicir, o que requiren é 
información de todas esas e moitísimas máis. 
 
Insiste en que non quere entrar unha por unha, porque non quere aburrir a ninguén, pero no Goberno saben, 
como ela, que hai un montón de preguntas sen responder, moitísimas, e o único que se acorda nestes dous 
puntos é que a isto se lle dea transparencia, que a isto se lle dea visibilidade, e se miran nas actas dende que 
comezaron a gobernar ata o día de hoxe, todos os rogos e todas as preguntas que fan os grupos municipais, ou 
todos non, pero a inmensa maioría, fan referencia ao estado no que se atopan as preguntas, os rogos e as 
mocións que fixeron con anterioridade, polo que lles di que non digan que non utilizan os mecanismos, o que 
pasa é que teñen tres rogos, tres preguntas e un espazo para mocións. Pois ben, van xogando como poden, 
porque en Cambre se un veciño se lles achega e quere que traian, como é lóxico, algún problema concreto que 
ten na súa rúa ou no seu barrio, eles o traen, e intentan ir coando, porque saben que é así, porque o señor 
alcalde estaba sentado onde está ela hai moi pouco tempo, intentan ir coando a información respecto das súas 
iniciativas. 
 
Certo é tamén, e iso dillo ela persoalmente, que a ela tampouco lle gusta andar chamando e preguntando que hai 
do seu, non, porque efectivamente o Goberno ten unha acción de goberno, nunca mellor dito, e ten uns tempos 



 

que se fixa, e tense que organizar a si mesmo. E dille ao señor alcalde que de verdade non llo di con ningún tipo 
de acritude, por iso retiran a exposición de motivos, porque entenden que poida sentar mal. Retírase e non se 
fala máis da exposición de motivos. É a terceira vez que o di, só piden nos acordos que se dea transparencia e 
que se dea visibilidade ao estado de execución dos acordos. Di que se fixen que sinxelo. Dos que se poidan. 
 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez manifesta que el incide nunha cuestión, e de verdade 
que non quere ser pesado niso, pero a xuízo do BNG non é o mesmo, non ten a mesma categoría. A moción ten 
a súa canle, os seus límites, o seu sistema de votación e un referendo polo Pleno, non é o mesmo que un rogo 
ou unha pregunta.  
 
Estean no Goberno ou na oposición, eles non poden equiparar, a xuízo seu, a xuízo do BNG, un rogo ou unha 
pregunta a unha moción. Por iso determinadas cuestións as canalizan como un rogo ou unha pregunta, e veñen 
ao pleno, e teñen o seu tratamento, e fálase, e abórdase. E outras cuestións que consideran, polo que sexa, de 
maior empaque, importancia, urxencia, necesidade para os veciños de Cambre, as traen como moción, e se 
votan, e todos se retratan co seu voto, diante dese particular. Porque do contrario o que estarán facendo e que a 
partir de agora os rogos e mocións que presenten os grupos da oposición teñan a calada por resposta por parte 
do Goberno municipal, é dicir, que se eles piden un farol para Sta. Mª de Vigo e o Goberno municipal sabe que 
nese momento non ten farois, ou non ten o mecanismo axeitado para repoñer ese farol no plan inmediato, o que 
vai facer no pleno é calar, e non se vai comprometer, loxicamente, a poñer ese farol.  
 
Non se pode dicir que unha resposta afirmativa a un rogo ou a unha pregunta sexa un compromiso en pé de 
igualdade cunha moción. Insisten en que eles, se o tema se refire única e exclusivamente ás mocións, e como se 
acaba de dicir se retira a parte expositiva, votarán a prol, do contrario non, e agarda que se poida falar nunhas 
comisións, nunha xunta de voceiros, onde sexa, pero senón, non, de ningunha das maneiras.  
 
Hai moitas maneiras, loxicamente, de facer política, e eles respectan todas, e os concelleiros que polo que sexa, 
ou os grupos políticos que queren ver e que falan directamente co concello determinadas cuestións, tampouco é 
que vaian dicir “que hai do meu”. É dicir, é unha política ao seu modo de ver tan digna, tan loable e tan 
respectable como traer cuestións ao pleno. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros presentes do PP, os dous 
concelleiros de ACdC-SON, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito. Votan en contra os cinco 
concelleiros de UxC e os catro concelleiros do PSdeG-PSOE. Abstéñense os dous concelleiros do BNG.  
 
Ao tratarse dunha votación con resultado de empate, en aplicación do disposto no artigo 118 in fine do 
Regulamento orgánico municipal, efectúase unha nova votación e, dado que se mantén o empate, decide o voto 
de calidade do señor presidente. 
 
O Pleno municipal, por nove votos en contra e co voto de calidade do presidente, rexeita a moción presentada. 
 
4. PARTE DE INFORMACIÓN, CONTROL E FISCALIZACIÓN 
 
4.1. Informes do equipo de goberno 
 
Este punto non foi utilizado. 
 
4.2. Rogos 
 
Rogos do PP presentados por escrito 
 
Rexistrados de entrada ao núm. 0/8207 o día 24 de setembro de 2016. 



 

 
1º O acceso dos cidadáns aos órganos, autoridades e membros das Corporacións locais é un dereito innegable 
dos cidadáns na súa relación coas Administracións públicas das que son actores principais, dereito que debe 
constituírse en principio inspirador de toda relación normal entre os organismos públicos e os seus 
administrados. 
 
De aí que aos membros do Grupo Municipal Popular, como ao resto de veciños de Cambre, lles sorprendeu que 
unha das primeiras medidas adoptadas nesta lexislatura polo novo equipo de goberno fora a limitación do horario 
de atención aos veciños; para o cal a páxina web do noso concello instaurou un sistema de cita previa co alcalde 
e concelleiros. A limitación de horarios de atención ao público viuse agravada coa confusión creada co novo 
reparto de concellerías entre os dous grupos que forman o equipo de goberno e o establecemento dun portal de 
transparencia, que ten provocado que exista publicada información contraditoria sobre o horario e accesibilidade 
dos concelleiros para cos veciños. 
 
Á vista da confusión existente, dende o Grupo Municipal Popular solicítase do equipo de goberno que informe cal 
é o horario do señor alcalde e dos concelleiros do Concello de Cambre e se precise cal, dentro del, é o horario de 
atención ao público de cada un dos concelleiros do equipo de goberno. 
 
Don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, concelleiro delegado da Área de Recursos Humanos e Servizos Sociais, 
contesta que a forma de facer política compételle ao Goberno municipal e, por iso, para unha mellor atención ao 
cidadán, pensouse e decidiuse establecer a cita previa, para así evitar as longas agardas nos corredores, 
acumulación de xente, e permitir un normal funcionamento do traballo do concello. 
 
A cita previa ata o momento non xerou queixa dos veciños, polo menos a eles non lles ten chegado, e regula 
moito mellor a atención e a proximidade ás concellerías e á Alcaldía con maior destreza.  
 
Na Alcaldía, o señor alcalde está a dedicación completa, full time.  
 
Recursos Humanos, que é el mesmo, é o único que non ten dedicación. Atende ao público os mércores e venres 
de 8:10 a 10:00 horas en Recursos Humanos, e o martes e xoves de 8:10 a 10:00 horas en Servizos Sociais, e 
pola tarde, cando queiran está aquí dispoñible. 
 
Na Área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, don Juan González Leirós ten dedicación e está 
aquí de 8:00 a 15:00 horas, e moitas tardes tamén. As citas e atención ao público as ten os martes de 8:30 a 
15:00 horas.  
 
A concelleira da Área de Desenvolvemento Socioeconómico, dona Leonor Fernández Grande, recibe de 8:00 a 
15:00 todos os días. 
 
A concelleira da Área de Servizos e Xuventude, dona Elisa Pestonit Barreiros, ten dedicación, está de luns a 
venres de 8:00 a 15:00 horas, e as citas de atención ao público son os martes e xoves de 8:00 a 15:00 horas. 
 
O concelleiro da Área de Cultura, Tradicións Populares e Deportes, don Ramón Boga, con dedicación, está de 
8:00 a 15:00 horas e atención ao público de luns a venres, de 8:00 a 15:00 horas. 
 
A concelleira da Área de Protección Civil, Policía Local e Sanidade, dona Josefa Vázquez Soto, ten dedicación, 
está de 8:00 a 15:00 horas, e as citas de atención ao público son de luns a venres, de 8:00 a 15:00 horas. 
 
