
 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL DO DÍA 12 DE DECEMBRO DE 2016 
 
 
No salón de sesións da casa do Concello de Cambre, ás vinte horas do día doce de decembro de dous mil 
dezaseis, baixo a presidencia do señor alcalde don Óscar A. García Patiño, reúnese en sesión extraordinaria, en 
primeira convocatoria, o Pleno municipal. 
 
Asisten os señores concelleiros don Manuel Ribas Caridad, 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. 
 
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. Proposta de aprobación do Orzamento Xeral e do cadro de persoal do Concello de Cambre para o 
exercicio 2017 
 
Vista a proposta de Alcaldía do día 25 de novembro de 2016 que consta do seguinte teor literal: 
 
“Confeccionado o proxecto de Orzamento Xeral do Concello de Cambre para o exercicio 2017, que inclúe exclusivamente o 
do Concello. 
 
Visto que a súa estrutura orzamentaria se axusta ás normas contidas na Orde do 3 de decembro de 2008 do Ministerio de 
Economía e Facenda (Orde EHA/3565/2008), publicada no BOE número 297, do 10 de decembro, aplicable aos orzamentos 
correspondentes ao exercicio 2010 e seguintes, modificada pola OM HAP/419/2014 do 14 de marzo.                                                                       
 
Visto que o estado de gastos recolle os créditos necesarios para atender as obrigas esixibles durante o ano 2017 e o estado 
de ingresos as previsións razoables dos ingresos que se prevén liquidar. 
 
Visto que o orzamento xeral contén toda a documentación prevista na lexislación vixente.  
 
De conformidade cos artigos 168 do Real decreto lexislativo 2/2004 (TRLFL) e 90 da Lei 7/1985, reguladora das bases de 
réxime local,  
 
Propoño ao Pleno do Concello de Cambre a adopción dos seguintes acordos: 

 
Primeiro: Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Cambre para 2017, que ascende a un importe de 
16.617.004,18 euros, co seguinte resumo por capítulos: 

 
CAPÍTULO INGRESOS TOTAL    CAPÍTULO GASTOS TOTAL 

OPERACIÓNS CORRENTES  OPERACIÓNS CORRENTES  
1 IMPOSTOS DIRECTOS 5.594.175,51    1 GASTOS DE PERSOAL 5.876.191,46 
2 IMPOSTOS INDIRECTOS 162.000,00    2 GTOS. BENS CTES. E SERV. 7.047.384,97 
3 TAXAS E OUTROS INGRESOS 2.994.091,23    3 GASTOS FINANCEIROS 60.999,16 
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.574.766,21    4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.064.999,98 
5 INGRESOS PATRIMONIAIS 5.000,00    

Total Operacións Correntes 15.330.032,95 Total Operacións Correntes 14.049.575,57 



 

OPERACIÓNS DE CAPITAL      OPERACIÓNS DE CAPITAL   
6 ALLEAMEN. INVESTIMENTOS REAIS 0,00    6 INVESTIMENTOS REAIS 2.022.083,75 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 916.467,79    7 TRANFERENCIAS DE CAPITAL 11.000,00 
8 ACTIVOS FINANCEIROS 13.610,00    8 ACTIVOS FINANCEIROS 13.610,00 
9 PASIVOS FINANCEIROS 356.893,44    9 PASIVOS FINANCEIROS 520.734,86 

Total Operacións de Capital 1.286.971,23 Total Operacións de Capital 2.567.428,61 
TOTAL INGRESOS 16.617.004,18    TOTAL GASTOS 16.617.004,18 

 
Segundo: Aprobar inicialmente as bases de execución do Orzamento para 2017. 
 
Terceiro: Anular as modificacións de crédito que se efectúen sobre o orzamento prorrogado ata a aprobación definitiva do 
orzamento para habilitar créditos contidos neste orzamento, que se teñan por incluídas nos créditos e previsións iniciais do 
orzamento de 2017. 
 
Cuarto: Expoñer ao público o anuncio de aprobación inicial por prazo de quince días hábiles mediante anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello, a efectos de que os interesados poidan examinalo e efectuar as 
reclamacións ante o Pleno, que consideren oportunas. 
 
No caso de que non se presentasen reclamacións considerarase definitivamente aprobado o Orzamento Xeral do Concello 
para o 2017.  
 