A concelleira da Área de Igualdade, Terceira Idade, Voluntariado e Educación, dona Mª Jesús Gómez González, 
ten dedicación, está de 8:00 a 15:00 horas, e recibe ao público de 8:00 a 15:00 horas todos os días. 
 



 

Dona Mª Dolores B. García, ten dedicación, está tamén todos os días de 8:00 a 15:00 horas, e atende ao público 
de 8:00 a 15:00 horas. 
 
Conclúe dicindo que non teñen listaxe de agarda e non tiveron ningunha queixa a nivel particular pola cita previa. 
 
Don Juan Mª Abalo Castex, concelleiro do PP, manifesta que non entendeu ben o horario do concelleiro que 
contestou ao rogo, e polo que acaba de dicir respecto do resto de membros do equipo de goberno, manifesta que 
hai unha evidente contradición co que aparece no Portal de Transparencia, polo que solicitan que se corrixa, 
entre outras cousas, e sobre todo, para os veciños, que son os que lles dixeron que hai un problema respecto 
disto. Non aparece colgado nada máis que o horario de atención do concelleiro de Recursos Humanos e 
Servizos Sociais e o da concelleira de Desenvolvemento Socioeconómico. No resto non hai atención ao público, 
e iso é o que ten motivado tamén este rogo, porque inducía a confusión aos veciños. 
 
Pregunta se lle podería aclarar cal é o seu horario en concreto, e o de atención, que parece que si que coincide 
neste caso concreto para Servizos Sociais, os martes e xoves de 8:10 a 10:00 da mañá, e mércores e venres 
para Recursos Humanos.  
 
Tamén, respecto do que acaba de dicir o señor concelleiro da cuestión política, de cal é a atención ao público, el 
entende que non é unha cuestión política, é unha cuestión de servizo administrativo e de atención ao público. 
Pregúntalle se el cre claramente que os Servizos Sociais están atendidos se poden falar co concelleiro de 
Servizos Sociais dúas veces á semana, 1 hora e 50 minutos. 
 
Don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez contesta que el pódelle dicir que non ten listaxe de agarda, e atende á 
xente practicamente dun día para outro. E se non é pola mañá, vén pola tarde, e iso pode demostralo.  
 
Don Juan Abalo Castex pregunta se ese é o seu horario, de 8:10 a 10:00, ou toda a mañá. 
 
Don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez reitera que ese é o horario. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para indicar que isto é un rogo, unha resposta, unha intervención, unha resposta, 
e pide por favor que iso se manteña. Pídelle ao señor concelleiro de Recursos Humanos que repita o seu horario. 
 
Don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez manifesta que de 8:10 a 10:00 está aquí todas as mañás, e logo, polas 
tardes, o tempo que faga falta. 
 
O señor alcalde expón que el persoalmente non ten ningunha percepción de queixas dos veciños en canto aos 
horarios, non teñen listaxe de agarda en canto á atención dos concelleiros ou do alcalde. Nunha semana están 
atendendo a todo o mundo, empresas, veciños, a todo o mundo que chama, que pide cita, na propia rúa, ou que 
os chama por teléfono, incluso a moitos dos concelleiros se os atende ao momento cando veñen polo concello. 
Cre que é así, ou sexa, que non hai esa percepción de que se estean facendo as cousas mal. El cre que os 
veciños están agradecidos se veñen e os concelleiros saben a que veñen, e non ter que agardar a ver a que 
veñen e logo xa ver nunha segunda ou terceira visita o tema.  
 
Realmente eles cren que o sistema de citas previas está funcionando moi ben. O tema do horario, se está mal no 
Portal de Transparencia, loxicamente mañá mesmo o cambiarán, e agradécelles esa información.  
 
2º No pleno ordinario do pasado mes de xuño, o Grupo Municipal Popular preguntou pola celebración dunha feira 
de periodicidade mensual, na parroquia máis poboada do municipio, O Temple, cuxa instauración estimamos que 
debe contar non só coas aspiracións ou desexos dos veciños senón igualmente co punto de vista dos 
comerciantes e negocios existentes na zona. 
 



 

Entendendo que a finalidade de aunar ambos intereses e sensibilidades debe ser obxecto dun especial respecto 
e negociación evitando ou minimizando os problemas que poidan xurdir entre os distintos colectivos, dende o 
Grupo Municipal Popular pregúntase á concelleira delegada da Área de Desenvolvemento Socioeconómico sobre 
o resultado e traballos que se están a realizar dende o mes de xuño ao respecto na parroquia cambresa do 
Temple. 
 
Dona Leonor Fernández Grande, concelleira da Área de Desenvolvemento Socioeconómico, contesta que dende 
xuño ou xullo se están intercambiando correos coa Demarcación de Costas para obter o permiso para poder 
realizar a feira. Dende esa Administración estanlles pedindo planos a escala, os cales se realizaron en 
Urbanismo, e estanse enviando.  
 
No mes de agosto dende o concello solicitouse o permiso oficial, en setembro contestáronlles que o canon por 
ocupación do dominio público marítimo-terrestre, que resultaría da ocupación, dada a natureza e características 
das instalacións, se estimaba nunha contía de 7 euros/m2 no suposto de que a ocupación fora un día ao mes e 
un día adicional para operacións de montaxe e desmontaxe. 
 
Dende o concello contestaron que non sería necesario, xa que se trata dunha venda ambulante, e sería 
soamente a montaxe pola mañá, e desmontaxe pola tarde, e que reconsideraran o canon, xa que lles parecía 
excesivo a cantidade de 7 euros/m2. 
 
O día 20 de setembro, despois de manter unha conversa co xefe do dominio público, este lle explica que o canon 
sería 7 euros/m2 ao ano, cousa que cambia bastante, xa que serían 0,5283 euros/m2, e na feira tradicional estase 
cobrando 0,4257, o cal si lle parece viable, xa que o sitio mellora ao da feira tradicional. 
 
Conclúe dicindo que seguen agardando a confirmación oficial para poder levar adiante a feira. 
 
Dona Marta Mª Vázquez Golpe, concelleira do PP, explica que a pregunta vén ao caso precisamente do canon 
anual, porque si que hai unhas declaracións da señora concelleira de Desenvolvemento Socioeconómico, 
anteriores á publicación que aparece no Metropolitano, nas cales afirma que a feira do Temple se atrasa, que xa 
non se vai realizar no mes de setembro, debido a que o Ministerio de Industria lles pide un canon que se estima 
en 7 euros/m2.  
 
Evidentemente, a ela parécelle un desacerto por parte do Goberno local que nin sequera antes de solicitar eses 
permisos se teñan lido a Lei de costas, que ademais é de 1988. Na Lei de costas aparece claramente 
especificado o canon que ten que pagar unha estrutura desmontable para actividades lucrativas. Aparece 
claramente especificado como se calcula a base impoñible, como se calcula o tipo de gravame, e ademais 
aparece incluso claramente definido que o canon se aboará dunha soa vez, ou periodicamente, da forma en que 
se estableza nas condicións de concesión ou autorización.  
 
Polo tanto, volve dicir que é un desatino e un desacerto por parte do Goberno que lle estean dicindo aos veciños 
que a feira do Temple non se pode celebrar en outono, outorgando ademais unha responsabilidade ao Ministerio 
de Industria, ao cal incluso se atreve este Goberno a pedirlle que se salte os principios do Estado de Dereito, 
deixando inaplicable unha lei estatal que data de 1988, e que recentemente ten sido modificada, precisamente 
para concretar aínda máis eses usos, pois parécelles, como lles di, unha grave irresponsabilidade por parte do 
Goberno local. 
 
Despois, a localización da feira. O PP cre que esa localización debe facerse tendo en conta as valoracións, as 
opinións, ou os intereses que poidan ter tanto os veciños como os comerciantes do Temple. Salientar ademais 
que a feira do Temple está regulada nunha ordenanza de venda ambulante que aprobou no mandato anterior o 
PP e, polo tanto, non é algo que se saque da manga o Goberno actual, senón que xa estaba prevista 
anteriormente, pois ben, cando o PP aprobou a Ordenanza de venda ambulante xa dixeron, por activa e por 



 

pasiva, que non poñerían en marcha a feira sen consultar aos comerciantes do Temple. 
 
Pódelles asegurar que os comerciantes do Temple, hoxe por hoxe, non teñen sido consultados neste sentido, é 
máis, moitos deles manifestan a súa oposición ou a súa desconformidade con que a feira se celebre no paseo 
marítimo, por razóns obvias, porque si é verdade que é visible dende Culleredo, pero tamén é certo que os días 
de feira pode ocorrer, ou polo menos é previsible, que o público se desprace cara á zona do paseo, e a zona 
interior do Temple, que é onde se aglutina a maior parte do comercio, pois que quede totalmente despoboada, 
precisamente eses días de feira, e en lugar de supoñer un beneficio para o comercio local o que vai supoñer é un 
prexuízo. 
 
Polo tanto, pídelles que reconsideren a opción e soliciten os informes da Policía Local que correspondan, dos 
técnicos locais que correspondan. Que consulten de verdade, de forma seria e contundente aos comerciantes do 
Temple, e que a feira se poña en marcha o antes posible, porque ademais a señora concelleira sabe que unha 
licitación dos postos de feira non se fai nun mes, nin en dous, nin en catro, senón que teñen que contar de seis 
para arriba, ou máis, porque os vendedores que había na feira de Cambre xa tiñan aproximadamente os seus 
postos nun espazo físico adxudicado formalmente, non legalmente, pero si formalmente, e neste caso non. 
 
Polo tanto pídelle á señora concelleira que lle diga a verdade á xente e que concrete as datas e, sobre todo, 
claramente a localización na que se vai celebrar a feira. 
 
Dona Leonor Fernández Grande manifesta que o sente moito, pero discrepa, porque si foi consultado o comercio 
do Temple en canto a desenvolver a feira. Non todos están de acordo, e non todos están en desacordo. Este 
punto xa o trouxo a pleno anteriormente. E tamén dicir que non vai ser só no paseo marítimo, a feira vai ser nas 
rúas que designou a Policía, onde se sondou, e vaise prolongar cara ao paseo, pero en ningún momento é só no 
paseo marítimo. 
 
Dona Marta Mª Vázquez Golpe indica que as afirmacións do grupo de goberno son no sentido de que a feira 
tense prevista no paseo marítimo, e así o manifestan tamén unha gran parte dos comerciantes do Temple cos 
que o seu grupo político se ten posto en contacto nos últimos días.  
 
3º No pleno do pasado mes de xullo, o Grupo Municipal Popular interesouse, a instancia das queixas recibidas 
polos nosos veciños, polo calamitoso estado no que se atopaban as fontes e lavadoiros existentes en lugares 
públicos do noso municipio, nalgúns casos extensivo á contorna na que se atopan. Entre eles este grupo 
municipal interesouse polo lavadoiro de Fontenla, na parroquia de Pravio, onde se advertía do problema de 
salubridade extensible ao terreo municipal na que se atopa enclavado. 
 
A pesar do compromiso adquirido polo equipo de goberno, o certo e verdade é que tras os meses transcorridos, 
a situación empeorou aínda máis, atopándose tanto o mencionado lavadoiro como o terreo municipal onde se 
atopa enclavado, no lamentable estado que demostran as fotografías que se achegan; estado non só insalubre 
senón tamén perigoso para quen o visite. 
 
De aí que dende o Grupo Municipal Popular se inste ao equipo de goberno para que adopten as medidas 
necesarias para resolver os problemas advertidos tanto no lavadoiro como no terreo no que este se atopa 
enclavado. 
 
Dona Elisa Pestonit Barreiros, concelleira delegada da Área de Servizos e Xuventude, contesta que xa quedaron 
instados, como a concelleira do PP ben dixo, no mes de xullo, pero efectivamente, cando as cousas ao mellor 
non se fan coa rapidez coa que sobre todo eles, como oposición, agardan, non é porque non se vaian facer ou 
non se queiran facer. É dicir, no Concello de Cambre contan non só co lavadoiro de Fontenla, senón con moitos 
lavadoiros e moitos terreos de titularidade municipal que están sen rozar. 
 



 

Pensa que o PP, que ademais estivo no goberno os catro anos anteriores, sabe perfectamente do que fala. É 
dicir, isto sacouse a contratación mediante un contrato menor, un paquete de terreos municipais, de terreos, non 
de camiños, porque para os camiños xa hai un contrato, hai unha concesionaria que se fai cargo das limpezas 
dos camiños, pero non dos terreos. O contrato sacouse a semana pasada, e ese terreo en concreto, onde o 
lavadoiro de Fontenla, está incluído nun terreo dunha dimensión considerable que está sen rozar absolutamente. 
Está incluído nese contrato e iniciarase en breve.  
 
O señor alcalde manifesta que van pasar a ler os rogos de ACdC-SON, e ante unha pregunta da voceira deste 
grupo, dille que o perdoe, pero que cre que o levou ao horto a concelleira, porque é rogo, resposta, fala a 
concelleira e responde o concelleiro, non hai máis réplica. Di que as regras do xogo todos saben que as intenta 
manter. 
 
Rogos de ACdC-SON presentados por escrito 
 
Rexistrados de entrada ao núm. 999/100 o día 23 de setembro de 2016, xunto coa moción e preguntas 
presentadas para este pleno.  
 
1º A primeiros de xullo temos coñecemento de que foi celebrada unha reunión EDUSI, na que se informou sobre 
o contrato de convocatoria DUSI 2º FASE, que parece ser será común para todas as áreas, e A Coruña “cede 
parte do que lle correspondería ao resto da área” e “o contrato faríase entre A Coruña e o Consorcio, este último 
en representación dos concellos” (XGL 11/07/2016). 
 
Convén lembrar a materia da que estamos tratando. 
 
En novembro do ano pasado aprobáronse as bases e a primeira convocatoria para a selección de Estratexias de 
Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado que serían cofinanciadas con fondos Feder europeos. Nestas 
bases fixábase que a cantidade reservada para a Comunidade Autónoma de Galicia son 118 millóns de euros. 
 
Nas bases da convocatoria defínense aspectos como os que seguen: 
 
“CAPÍTULO I. Décimo: Para cidades ou áreas funcionais maiores de 20.000 e menores de 50.000 habitantes, a axuda 
máxima a asignar para as operacións a cofinanciar serán de 5 millóns de euros, agás casos excepcionais, debidamente 
motivados.” 
 
“CAPÍTULO III. Vixésimo quinto: Convócase aproximadamente un 70% do total da axuda Feder destinada ao eixo urbano 
dentro do POCS”.  
 
Correspondían a Galicia en primeira convocatoria 83 millóns de euros. 
 
O anexo I define as áreas funcionais que podían acceder a estes fondos europeos. 
 
“1. Áreas urbanas constituídas por un único municipio cunha poboación maior de 20.000 habitantes. Os municipios de máis 
de 20.000 habitantes poderán presentar estratexias DUSI. Estas estratexias de escala local poderán referirse á totalidade do 
termo municipal, ou limitarse a áreas urbanas inframunicipais de diferente tipoloxía con problemáticas específicas e retos 
singulares. 
 
Recoméndase que a unidade de xestión administrativa destas estratexias sexa o propio Concello do municipio.” 
 
Respecto deste tema, e tendo en conta que o prazo para a presentación da solicitude na primeira convocatoria 
expirou o 13 de xaneiro e Cambre non optou a ela, sucedéronse unha serie de afirmacións por parte do Goberno 
de Cambre, desafortunadas ao noso entender, que pretenderon ensombrecer a realidade do acontecido. No 
pleno de xaneiro o concelleiro da Área de Urbanismo (neste punto aclara a voceira de ACdeC-SON que foi ante 



 

un rogo do PP) non foi quen de asumir a responsabilidade de non ter presentado un proxecto para Cambre que 
puidera acadar ata 5.000.000 de euros para poder financiar unha estratexia de desenvolvemento urbano para 
Cambre. 
 
Existe unha segunda convocatoria contemplada nas bases que unicamente estará formada polo 30% dos fondos 
correspondentes a cada CA, no caso de Galicia 35 millóns de euros, e o remanente, no seu caso, que quedará 
da primeira convocatoria. 
 
No pleno ordinario de xaneiro o Sr. Leirós afirmaba que xa se estaba traballando para esta segunda 
convocatoria, pero por outra banda atopámonos coas declaracións da XGL polas que deducimos que Cambre 
volve a decidir non presentarse de xeito individual á consecución desta cantidade de fondos europeos, que ben 
poderían mellorar a nosa calidade de vida nos vindeiros anos, polo que con base nesta exposición o Grupo 
Municipal de ACdC, pregamos: 
 
Se nos informe sobre o estado de elaboración do proxecto comprometido polo Goberno de cara á segunda 
convocatoria e o contido pormenorizado da reunión do 4 de xullo, de cara a coñecer que tipo de proxecto ou 
estratexia se vai presentar na segunda fase da convocatoria e que beneficios potenciais vai xerar para o noso 
concello. 
 