Quinto: Aprobar o cadro de persoal do Concello de Cambre para o ano 2017 segundo se transcribe a continuación: 

 
PERSOAL FUNCIONARIO 2017 

Denominación da Praza PRAZAS GRUPO-SUBGRUPO Escala Subescala Clase 
Secretaría Xeral 1 A1 Habilitación estatal Secretaría Superior 
Interventor 1 A1 Habilitación estatal Intervención-Tesourería Superior 
Tesoureiro 1 A1 Habilitación estatal Intervención-Tesourería Superior 
Técnico  2 A1 Administración Xeral Técnica  
Arquitecto 1 A1 Administración Especial Técnica Técnicos superiores 
Enxeñeiro de camiños, canles e portos  1 A1 Administración Especial Técnica Técnicos superiores 
Bibliotecaria-arquiveira 1 A1 Administración Especial Técnica Técnicos superiores 
Coordinador actividades culturais e 
educativas 

1 A1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 

Coordinador de servizos sociais 1 A1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Axente de desenvolvemento local 2 A1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Técnico de promoción económica 1 A1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Técnico de xestión  2 A2 Administración Xeral Xestión  
Aparellador 1 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Enxeñeiro técnico industrial 1 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Enxeñeiro técnico de obras públicas 1 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Graduado social 1 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Técnico de xestión económico-financeira 2 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Traballadora social 3 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Educador social 2 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Dinamizador cultural 1 A2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Inspector policía local 1 A2 Administración Especial Servizos especiais Policía Local 
Coordinador deportivo 1 B Administración Especial Técnica Técnicos auxiliares 
Administrativo 6 C1 Administración Xeral Administrativo  
Delineante 1 C1 Administración Especial Técnica Técnicos auxiliares 
Encargado de obras 1 C1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Encargado de servizos 1 C1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Animador xuvenil 1 C1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Animador deportivo 2 C1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Oficial policía local 2 C1 Administración Especial Servizos especiais Policía Local 
Policía local 22 C1 Administración Especial Servizos especiais Policía Local 
Administrador sistema  informático 1 C1 Administración Especial Técnica Técnicos auxiliares 
Informático auxiliar 1 C1 Administración Especial Técnica Técnicos auxiliares 
Auxiliar administrativo 26 C2 Administración Xeral Auxiliar  
Auxiliar réxime interior 1 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Auxiliar turismo 1 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Auxiliar biblioteca-arquivo 6 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 



 

Auxiliar monitora 3ª idade 1 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Axente protección civil 4 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Informador xuvenil 1 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 

Conserxes 16 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Xeral Subalterna  

Capataz de brigada de obras 1 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Persoal de oficios 

Oficial obras 1 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Persoal de oficios 

Operario parque móbil e inmobles 1 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 

Operario condutor 2 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Persoal de oficios 

Operario servizos 2 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Persoal de oficios 

Asistenta domiciliaria 1 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 

 
PERSOAL LABORAL 2017 

Denominación da praza PRAZAS Titulación categoría profesional Observacións 
Operario servizos 1 Certificado de escolaridade ou equivalente En proceso de funcionarización 

 
PERSOAL EVENTUAL 

Denominación posto de traballo Número de prazas 
Asesor/a  Alcaldía 1 
Secretaria/o obras e servizos 1 
Secretaria/o de benestar social 1 
Asesor/a de cultura 1 

 
RESUMO 

Persoal funcionario 131 
Persoal laboral 1 
Persoal eventual 4 

 
O expediente exporase ao público na Intervención municipal polo prazo de 15 días hábiles, contados dende o seguinte ao da 
inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa finalidade de que as persoas interesadas poidan realizar as 
reclamacións que consideren oportunas.  
 
No caso de que non se presentasen reclamacións considerarase definitivamente aprobado o Cadro de Persoal do ano 2016, 
de conformidade co disposto no artigo 126 do Real decreto lexislativo 781/1986, polo que se aproba o Texto refundido das 
disposicións legais vixentes do réxime local, remitindo copia ao Ministerio de Administracións Públicas, e ao órgano 
competente en materia de réxime local da Comunidade Autónoma, dentro do prazo de trinta días, sen prexuízo da súa 
publicación integra no Boletín Oficial da Provincia xunto co resumo do orzamento.” 
 
Foi ditaminada favorablemente, con data 5 de decembro de 2016, na sesión conxunta das Comisións 
Informativas Permanentes que de seguido se relacionan, cos votos que igualmente se indican: 
 
- Comisión Informativa de Economía, Facenda, Seguridade Cidadá e Participación: votan a prol os dous 
concelleiros de UxC (don Óscar A. García Patiño e dona Mª Dolores Blanca García Fernández, titulares), as dúas 
concelleiras do PSdeG-PSOE (dona Josefa Vázquez Soto e dona Mª Jesús Gómez González, titulares) e o 
concelleiro do BNG (don Brais Cubeiro Fernández, titular). Abstéñense as dúas concelleiras do PP (dona Rocío 
Vila Díaz, suplente, e dona Marta Mª Vázquez Golpe, titular), a concelleira de ACdC-SON (dona Mª Olga Santos 
López, titular), a concelleira de C’s, integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo) e o concelleiro non adscrito 
(don Jesús Bao Bouzas). 
 
- Comisión Informativa de Servizos, Xuventude, Cultura, Deportes, Recursos Humanos e Benestar Social: votan 
a prol os dous concelleiros de UxC (dona Mª Dolores Blanca García Fernández, suplente, e don Ramón Boga 
Moscoso, titular), as dúas concelleiras do PSdeG-PSOE (dona Mª Jesús Gómez González, titular, e dona Leonor 



 

Fernández Grande, suplente) e o concelleiro do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez, titular). Abstéñense os 
dous concelleiros do PP (dona Mª Jesús González Roel e don Manuel Mª Mora y Pita da Veiga, titulares), o 
concelleiro de ACdC-SON (don Antonio Bruquetas Santos, 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 Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, concelleiro do PSdeG-PSOE, explica que se trata 
dun orzamento xeral que está equilibrado en gastos e ingresos, sendo o seu importe 16.617.004,18 euros, que 
representa, en termos xerais, un aumento dun 2,34% respecto do orzamento do exercicio 2016.  
 
Apóstase polas áreas máis sensibles, que os veciños máis demandaron, como son Xuventude, Deportes ou 
Servizos Sociais. A transparencia e participación víronse incrementadas para achegar aos cambreses e 
cambresas ao concello. Por primeira vez en moitos anos o concello poderá ter aprobados uns orzamentos antes 
do día 1 de xaneiro, xa que se comenzou a traballar no mes de agosto cun documento que se presenta hoxe co 
maior rigor posible, cunha campaña de participación e coas propostas das asociacións de veciñas e veciños.  
 
Di que fixeron uns orzamentos 100% participativos. Deron un paso máis para que foran os veciños os que 
decidiran os investimentos, xa que no primeiro ano falouse coas asociacións e cos grupos da Corporación, pero 
este ano foron máis aló e puxeron en marcha a campaña “Decidámolo xuntos”, que recibiu 293 propostas de 
investimento e 626 de mellora, arranxo ou queixa dos servizos. Participaron un total de 360 veciños e 13 
asociacións. 
 
A diferenza doutros anos, o Orzamento do 2017 contempla unha serie de actuacións que atinxen a todas as 
parroquias do municipio. No capítulo de investimentos priorízanse as demandas en canto a investimentos que 
achegaron os veciños a través da campaña de recollida de propostas. O importe dos investimentos é de 
2.022.083,75 euros, o que supón un incremento do 12,17% do orzamento, un 6,59% respecto do exercicio 
anterior. 
 
Con axentes externos financiadores vaise facer o acondicionamento do aparcadoiro na Barcala, por un importe 
de 60.000 euros; a pavimentación nas parroquias de Cambre, Bribes e outras, por un importe de 257.771,01 
euros; o saneamento na parroquia do Graxal, Cecebre e outros, por un importe de 114.741,71 euros; a 
iluminación nas parroquias do Graxal e outros, por un importe de 69.971,27 euros; o novo parque na parroquia 
de Cela e actuación no seu contorno, por 30.000,00 euros; reformas do parque infantil Francisco Rodríguez, 
35.000 euros;  o auditorio de Cambre, primeira anualidade, 450.000,000 euros; a reforma de parque e reforma de 
pista polideportiva da Barcala, 140.000,00 euros; a nova pista multideporte no parque Ramón Barba, no Temple, 
30.000 euros; a rede ciclista da área metropolitana da Coruña-Concello de Cambre, 218.599,76 euros; e a 
reposición dos paneis informativos na parroquia do Temple, 30.000,00 euros. Isto fai un total de 1.435.083,75 
euros. 
 