Don Juan González Leirós, concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, 
contesta que da exposición de motivos non vai falar, van entrar no que lles interesa, que é a segunda parte. 
 
Como saben estanse mantendo unhas reunións no contexto do ámbito metropolitano da área da Coruña, 
propiciadas polo Concello da Coruña, polo Consorcio e por algúns concellos que foron promotores desa liña, 
para garantir que haxa unha estratexia común na área metropolitana, iso vai garantirlles poder competir mellor en 
proxectos Feder europeos e neste tipo de axudas e subvencións.  
 
Estívose estudando se neste proxecto debían ir de forma individualizada ou non, e ao final tomouse a decisión de 
que o mellor é ir en conxunto, ir toda a estrutura da área metropolitana, ir en conxunto e propoñer o que se 
chamaría a estratexia metropolitana. Nese ámbito estase a traballar. A Coruña adoptou a posición de asumir o 
contrato, porque era moi dificultoso armar un contrato respecto de todos os concellos do Consorcio nos aspectos 
administrativos contractuais. Xa ten contratada á empresa, xa están en marcha, poñeranse en contacto 
proximamente cos alcaldes de todos os concellos da área metropolitana, e a partir de aí formularase o que se 
chama unha estratexia. 
 
Di que non é concretamente un DUSI, que é un proxecto única e exclusivamente destinado a ese financiamento, 
senón unha estratexia real e verdadeira. Esa estratexia o que lles permitirá será ir con ela ao máximo número de 
proxectos dos fondos Feder posibles, que se presenten en Europa. 
 
Conclúe dicindo que este é máis ou menos o contexto no que están. Irá evolucionando, os irán informando, e non 
poden dicir moito máis. En canto a cal é a compensación, pois que A Coruña nesta funcionalidade non quere os 
15 millóns que lle corresponden, o expuxeron ao resto dos concellos, e recibirán os 15 millóns. Os DUSI son 
sobre calidades de ámbito urbano, sobre espazos de ámbito urbano e, polo tanto, eles teñen moito que dicir. 
Cambre, Culleredo, Oleiros teñen moito que dicir neste ámbito e neste proxecto. 
 
Dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que claro, pero pregunta de que contrato están a 
falar, que plan estratéxico se vai presentar, en que lugar está Cambre, que é o que cede A Coruña, a que 
concello representa o Consorcio, cando se vai presentar a segunda convocatoria, canto diñeiro está asignado a 
este plan, é dicir, falan da ría, falan do río Mero, falan do contorno metropolitano, pregunta de que están falando.  
 
 



 

No pleno de xaneiro, o lembrará o Sr. Leirós, e ela tampouco vai entrar en polémicas, simplemente se queda 
coas afirmacións que el fixo e que constan en acta, dicía que Cambre quedara fóra de xogo e que por ese motivo 
xa comezaran a preparar inmediatamente, e esas son palabras do señor concelleiro, a segunda fase, para poder 
presentarse.  
 
Cando o Sr. Leirós fala agora mesmo de que queren acadar a máxima cantidade de fondos posibles, a máxima 
cantidade de fondos posibles podíase ter acadado en primeira convocatoria, para a segunda convocatoria queda 
un 30% e o remanente que sobre, se sobra. É dicir, a máxima cantidade de fondos posibles redúcese de maneira 
drástica polo feito de non acudir á primeira convocatoria, iso en primeiro lugar. 
 
En segundo lugar o Sr. Leirós afirma tamén no pleno de xaneiro, que o Goberno de Cambre vai seguir 
avanzando na segunda fase porque os tempos eran relativamente pequenos, porque ata onde ela sabe en 
principio a segunda convocatoria ía ser no mes de abril, que era o que se falaba naquel momento, están no mes 
de setembro e ela non sabe cando vai ser a segunda convocatoria. Non sabe se o señor concelleiro o sabe e se 
lles pode dicir para cando é a presentación dese plan estratéxico. 
 
Tamén dicía nesa acta, pódese ler, que paralelamente ían falar cos grupos da oposición. Non sabe se falaron 
con outros grupos da oposición, con ACdC-SON non falaron absolutamente de nada máis dende xaneiro ata 
hoxe, e están case en outubro. O único que se atopan é esa Xunta de Goberno Local, polo que ten que entender 
que fagan esta pregunta, na que se di:  
 
“Don Juan A. González Leirós dá conta dos seguintes asuntos: 
 
- O día  04-07-2016, luns, ás 13,00. Reunión EDUSI. (Estratexia, Desenvolvemento, Urbanas, Sostibles, Integradas). 
 
Asuntos tratados: 
 
1. Os encargados de grupo informaron da evolución de todas as mesas. 
2. Sobre a política de comunicación conxunta. 
3. Do contrato de convocatoria DUSI 2ª Fase. Común para toda a área, onde Coruña cede parte do que lle correspondería 
ao resto da área. O contrato faríanno entre Coruña e o Consorcio, este último en representación dos concellos.” 
 
Ela entende que nese terceiro punto da orde do día tívose que falar de máis cousas que simplemente a 
exposición do punto, que é o que acaba de dicir o Sr. Leirós. É dicir, pregúntalle que plan estratéxico ou que 
ideas se poñen enriba da mesa, onde queda Cambre, en que lugar queda Cambre, por onde van tirar, porque 
aquí se ten falado de moitísimas cousas, falouse primeiro da ría, falouse de diferentes ideas que se barallaban, 
pero eles non saben absolutamente nada de por onde vai ir ese plan estratéxico. 
 
Vista esta situación e atopándose con esa xunta de goberno local, o que entenden é que despois das 
declaracións do Sr. Leirós de oficio, sen que eles pediran nada, se debería ter informado, nunha xunta de 
voceiros ou nalgún tipo de reunión que se puidera organizar, porque poden entender que nun momento 
determinado para a primeira convocatoria non houbera tempo, e poden entender que houbera un equívoco. Non 
poden xustificalo, pero poden entendelo. O que non se pode entender é oito meses despois seguir sen ter 
información por parte do equipo de goberno, que é quen asiste a esas reunións e quen nas xuntas de goberno 
local unicamente lles traslada o punto da orde do día. 
 
Todas estas preguntas están enriba da mesa, e se o señor concelleiro ten resposta para elas gustaríalles 
escoitala, na medida en que se poida, aínda que non sexan proxectos pechados, pero si saber de que se está 
conversando, que se baralla e en que lugar queda Cambre dentro dese plan estratéxico. 
 
Don Juan González Leirós contesta que máis ou menos llelo quixo esbozar, por non facer unha recapitulación 
excesivamente longa. O tema é que se non se dixo nada foi porque ese proceso da primeira fase aínda non se 



 

terminou, polo tanto as regras do xogo da segunda fase aínda non se saben moi ben como serán. Iso ten algo 
que ver coa formación do Goberno, e ten algo que ver coas decisións que ten que tomar o Goberno en funcións, 
que non se queren tomar ou que non se poden tomar. É tema deles, pero, en todo caso, non se tomaron. 
 
Iso significa que non se sabe se os que se presentaron á primeira fase, como pode ser Culleredo, poden 
presentarse á segunda ou non. Significa que A Coruña, que se presentou á primeira tampouco se sabe se lle van 
dar o EDUSI ou non. Polo tanto hai unha indefinición. 
 
Significa que só houbo unha primeira fase, que non hai experiencia neste tipo de subvencións, incluso non hai 
experiencia nas cualificacións das valoracións, hai indefinicións, hai falta de criterios, de feito hai pouco houbo 
unha reunión en Córdoba, onde estiveron reunidos aqueles concellos máis precisos, e onde aínda se discutiron 
algunhas funcionalidades da cualificación das valoracións, porque hai diferenzas, hai diferentes puntos de vista. 
Se o factor de oxígeno, o O2 é primario, se o primario ambiental, se o primario urbano, que cantidade, todo iso 
estase a barallar e estase indo sobre a marcha. Todos eses aspectos dálles unha especie de inseguridade sobre 
o asunto que está aí. 
 
Precisamente se contrata ao equipo redactor porque é un equipo con moita experiencia neste tema, que xa fixo 
outros, precisamente para que os vaia apoiando, non soamente na sistemática de formar o proxecto, senón na 
sistemática de dicirlles como va a evolución de todos eses procesos.  
 
En canto á determinación do proxecto, que parece que é o que máis interesa, dilles que o proxecto 
evidentemente é o 30% da cantidade inicial, xa o dixo a señora concelleira. Agora mesmo non lembra canto é a 
conta exactamente, pero un 30%. En canto a como se vai proceder co proxecto, o primeiro é sacar a información, 
información que xa o equipo redactor ten feita porque o fixo para A Coruña, hai que facelo extensible. Refírese a 
que os estudos económicos da comarca da Coruña practicamente están feitos, que calidades ten, se unha 
poboación é agrícola, se non é agrícola, se ten intensidade comercial, se ten intensidade industrial, se ten algún 
problema. Iso practicamente está feito, porque hai uns estudos e está avaliado, xa o equipo o ten feito. 
 
As calidades territoriais, como se forma o territorio, onde se posicionan as densidades maiores, menores, cales 
son as relacións interterritoriais das infraestruturas, estradas, circulacións, iso practicamente tamén está feito 
porque tamén hai uns estudos precisos que se fixeron. 
 
O que queda por facer é o pormenorizado. O pormenorizado é, primeiro buscar información, por iso se vai ir a 
cada concello e determinar cales son os que eles entenden que son os procesos estratéxicos, aí é onde entra o 
concello, onde eles teñen que poñer enriba da mesa, por exemplo, se o sector agrícola é importante para a 
comarca de Cambre, Carral e Abegondo, ou non. Haberá que dicilo e despois xa se verá se iso é posible ou non. 
   
Segunda cuestión, definir todos eses proxectos. O equipo redactor os pasará por unha criba e decidirá, non 
decidirá porque teña que decidir, senón que serán as normas as que decidirán que é aquilo que entra no EDUSI 
e que é aquilo que non entra. 
 
Á parte diso o plan estratéxico vai superar o proceso do EDUSI, é dicir, vaise facer un plan estratéxico que non 
convoque só naquelas partes que son subvencionables dende o EDUSI, senón que sexa un plan estratéxico 
sobre toda a comarca. Di que vai poñer un exemplo, e pregunta se o factor da ornitoloxía na área comarcal entre 
o Mero e o Mandeo é un tema interesante para traer turismo a Galicia. Pois parece que esa é unha posible área 
de estudo e, polo tanto, haberá que poñelo enriba da mesa, haberá que ver cantos turistas veñen pola 
ornitoloxía, haberá que ver se aparece Cecebre como un punto interesante, haberá que ver que especies hai. Iso 
van facelo expertos dentro do equipo, pero son os concellos os que dirán que teñen interese en que ese factor se 
desenvolva porque crean que é importante e interesante. 
 
 



 

Continúa dicindo que pon exemplos porque se non o fixera poderían estar toda a noite aquí, porque é un tema 
superinteresante e para non cansar trata de sintetizalo, de dar unha idea. E iso farase con todo, irase ao alcalde 
e se lle propoñerá. Haberá alcaldes que dean plans estratéxicos, ideas estratéxicas e despois proxectos, e 
haberá alcaldes que darán simplemente proxectos. Pero os proxectos non valen, teñen que ter a estratexia. Se 
hai un proxecto para facer lavadoiros o equipo redactor dirá que os lavadoiros teñen que estar dentro dun plan 
estratéxico, que é do que falaban antes, de formalización do aspecto turístico que coincida coas casas rurais, 
etc., se non é así non lles valerá e non será subvencionable. 
 
Para non alongarse dille a voceira de ACdC-SON que outro día poden facer un monográfico, porque ao mellor 
están aquí cansando á xente, despois de tanto tema. 
 
Conclúe dicindo que ese é o punto no que se está. Hai un equipo redactor, o equipo redactor ía pagalo o 
Consorcio e A Coruña. Cambre negouse neste tema, non é que se negara sistematicamente, pero dixo que non 
estaba representado polo Consorcio, no Consorcio está representado en canto ao lixo, pero non neste tipo de 
cuestións, e polo tanto Cambre asumiu a posición de estar. 
 
Xunto co Consorcio e coa Coruña, Cambre é o único concello que está na mesa de distribución de traballos ou 
control de todos os traballos que se producen no ámbito da área metropolitana. o resto dos concellos non 
quixeron estar. Polo tanto, cren que Cambre ten unha posición bastante privilexiada respecto de coñecer todo o 
que pasa no contorno, pola súa posición de apoiar o proxecto metropolitano e ademais querer estar na mesa na 
que ninguén quixo estar. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para manifestar que, aínda que non o dixera o señor concelleiro, el como alcalde 
adquire un compromiso con todos os grupos de que cada vez que vaian á mesa de seguimento do EDUSI, na 
que como se dixo só está A Coruña, o Consorcio e Cambre, que se posicionou dicindo que querían estar, que 
non lles valía que estiveran os representantes do Consorcio, senón que querían estar eles, cada vez que vaian á 
mesa, darase información de como vai o seguimento do EDUSI. 
 
Dona Marta Mª Vázquez Golpe manifesta que, efectivamente, o que di o Sr. Leirós é así. Ela non se vai meter en 
aspectos técnicos, que diso sabe moito máis el que ela, pero en principio non teñen nada que dicir a iso, o que 
simplemente queren é felicitar ao grupo de ACdC-SON por ter traído este rogo, que dá continuidade ao rogo que 
o Grupo Municipal Popular presentou no mes de xaneiro, e no que se reprochaba ao Goberno non terse 
presentado a estes fondos Feder, a estas axudas a través do programa operativo de crecemento sostible. 
 
Continúa dicindo que a eles tamén lles parece moi respectable que ACdC opine que poida entender que o 
Goberno non se teña presentado á convocatoria dos Feder. O PP segue pensando o mesmo, segue pensando 
que é unha grande oportunidade que Cambre ten desperdiciado por non presentarse nin tan sequera á 
convocatoria. Parécelles unha grande oportunidade desperdiciada, podían terse traído ata 5 millóns de euros 
para o noso concello, para dotacións e para estratexias de desenvolvemento sostible, e seguen mantendo a súa 
postura. Non entenden, seguen sen entender por que Cambre se empeña en participar nun proxecto conxunto, e 
tampouco ninguén lles explica por que o Concello de Cambre vai participar nunha dotación económica a repartir 
entre nove concellos, cando é totalmente factible e viable que a puidera recibir en solitario. 
 
Por outra parte gustaríalles que tamén o grupo de goberno lles explicara se é necesario que exista algunha 
dotación orzamentaria no orzamento municipal para afrontar a parte de fondos propios que lle correspondería ao 
concello.  
 
Don Juan González Leirós contesta que o Concello de Cambre si se presentou aos primeiros Feder, quere 
lembrárllelo, porque llelo dixo dúas veces e o repite por unha terceira, presentouse co Consorcio. O Consorcio 
asumiu a disposición de facer o proxecto, díxolles aos concellos que ía realizar o traballo como tiña que facelo, e 
foi o que se presentou, daránllelo ou non. 



 

 
Respecto de que lles correspondían 5 millóns de euros, dilles que xa verán o que lle dan a Culleredo, e pídelles 
que agarden un pouco e teñan cautela, que non se precipiten, que van ver o que pasa. 
 
En canto a por que o concello se empeña en ir consorciado, dilles que é porque están avocados a iso, o 
pensamento localista acabouse, queiran ou non queiran. Deben defender o local, pero como non defendan unha 
área metropolitana están acabados, non hai outra cousa que facer, non hai outra maneira de lelo. Poden velo 
como sexa, pero dilles que non o di el, que o di dende José Antonio Santiso Miramontes, que non é de EU, ata o 
alcalde da Coruña, que tampouco é do PP, e pode lerlles todas as alcaldías. Son todos os alcaldes, ten sido 
consensuado por todos, radicalmente todos. Incluso Arteixo que é o máis belixerante neste sentido, incluso el 
recoñece que isto é así. Reitera que non é que se empeñan eles, senón que é unha realidade que non deben 
evitar.  
 
Respecto de se o concello ten que poñer fondos, pois di que claro, que cando veñan os proxectos, que virán do 
2016 ao 2020. Polo tanto haberá un proceso longo e tedioso cando lles dean o EDUSI, se llelo dan, haberá un 
longo proceso de contratación, de exposición de proxectos, e o concello terá que poñer a súa parte, 
evidentemente, o 20% do 100% que valga o proxecto. 
 