Engade que hai que ter en conta tamén outros investimentos que se pretenden financiar mediante un expediente 
de novación de préstamo, que se elevará ao pleno no primeiro trimestre de 2017, destinado ao investimento no 
local social de Meixigo (2ª fase), por 30.000,00 euros; un investimento no local de Sigras, por 30.000,00 euros; e 
áreas recreativas e parques biosaudables do río Mero, por 60.000,00 euros. 
 
Continúa dicindo que, respecto do gasto corrente, este ascende a 7.047.384,97 euros, o que en termos 
porcentuais supón un 42,42%. Auméntase respecto do orzamento do 2016 nun 6,54%. Este importe vén 
xustificado polas necesidades do concello na licitación de contratos xa efectuados, como axuda no fogar, así 
como algúns a afrontar este ano, como é a limpeza viaria.  
 
Prodúcese un aumento de gastos en proxectos e planificación, co obxecto de presentar proxectos integrais de 
abastecemento, saneamento, asfaltado e iluminación. Realizaranse proxectos de mellora da seguridade viaria 
para Cecebre (de Quintán a Apeadeiro), ademais dos que xa están en marcha, como son A Casilla e a Xira. 



 

Tamén se inviste nun plan de mobilidade e unha valoración do ciclo de auga. Por outra parte, auméntanse as 
partidas de Servizos Sociais, con novas actuacións, como o programa Prisma ou o Concilia Tarde. 
 
En canto ás axudas e subvencións, consígnase neste capítulo unha cantidade de 1.064.999,98 euros, o que 
supón un 6,41% do importe do orzamento, co fin de facer fronte ás subvencións por bolsas de estudo, axudas 
por emerxencias sociais, festas parroquiais e patronais, asociacións deportivas e culturais, entidades 
supramunicipais, así como a outras entidades consignadas nominativamente no orzamento. Destacan neste 
capítulo a cantidade dedicada a emerxencias sociais, que aumenta nun 6,67%, as bolsas de estudo nun 33,33%, 
as bolsas para deportistas nun 20%, así como o mantemento do programa Mañanceiro ou do Cambre Emprende. 
 
No que se refire á débeda financeira, consígnase unha cantidade de 532.524,14 euros, o que implica un 3,13% 
do orzamento, co fin de dar cobertura á carga financeira das amortizacións de capital dos préstamos vixentes no 
exercicio 2017, así como á amortización anticipada do PAI da Excma. Deputación da Coruña.  
 
Conclúe destacando que este ano vaise amortizar máis capital do que se solicita, unicamente a achega do PAI, 
sen acudir a ningún tipo de préstamo do sector privado. 
 
Concedida a palabra a dona Marta Mª Vázquez Golpe, do PP, expón que, despois da exposición que se ten feito 
do orzamento municipal para o ano 2017, dende o seu grupo dende logo que teñen que facer varias 
puntualizacións, ou varias críticas, sobre todo en canto a un dos primeiros puntos que sinalou o concelleiro de 
goberno, o de que se trata duns orzamentos participativos. 
 
O PP, aínda considerando que é unha boa iniciativa que a participación cidadá estea presente na vida municipal, 
cre que neste caso, tal e como se ten formulado o programa de participación cidadá, tratouse dun proceso que 
estivo destinado máis a ser un medio de lexitimación do gobernante, que un medio de participación real da 
cidadanía, e vai explicar o porque disto. 
 
Di que, en principio, tense limitado a recoller propostas, non existiu un debate real cos axentes sociais. Ademais, 
ten sido un proceso no que non houbo fase de retorno, é dicir, non ten existido comunicación pública das 
propostas presentadas e non ten existido debate posterior, polo que os que presentan as propostas, como son 
neste caso os veciños, os grupos e as asociacións, ven limitadas as súas garantías participativas pola nula 
participación na fase máis importante do proceso, que é a fase de decisión. Esa é a fase fundamental. 
 