Conclúe dicindo que isto todo podería estar de verdade ben, ao mellor vinculando o proxecto e continuando para 
que as estratexias futuras sexan de verdade estratexias, e lles traian beneficios económicos. 
 
2º Na estrada do Temple a Cambre, nas inmediacións do colexio Portofaro, a parada do bus está ao carón do 
paso de peóns, o que ten producido máis dun desgusto ás persoas que diariamente cruzan polo lugar, sobre todo 
por tratarse dun lugar con moito tráfico rodado e peonil. Para o noso grupo é de urxente necesidade trasladar a 
parada de lugar antes de que teñamos que lamentar algún accidente grave. 
 
Pregamos se realice un proxecto e se cambie a parada de lugar. 
 
Dona Josefa Vázquez Soto, concelleira delegada da Área de Protección Civil, Policía Local e Sanidade, contesta 
que existe un proxecto, que cre que os señores concelleiros xa coñecen, que sería quitar a parada de bus que 
hai no bar Leonardo, e a outra do Portofaro, e poñer unha á altura da praza da Ría. Ese proxecto xa existe, 
quitaríanse esas dúas paradas pola proximidade que hai entre elas, e poñeríase unha soa, como dixo á altura da 
praza da Ría, que quedaría practicamente enfrontada coa outra que vai cara á Coruña. 
 
Conclúe dicindo que xa está practicamente o proxecto feito e todo feito. 
 
Don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, indica que non tiñan coñecemento dese proxecto, e 
pide, se pode ser, que se llelo faga chegar dalgunha maneira. 
 
3º Este verán detectouse na estrada que transcorre paralela ao paso fluvial, á altura da ponte de Cela número 9, 
o comezo dun derrubamento do firme polo lado do río. Tendo en conta o uso lúdico do contorno, demandamos 
un inmediato plan de actuación, que inclúa non só a reconstrución sostible do firme da calzada, senón tamén que 
se asegure dalgún xeito para que o paso a pé pola zona non revista riscos. Así mesmo, que se demande da 
autoridade competente a implicación neste caso que pode ser dunha maior gravidade cando comecen as choivas 
do inverno.  
 
Don Juan González Leirós, concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, 
contesta que o día 26 de xullo do 2016 remitíronlle un escrito a Augas precisamente por este asunto, 
preocupáronse por iso, e van facer un seguimento. O concello pode actuar aí, pero é unha posición difícil de 
actuación, moi complexa, e ademais necesitarían da consideración e beneplácito da Xunta, polo que o razoable é 
poñerse en contacto con eles. Insistirán no escrito, volverán insistir e persistirán. 



 

 
Don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, manifesta que agradecerán esa atención, porque 
ademais é un sitio onde o perigo que se pode causar é moi grande, e ademais tamén poden quedar 
practicamente incomunicados unha gran cantidade de veciños. 
 
Don Juan González Leirós indica que non só lles preocupa iso, é que a vía do tren está colateral, e hai un muro 
de contención que ten unha descarga, e se aquilo se vai abaixo poden ter elementos moi graves. Di que pasean 
por alí e, polo tanto, son consumidores, e claro que lles preocupa, por suposto. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para recoñecer que teñen un problema grave con Augas de Galicia en canto non 
só a isto, senón tamén o que é o tema do convenio do río Mero, etc., que despois explicarán, pero non dan 
resposta ás súas solicitudes. Non obstante o teñen todo documentado, para que o día de mañá se saiba. Non 
van agardar a iso, loxicamente van a insistir, pero que sexan responsables do que está a pasar. 
 
Rogos do BNG presentados por escrito 
 
Rexistrados de entrada ao núm. 999/101 o día 24 de setembro de 2016, xunto coas preguntas presentadas para 
este pleno.  
 
1º No pasado mes de xuño preguntamos polo plan de actuación que ía levar a cabo o concello debido ao mal 
estado dos peches das pistas polideportivas. 
 
Supoñendo realizada a revisión que nos dixeron que se ía efectuar, rogamos informen sobre cando se estima 
realizar a reparación do devandito problema. 
 
Don Ramón Boga Moscoso, concelleiro delegado da Área de Cultura, Tradicións Populares e Deportes, contesta 
que fixeron este verán unha revisión xeral das pistas, e detectáronse dúas que están especialmente en mal 
estado, que son a de Pravio e a do Temple. 
 
Pediron varios orzamentos, xa hai unha empresa que pode empezar o mércores, e seguramente para a semana 
que vén pode estar rematado. 
 
2º Recibimos información sobre a ausencia da Policía ou Protección Civil para realizar un debido regulamento do 
tráfico, tanto dos peóns como dos automóbiles, por mor da celebración da romaría de San Bieito o pasado 25 de 
xullo de 2016 na parroquia de Anceis. 
 
Rogamos informen sobre as medidas a tomar para evitar esta situación no futuro. 
 
Dona Josefa Vázquez Soto, concelleira delegada da Área de Protección Civil, Policía Local e Sanidade, explica 
que non tiveron ningún tipo de información ou petición, nin da comisión de festas, nin do cura, sobre que se ía 
celebrar absolutamente nada. Puxéronse uns valos por iniciativa da propia Policía Local, e a Policía tamén pasou 
por alí de rolda varias veces ao día. O que non se fixo, ao non ter ningún tipo de petición, foi reforzar con outra 
patrulla máis. 
 
Don Brais Cubeiro Fernández, concelleiro do BNG, solicita que para o ano que vén si o fagan, porque trátase 
dunha celebración que se leva realizando moito tempo, e supón que xa tiñan en conta que ía habela. Agarda que 
para o ano reparen a situación. 
 
Dona Josefa Vázquez Soto manifesta que o tiñan en conta, e que de feito por iso puxeron os valos, pero igual 
que todos os anos se tiña recibido petición ou do cura ou da comisión de festas, este ano non recibiron nada, 
polo que pensaron que non se ía facer nada. O ano que vén polo menos preguntarán se van facer algo. 



 

 
3º No pasado mes de xuño preguntamos polo mal estado no que se atopaban as beirarrúas da Barcala e sobre a 
posibilidade de reparalas. 
 
Tamén fomos informados sobre unha reunión que ía ter o alcalde coa xestoría que leva as comunidades de 
propietarios da Barcala. 
 
Polo tanto, rogamos informen sobre as medidas que se decidiron levar a cabo logo desa reunión. 
 
Don Juan González Leirós, concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, 
contesta que efectivamente se fixo a reunión. Imaxina e cre entender que o tema das beirarrúas era porque unha 
señora tiña caído. Ese problema preséntase nas entradas aos garaxes, porque está con plaquetas e a actividade 
dos vehículos pasando racha as plaquetas.  
 
Fíxose a reunión e formuláronse varios temas fundamentais, o das beirarrúas e o das baixadas dos sotos dos 
garaxes, que se mete xente alí. Son os dous problemas fundamentais. 
 
O das beirarrúas o solucionaron propoñéndolles o que poden facer. Sería levantar a beirarrúa, eles, ao seu custo, 
e todo o que é o vao facelo con formigón visto, cunhas calidades de formigón ben posto, pero que o fagan en 
formigón porque senón van ter sempre o mesmo problema, non hai outra maneira. Vaise facer de maneira 
regularizada en toda A Barcala para que non haxa ese problema. 
 
E o tema das baixadas aos sotos, foi a aparelladora alí, deulles tres datos e fóra. Explicoulles como tiñan que 
facer e van facelo. 
 
4.3. Preguntas  
 
Preguntas do PP presentadas por escrito 
 
Rexistradas de entrada ao núm. 0/8206 o día 24 de setembro de 2016. 
 
1ª A Lei 30/1992, do 26 de novembro, reguladora do réxime xurídico das Administracións públicas e do 
procedemento administrativo común, ten sido dende a súa entrada en vigor, o punto de partida normativo por 
excelencia da regulación, entre outros extremos, das relacións entre as distintas Administracións públicas e os 
cidadáns. Lei que foi substituída recentemente por dúas novas leis: a Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime 
xurídico do sector público e a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das 
Administracións públicas. 
 
Ambas leis entran en vigor o vindeiro 2 de outubro, e introducen importantísimos cambios respecto do sistema 
anteriormente previsto en materia de réxime xurídico do sector público e en materia de procedemento 
administrativo común aplicable a todas as Administracións públicas, entre elas, os concellos como o de Cambre. 
 