Polo tanto, cren que a participación cidadá non pode converterse nun arma de dobre fío, como o está sendo 
neste caso para o grupo de goberno. Pois, para que a participación sexa real e efectiva, é intrínseco que ten que 
estar obrigatoriamente apoiada no cumprimento estrito da normativa de transparencia, cousa que en Cambre 
carece totalmente de aplicación normativa, a través dos portais de transparencia, e sobre todo no cumprimento 
das leis que están en vigor, que son obrigatorias para os concellos neste sector da transparencia municipal. 
 
En canto á exposición que fai o señor concelleiro sobre Servizos Sociais, é verdade que a partida sube, pero a 
insignificante cantidade de 10.000 euros no caso da partida de emerxencia social, que é unha partida 
fundamental para que as persoas que teñen necesidades especiais ou están en risco de exclusión social sexan 
debidamente atendidas polos servizos sociais de Cambre. Pois ben, esa partida increméntase en 10.000 euros 
mentres se dota con cantidades de 50.000 euros a outras partidas que están destinadas, só por poñer un 
exemplo, a festivais e certames. 
 
Iso parécelles que pon en risco a liña de promoción do servizo social, que ten ido progresivamente en aumento 
dende o ano 2012. O ano pasado, na aprobación dos orzamentos municipais que se presentaron para o ano 
2016, o Grupo Municipal Popular alertaba de que esas partidas de axuda, e as partidas de emerxencia social, xa 
tiñan sido obxecto de subidas anuais ao longo dos catro orzamentos anteriores. Pero vailles dicir máis, a partida 
que se consignaba para emerxencia social no ano 2016, é dicir, nos orzamentos para o ano 2016, era aínda 
menor que a que o PP propoñía no proxecto de orzamentos para o ano 2015, e están falando de hai dous anos. 



 

 
Pero di que aínda é peor cando comproban que no ano 2017 a partida que propón o Goberno local para servizos 
sociais segue sendo de 160.000 euros, é dicir, aínda 10.000 euros menor do que propoñía o PP xa para o ano 
2015, orzamento que os grupos do actual goberno votaron en contra. 
 
Polo tanto, para o seu grupo as partidas de servizos sociais están sufrindo unha actualización totalmente á baixa, 
que non ten xustificación se mire como se mire. 
 
Despois, en canto ás partidas de emprego, di que para o Grupo Municipal Popular o emprego e a promoción 
económica e empresarial ten sido un dos puntos máis importantes nos que teñen traballado para o 
desenvolvemento municipal, á parte do que son os servizos públicos e os investimentos. Durante os catro anos 
de goberno do PP tense incidido en que o emprego fora un dos obxectivos fundamentais para o grupo de 
goberno. 
 
Tamén dixeron no pleno da proposta de orzamentos do 2016 que se alegraban de que o actual goberno, nese 
orzamento anterior, tivera a intención de continuar coa liña de fomento do emprego local e desenvolvemento 
empresarial que tiña iniciado o PP, e que se reflectía no mantemento das partidas que eles tiñan consignado. 
 
Pero engade que tamén lles dixeron naquel momento que lles ían esixir resultados e que ían velar pola súa 
correcta aplicación. E cumprindo co dito nese pleno, teñen que dicir que as partidas de emprego e comercio local 
efectivamente non se viron reducidas, pero non se teñen executado nin na súa máis mínima parte. En concreto 
parécelles totalmente bochornoso que no programa Cambre Emprende, destinado a subvencionar a todos 
aqueles novos emprendedores de Cambre nas súas cotas de autónomos, nun ano e medio de goberno nin 
sequera teñan aprobado as bases, nin para o 2016, nin para o 2017, e que haxa xente que aínda estea cobrando 
as últimas subvencións que deixou o PP aprobadas no último pleno do seu mandato, no ano 2015. 
 
Polo tanto, non poden facer a vista gorda e ver como esas partidas se consignan no orzamento como lavado de 
cara, pero logo non se executan. Parécelles un total despropósito en canto ás persoas que solicitan esa 
subvención, que se publicita e se consigna. 
 
Por outro lado, para o grupo do PP o plan de formación municipal ten sido absolutamente reprobable, porque 
dunha partida consignada de 70.000 euros, ou algo máis, o Goberno de Cambre en todo o ano 2016 gastou 
8.000 euros, isto cando tradicionalmente, non só co Goberno do PP, senón tradicionalmente, eran uns plans de 
formación municipal que abarcaban distintas materias, nos que se facían distintos grupos para distintos sectores, 
e cos que se axudaba ao fomento do emprego. É a primeira vez en Cambre que se dá esta situación, que un 
Goberno cunha partida de 70.000 euros gaste 8.000 neses plans. 
 
Iso respecto do emprego, pero respecto do fomento do comercio, máis do mesmo, dunha partida de 130.000 
euros, tiveron un gasto de 8.000. Di que eles isto o teñen denunciando e o seguen denunciando. Ademais o 
Goberno tenlles faltado á verdade cando nos plenos o PP preguntou e pediu explicacións sobre como se estaban 
manexando esas partidas e que programas se estaban facendo para o fomento das empresas e do comercio en 
Cambre, e o Goberno contestaba que para o vindeiro trimestre, para o mes que vén, ou para o seguinte. Ten 
pasado un ano e medio e esas partidas practicamente non se tocaron. Para eles é reprobable e, dende logo, van 
seguir vixiantes e vanlles esixir que as partidas consignadas se leven a execución. 
 
Continúa dicindo que tamén se vai referir aos programas de servizos sociais que lles pretenden vender como un 
incremento das partidas sociais, cando realmente o programa Prisma e o programa Conciliación son programas 
aos que se lles cambia simplemente o título, pero que xa se viñan desenvolvendo no concello pola anterior 
Concellería de Servizos Sociais. Son ademais programas que xa están implementados e que funcionan, que non 
se deben de vender como algo novo no orzamento cando non é así. 
 
 



 

 
 
Non obstante, chámalles a atención que, a pesar de todo este cúmulo de non iniciativas ou mans quietas en 
todos eses ámbitos, o Goberno consigne por segunda vez no orzamento municipal unha partida de 119.000 
euros para proxectos e plans municipais, cando a partida do ano pasado está tamén practicamente sen executar. 
 
Cren que o orzamento municipal do 2017 efectivamente trae novas partidas, novos investimentos cos que poden 
estar de acordo, pero nun grao bastante amplo das partidas, unha porcentaxe bastante grande, non se trata máis 
que dunha prórroga do orzamento de 2016, o que para eles evidencia a falta, non vai dicir de traballo, pero si ao 
mellor de empeño deste Goberno en sacar adiante os plans municipais. 
 
Dito isto, gustaríalle tamén referirse a que, a pesar de todo isto que o PP está criticando e denunciando, o 
Goberno local non ten, non obstante, ningún reparo en consignar fondos para os concelleiros de goberno. Na 
cuarta modificación do Goberno local once concelleiros van cobrar once soldos maiores de 24.000 euros, iso na 
maior descomposición de competencias de concellerías que se coñeceu na historia de Cambre. 
 
Fala da maior descomposición porque as concellerías se dividen ou reparten de forma totalmente caótica, e cre 
que a cohesión entre as distintas concellerías vai ser unha tarefa moi complicada. No PP non cren na división de 
concellerías que se ten feito. Cren que é desorbitante o gasto que lle vai supoñer ao veciño manter once 
concellerías que lle van supoñer ao concello máis de medio millón de euros só en políticos do goberno, ao que 
hai que sumar, ademais, tres postos de confianza, e ao que hai que sumar, ademais, outros dous que, se ben 
non son postos de confianza, son postos pagados polo orzamento municipal, en concreto unha persoa que deixa 
de ser funcionaria para dedicarse a funcións de Alcaldía, e unha asesoría de prensa que non está como persoal 
eventual, pero si que sae do orzamento municipal. 
 
Conclúe dicindo que iso é o que teñen que dicir, a grandes trazos, no que se refire ao orzamento de gastos. 
 
En canto ao orzamento de ingresos, dinlles o que lles dixeron o ano pasado respecto da partida do IBI urbano. O 
PP deixara feita unha proposta, que era a de ir reducindo progresivamente o tipo impositivo de IBI, para que os 
veciños non notaran esa subida na facturación da contribución anual, cousa que este Goberno, que tanto 
protestou e lle botou en cara ao Goberno do PP que tivera feito o mal chamado “catastrazo”, pois agora mesmo 
se dedica exactamente ao mesmo, porque os tipos impositivos non se están baixando anualmente, como o PP 
propuxera para adaptalos ás circunstancias persoais dos que sufriron a revisión catastral.  
 