Transcorrido máis de un ano dende a publicación de ambos textos lexislativos de tan importante repercusión, 
dende o Grupo Municipal Popular pregúntase ao concelleiro competente en materia de persoal cando e cales 
foron as medidas adoptadas dende a súa concellería para a formación do persoal do noso concello no dito 
cambio lexislativo. 
 
Don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, concelleiro delegado da Área de Recursos Humanos e Servizos Sociais, 
contesta que se ben a lei entra en vigor ao ano da súa publicación no Boletín Oficial do Estado, o seguinte 
parágrafo tamén fai unha declaración respecto de que, non obstante, as previsións relativas ao rexistro 
electrónico de apoderamentos, rexistro electrónico, rexistro de empregados públicos habilitados, punto de acceso 



 

xeral electrónico da administración e arquivo único electrónico, producirán efectos aos dous anos da súa entrada  
en vigor. 
 
No Concello de Cambre, en principio, teñen previsto continuar co rexistro dos sábados durante todo o mes de 
outubro. Van convocar unha xunta de voceiros extraordinaria onde, entre outros puntos, tratarase o tema do 
rexistro de Cambre. 
 
Os cursos de formación que se lles dá aos funcionarios con base nestas normativas teñen que ser dados por 
entidades con capacidade e competencia, que neste momento son a Deputación da Coruña, a Egap e a Fegamp.  
 
Di que dende a súa concellería, sempre que se tivo coñecemento de cursos de formación para aplicación destas 
novas leis, deuse coñecemento deles aos xefes de servizo e a todos os traballadores por correo electrónico, para 
que puideran asistir, aínda que explica que é verdade que non ten habido moitos cursos, e as peticións de todos 
os funcionarios de diferentes concellos da provincia fixeron que non todos os que quixeron ir, puideran asistir a 
formarse neses cursos.  
 
Dentro dos cursos aos que si acudiron funcionarios de Cambre están: na Deputación o curso de novas leis de 
procedemento administrativo e réxime xurídico, Lei 39/2015 e 40/2015, que tiña tres sedes, A Coruña, Carballo e 
Pontedeume, entre o 12 de setembro e o 22 de outubro, que aínda están en marcha. O plan interadministrativo 
da Fegamp, 2016, co curso sobre a Lei 40/2015 de réxime xurídico do sector público, que foron 50 prazas en 
liña. Logo hai dous cursos da Egap aos que asistiu xente, e que foron o curso monográfico sobre dereito 
administrativo da crise, na sede da Egap en Santiago o 24 e 25 de setembro, e o curso tamén da Egap de 
implantación da administración electrónica na Administración local, un curso de 30 horas online. 
 
Conclúe dicindo que, en todo caso, se coa aplicación desta normativa xurdira algún problema, os funcionarios 
tamén contarían co apoio da secretaria e do xefe de Réxime Interior. 
 
2ª No pleno ordinario do mes de xuño, a preguntas do Grupo Municipal Popular, se nos informou que o señor 
alcalde de Cambre, don Óscar García Patiño, tiña mantido reunións e conversas con representantes da 
Fundación Tenreiro, coa finalidade da probable adquisición, por parte do noso concello, de terreos de titularidade 
da dita fundación na parroquia de Cela. 
 
De aí que dende o Grupo Municipal Popular se pregunte ao noso alcalde cales son os resultados da xestión 
realizada cos representantes da Fundación Tenreiro respecto da posible adquisición dos terreos de que é 
propietaria a dita fundación na cambresa parroquia de Cela. 
 
Don Juan González Leirós, concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, 
contesta que vai responder a esta pregunta sobre os resultados da xestión realizada cos representantes da 
Fundación Tenreiro respecto da adquisición dos terreos que son propiedade da dita fundación, na cambresa 
parroquia de Cela. Di isto porque esta pregunta foi contestada anteriormente, pero con moito gusto volve facelo. 
 
Sinala que as últimas conversas o que fixaban era un prezo de 18,125 euros/m2, que é o que pide a Fundación. 
No informe do arquitecto era de 16,25 euros, e máis ou menos foi aceptado, aínda que non oficialmente, na xunta 
de voceiros, porque se propuxo na xunta de voceiros ese prezo. 
 
Iso quedou aí, e a partir de aí vén toda a tramitación administrativa, que non é fácil, porque non é unha 
compravenda, é outro tipo de cuestión, con contratación, etc., e están nese proceso de contratación. Di que ese é 
o último asunto que trataron coa Fundación. 
 
O señor alcalde engade que tralo informe do arquitecto xa pasa directamente a Patrimonio e se saca. 
 



 

Don Juan González Leirós confirma que ten que haber un informe do arquitecto e despois xa se pasa a 
contratación. 
 
3ª Nos últimos días, veciños e usuarios do local social da terceira idade da urbanización da Barcala, puxéronse 
en contacto co Grupo Municipal Popular para preguntarnos sobre o cumprimento da promesa efectuada hai xa 
meses polo Sr. alcalde de Cambre respecto da insonorización do dito local, de forma que permita continuar coa 
actividade de baile que viñan desenvolvendo nos últimos anos e que foi demorada ata que se fixeran as obras 
necesarias para a insonorización do dito local. 
 
De aí que o Grupo Municipal Popular interese que polo señor alcalde de Cambre se informe sobre o cumprimento 
da dita promesa e os prazos previstos para o comezo e termo das obras de insonorización do mencionado local 
de forma que os seus usuarios poidan reanudar a súa actividade de baile. 
 
Don Juan González Leirós, concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio 
contesta que tamén saben recoñecer, non é a primeira vez, que ás veces as cousas non levan a evolución que 
queren, ou a axilidade. 
 
A cuestión é que en xuño pediron prezos ás empresas para esta cuestión. Son empresas moi especializadas e 
no verán dedícanse ás súas actividades, outro tipo de cuestións, e ás veces non lles pasan os prezos, sobre todo 
no tema da porta, que é un tema específico e é un tema importantísimo, porque é o que realmente transmite o 
ruído. 
 
En agosto non funcionaron ningunha desas fábricas, e agora en setembro os chamaron e comprometéronse a 
que neste mes, 8, 7, 10, 13, lles pasarían os orzamentos. Unha vez llelos pasen, se son de carácter menor todos 
coñecen o procedemento, incluso mellor que el, é moito máis fácil contratalo. Se é de carácter maior, que agarda 
que non, terá outra solución. 
 
En definitiva, o discutirán en canto cheguen os prezos, a ver que valoración teñen. 
 
O señor alcalde engade que, como saben, hai unha dobre porta que ten que ser hermética, non a fabrica todo o 
mundo, hai fábricas especiais que se dedican a este tema e é complicado porque os que teñen que pasar o 
orzamento ao concello escúdanse en que os que fabrican esas portas aínda non lles pasaron os orzamentos a 
eles. Son unhas portas para que non saia o ruído, para que quede aí en medio, por iso se complica un pouco a 
cousa, pero aí están. 
 
Preguntas de ACdC-SON presentadas por escrito 
 
Rexistradas de entrada ao núm. 999/100 o día 23 de setembro de 2016, xunto coa moción e rogos presentados 
para este pleno.  
 
1ª A finais do mes pasado, moitos veciños queixáronse do estado das augas en diferentes zonas do río Mero. 
Concretamente na ponte das Insuas relatábase en prensa que ademais da cor verdosa das augas o olor facíase 
insoportable, situación que comprobamos que efectivamente se corresponde co denunciado tal e como amosan 
as imaxes que achegamos. 
 
Con independencia das declaracións de Augas de Galicia como da propia Xunta, que ano tras ano se 
comprometen a acondicionar as zonas de baño, así como as múltiples reunións que se celebran entre estes 
entes e os nosos gobernantes, a situación do río segue a ser a mesma. Neste sentido, con independencia da 
pregunta que formulamos, sería de agradecer que o Goberno informara do estado das negociacións con Augas 
de Galicia. 
 



 

Ante esta situación o Grupo Municipal de ACdC, pregunta: 
 
Que medidas concretas se tomaron polo Goberno ante estas denuncias de augas verdes e sucias? 
 
Don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, concelleiro delegado da Área de Recursos Humanos e Servizos Sociais, 
contesta que se puxeron en contacto con técnicos de Augas de Galicia, que lles fixeron saber que era un tema 
moi puntual, que había que estar á expectativa por se volvera a producirse, o que ata o día de hoxe non teñen 
coñecemento de que se teña producido. 
 
O señor alcalde engade que supón que co tema das negociacións o concelleiro de ACdC se estaba referindo ao 
convenio polo tema do río Mero, e respecto diso ten que dicir que hai aproximadamente dúas ou tres semanas 
enviaron ao concello outro borrador de convenio, onde dicía exactamente o mesmo que o primeiro. Dixeron que 
foi un erro e que ían facer un anexo para dicir que cobren realmente eses 20.000 euros que din que lles dan se o 
concello asina o convenio. Ao principio o que pretendían era que con esa cantidade o concello limpara todas as 
regueiras do paseo marítimo a dous metros, limpara as cunetas, limpara todo o que vai do paseo ata o río, 
quitara as árbores, limpara as canalizacións que van do río a fóra do río, en fin, unha cousa que era imposible. 
Xa lle dixeron a Augas de Galicia que se fai os números, sabe que os números non saen así. 
 
En Augas dixeron que iso era un erro á vista de que o concello lles remitiu un orzamento do que farían con 
20.000 euros, que sería aos dous lados do camiño, dous metros de roza, unha corta este ano, zahorra nos sitios 
nos que fai falta, e algunha varanda que hai que reparar. Eses 20.000 euros serían para iso. 
 
En Augas dixeron que ían incluír o orzamento do concello nun anexo, e que llelo mandarían. Iso foi xusto antes 
das eleccións e el agarda que non cambien ao director de Augas, porque agora que van encamiñados, iso 
levaríaos a empezar de novo con todo isto. 
 
Ademais, explica que seguen chamando. Cada venres mandan un e-mail, sistematicamente, a Augas de Galicia, 
lembrándolles que teñen o compromiso co Concello de Cambre de enviar ese convenio. Agarda que esta 
semana ou a semana que vén lles manden o anexo, poder asinar e fóra. 
 
Engade que non están recollidas nese convenio as tres áreas recreativas, porque lles dixeron que ese non é un 
tema de convenios, senón que é un tema de autorizacións, que hai que sacalo como autorizacións, que Augas 
ten que asinar un documento onde os autoriza a tres áreas recreativas e así non habería ningún problema. Verán 
a ver se non o hai, están agardando a asinar primeiro o convenio para ter limpo o río, para despois tamén facer o 
outro. Verán a ver canto tardan. 
 
Conclúe reiterando que están todos os venres sistematicamente mandando un mail, dicíndolles isto. Tamén 
están chamando ao conselleiro, que non se pon, nin chama, queda en chamar e non o fai. Di que é a terceira vez 
que chaman á conselleira Beatriz Mato, e entón chama Roberto Rodríguez, que é o director de Augas, que lles 
di, oe, non me saques na prensa. El xa lle dixo que o que quere son respostas, que non o quere sacar na prensa, 
nin ten ningún interese niso. 
 
Antes de dar lectura á segunda pregunta presentada polo seu grupo, don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro 
de ACdC-SON, explica que tiveron un erro á hora de formular propiamente a pregunta, e quedou formulada como 
un rogo. Di que vai dar lectura no formato pregunta, non no que aparece no escrito por eles presentado. 
 
2ª  Numerosas queixas a través de diferentes medios, tanto persoalmente, como a través de redes sociais, en 
relación coas deficiencias de construción do recentemente inaugurado centro de saúde do Temple, fixeron que  
dende ACdC fixéramos unha visita para comprobar a situación. O que nos atopamos é un centro de saúde con 
múltiples deficiencias de obra, que ilustramos con fotografías e describimos por riba seguidamente. 
 



 

En canto entramos no centro vemos que o chan ten un aspecto lamentable, parecendo que está sucio ou que 
nunca foi limpado. A causa é que ao xuntar as plaquetas e por non limpar a argamasa ou leitada quedaron restos 
que son imposibles de retirar. 
 
Nun dos aseos nin tan sequera se revocou unha parte do tabique que dá un aspecto propio de calquera 
edificación menos dun centro sanitario. Tamén nos aseos podemos ver como non están rematadas as xuntas 
entre azulexos e plaquetas, por non comentar o feito de que os tapóns das pías están soltos, podéndose atopar 
ata no chan. 
 
Tamén podemos observar como existen marañas de cables que se atopan á vista e sen ningún tipo de medida 
de seguridade que impida que un neno poida manipulalos. 
 
Con base no exposto, o Grupo Municipal de ACdC pregunta: 
 
Que medidas foron tomadas polo Goberno de Cambre, no seu caso, ou que medidas se van tomar para poder 
esixir que sexan solucionadas e reparadas todas estas deficiencias que non fan máis que corroborar o interese 
electoralista da inauguración do centro antes de dotalo de medios, pero tamén de infraestrutura. 
 
Dona Josefa Vázque Soto, concelleira delegada da Área de Protección Civil, Policía Local e Sanidade, contesta 
que onte se puxo en contacto coa persoa que leva o mantemento do centro de saúde e o que lle dixo respecto 
dos cables é que o persoal que traballa alí retirou as mesas uns 30 centímetros cara afora, e que entón non 
taparían os cables. Que non saben se quedarían así, e que se así fose mirarían de enrolalos e de colocalos ben. 
 
En canto ao solo da entrada dixéronlle que era así, que viña no proxecto, que aí non había nada que facer. Co 
azulexo do baño, exactamente igual, que iso viña no proxecto e que estaba así. E que os tapóns das pías os 
tiñas colocado varias veces, e que a xente llelos quitaba. Esa foi a contestación que tivo. 
 
Conclúe dicindo que lle gustaría saber como conseguiron as fotos, porque ela foi polo centro, pediu ver esas 
deficiencias para poder dárllelas á persoa que leva o mantemento, e negáronse, e di que falou coa xefa do 
centro. 
 
3º Tendo en conta a situación e problemática da seguridade viaria en Cambre, pode informarnos a concelleira 
responsable sobre a experiencia, coñecemento e posible adaptación no noso concello dalgún relatorio en 
relación coa asistencia ao curso “IV Encontro de cidades para a seguridade viaria e mobilidade sostible” que tivo 
lugar en Badajoz? 
 
Dona Josefa Vázquez Soto, concelleira delegada da Área de Protección Civil, Policía Local e Sanidade, contesta 
que as xornadas en Badajoz foron sobre a implantación dos camiños escolares seguros e mobilidade no 
contorno dos centros escolares, e como cre que xa viron na prensa en Cambre, este ano empezaron a implantalo 
no Graxal, empezaron coa primeira reunión, estalles axudando Stop Accidentes.  
 
Na xornada de Badajoz estiveron concellos como o de Pontevedra, que levan moito tempo nisto, concellos de 
Barcelona, de Madrid, de Badajoz. A verdade é que sacaron moitas ideas para poder implantar as sendas 
escolares seguras.  
 
Preguntas do BNG presentadas por escrito 
 
Rexistradas de entrada ao núm. 999/101 o día 24 de setembro de 2016, xunto cos rogos presentados para este 
pleno.  
 
 



 

1ª pregunta 
 
Don Brais Cubeiro Fernández, concelleiro do BNG, explica que retiran a primeira pregunta, porque xa está 
incluída a problemática na reparación que se vai facer no POS 2016. 
 
2ª Foi formulada xa en contadas ocasións polo noso grupo municipal a posibilidade de variar o lugar no que se 
atopa o panel de sinalización na entrada da autoestrada na zona do Temple. 
 
Isto é debido a que o panel está situado a unha altura que fai imposible a saída da estrada de incorporación á 
autoestrada se por exemplo somos informados dunha situación de atasco na autoestrada ou dun accidente que 
dificulta a súa circulación. 
 
Por iso queremos realizar a seguinte cuestión: 
 
Ten pensado o Goberno solicitar a Audasa o cambio de situación do dito panel? 
 
Don Juan González Leirós, concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, 
contesta que non se comprometen a facelo mañá, pero dille que estea seguro que en dous ou tres días, sen 
contar o sábado e o domingo, comprométense a falar con Audasa, e sobre todo con Fomento, que é o que ten 
que distribuírlle as ordes a Audasa. Pero tamén lles di que teñen que ser conscientes de que é bastante difícil, 
porque se meterían nunha estrada autonómica e hai unha serie de conflitos nese lugar que o fan dificultoso. 
Conclúe dicindo que os manterán informados das conversas. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, o señor presidente levantou a sesión cando son as vinte e dúas horas e 
corenta minutos, do que eu, secretaria, certifico. 

 
O presidente        A secretaria xeral 

Óscar A. García Patiño      Mª Luisa de la Red Ampudia 