Por outra parte, a razón que tiña o Sr. Rivas cando no seu momento ordenou ou asinou esa revisión catastral, 
confírmase tamén nos orzamentos xerais do Estado, porque a partir do ano 2017 todos aqueles concellos, en 
concreto 70 concellos da comunidade autónoma de Galicia, que non tiñan feito a revisión catastral, váiselles 
aumentar os coeficientes para as valoracións catastrais das súas vivendas entre un 3 e un 8%, non así a aqueles 
que si teñen feita a súa valoración catastral, tal e como mandaba a lexislación no ano 2014. Ademais, eses 
concellos que cumpriron coas revisións catastrais van sufrir, neste caso van beneficiarse, de rebaixas entre un 8 
e un 30%.  
 
Polo tanto, volven dicir e repetir o que dicían no pleno anterior, que o actual Goberno di unha cousa cando son 
oposición, e actúan de forma distinta cando son Goberno.  
 
En conclusión, ao seu grupo parécenlles uns orzamentos que están repletos de fochancas, repletos de dúbidas, 
e pola execución do orzamento anterior, e pola traxectoria do grupo de goberno, non confían. Non é que non 
confíen nos orzamentos en si, senón que non confían no grupo de goberno municipal para levalos a efecto. Polo 
tanto, o seu voto vai ser en contra. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que, empezando polo 
final, alégralle enormemente escoitar á concelleira confesar, por primeira vez, que foi o PP o que subiu o IBI, iso 



 

cando se empeñaron en dicir que o IBI non ía subir, que non o ía facer e que os veciños non ían pagar máis, e 
agora está dicindo que, claro, que efectivamente había que ir minorando o tipo para que non sufriran a subida do 
IBI. 
 
Por outra parte tamén se alegrou de escoitar, porque sempre quixeron que o PP o dixera e ata agora non foi o 
momento, que parece ser que o Sr. Rivas o asinou, cando parecía que ao Sr. Rivas lle viñera todo así como de 
sorpresa. Son dúas confesións que se alegra de escoitar. Iso por empezar polo final. 
 
En relación cos orzamentos, a situación actual coa que se atopan no Goberno cambrés pouca posibilidade de 
actuación lle deixa á oposición, tendo en conta que, previsiblemente, vanse aprobar estes orzamentos. Tamén é 
certo que, tal e como lles dixeron no pleno pasado, se as actuacións que leve a cabo o novo Goberno que 
estrean, ou os proxectos que aprobe, ACdC os considera interesantes para Cambre e bos para o interese 
común, non lles van doer prendas en recoñecérllelo e felicitalos.  
 
A cuestión é que o tema que lles ocupa neste momento, que é a aprobación do orzamento para o exercicio 2017, 
é un asunto de calado maior, como saben todos, tendo en conta que deste orzamento vai depender a actividade 
económica de todo o vindeiro ano 2017, polo que a súa análise faise necesaria. Non xa unha análise técnica, que 
iso non tería maior sentido neste momento, pero si unha análise política. 
 
Di que, dende o punto de vista de ACdC-SON, non é un mal orzamento, e iso queren que vaia por diante. Dende 
logo o máis preto que un orzamento estivo de poder chamarse participativo é este orzamento, e por iso tamén lle 
estraña que a crítica veña do PP, cando nunca durante os catro anos do seu Goberno, e fala desa época porque 
ela estaba de concelleira e non sabe o que pasaba antes, pero nese tempo o PP nunca aceptou nin a máis 
mínima suxestión dos grupos, polo menos do grupo ao que ela pertencía. Nin dos veciños tampouco, ben, non 
sabe se dos veciños nalgún tipo de reunión que non fora estritamente pública, pero dende logo no ámbito público 
non se contaba coas opinións nin coas demandas xerais do pobo de Cambre. 
 
Nestes orzamentos, segundo lles comenta o propio Goberno, tivéronse en conta as opinións e peticións de 
veciños, de asociacións e de grupos políticos, pero respecto diso téñenlles que afear que eles non saben nin os 
criterios cos que se estudaron, nin como se fixo o filtrado de todas esas peticións e demandas. 
 
Di que existe en Cambre un documento caracterizado máis polo que se esquece que polo que se aplica, que é o 
Regulamento de participación cidadá. Dentro dese documento está perfectamente regulamentada a fórmula que 
se debe utilizar para que a participación sexa realmente efectiva e se poida chamar así.  
 
Dille ao señor alcalde que non lles satisfai a súa forma particular de entender a participación, porque é unha 
forma personalista, é unha forma, e aí si concorda co que dicía a concelleira do PP, é unha forma de embelecer, 
de facer visiblemente bonita a participación para os veciños, pero non é, dende o seu punto de vista, unha forma 
seria de facer participación, unha forma real de facer participación, non cando teñen ese Regulamento de 
participación cidadá. Non estaría mal que repasaran o artigo 24. 
 
O señor alcalde, efectivamente, colocou unhas caixas de correo, reuniuse con asociacións e recibiu propostas 
dos grupos municipais, polo menos de ACdC-SON recibiu propostas, pero hoxe teñen este pleno de orzamentos 
e, de non ser porque ACdC o pediu a semana pasada nas comisións informativas, terían que votar este 
documento sen saber cales das súas propostas se aceptaban e cales non. Foi a partir da súa petición nas 
comisións informativas que se lles fixo chegar o estudo das súas propostas, a análise, o documento do Goberno 
indicando cales si, cales non, e por que si e por que non.  
 
Hai unha semana, tamén nas comisións informativas, preguntoulle ao señor alcalde se ían facer públicas as 
peticións ou as propostas recibidas dos veciños, das asociacións, e el contestoulle que unha vez aprobados os 
orzamentos faríanse públicas as propostas e contestaríase a todas as propostas recibidas, porque sen os 



 

orzamentos aprobados non tería sentido facelo con anterioridade. Cre que iso foi o que lle dixo, ou polo menos 
foi o que ela entendeu. 
 
Con esa resposta o que para eles non ten sentido é non saber cales son as propostas recibidas, quen as avalía, 
cales se aceptan e por que se aceptan, cales non se aceptan e por que non se aceptan.  
 
Continúa dicindo que tal e como tamén lle dixo ao señor alcalde no pleno pasado, en ocasións, ou incluso se 
atrevería a dicir que habitualmente, obrígalles a que entendan a política como unha cuestión de fe. E aquí volven 
falar das cuestións de fe, saben que hai 300 propostas, ou 600, e que hai asociacións, pero non saben que 
propostas son, que se fixo con elas, quen as puxo en común, quen estaba nesa posta en común e, como xa dixo, 
cales si, cales non, e que criterios utilizaron. 
 
Insiste en que a ACdC-SON se lle contestou, é certo, porque llo pediron, pero se non llo tiveran pedido, como 
dixo xa con anterioridade, estarían votando os orzamentos sen ter nin idea de que se ía facer con as súas 
propostas. 
 
Nesa mesma situación de non ter nin idea do que se vai facer coas súas propostas estarán a día de hoxe moitas 
das persoas que as fixeron, que deron ideas. Estarán agardando, igual que o día 22 están agardando co décimo 
a ver se lles toca a lotería, estarán agardando igualmente por este documento, para ver se efectivamente 
algunha das súas propostas están incluídas ou non. 
 
Por certo, e respecto das que fixo ACdC-SON, tamén lles di que moitas delas, a inmensa maioría, foron 
aceptadas. De feito na resposta que lles deron ven que tiveron boa acollida por parte do señor alcalde, por 
exemplo, a creación dun proxecto de rede viaria e mobilidade, que xa solicitaran o ano pasado; a adquisición de 
terreos para a dotación dun centro sociocultural en Cela; a solicitude dun pechamento para o pavillón do colexio 
Portofaro; facer un plan de ancoraxe de contedores; propostas de reparacións de camiños concretos; dotación de 
zonas de baño para o río Mero; adaptación de parques para os nenos con diversidade funcional; retransmisión 
dos plenos; o programa de rutas escolares seguras; comedores escolares no verán; e algunhas máis que está 
totalmente segura e convencida de que formaban parte das peticións que recibiron de veciños e asociacións, 
porque non son exclusivas de ACdC. Quere dicir con isto que Cambre non é Barcelona, é dicir, evidentemente 
aquí hai unha serie de necesidades nas que normalmente coinciden todos, ou a maioría, e por iso teñen boa 
sintonía necesariamente nesas peticións. 
 
Pero di que tamén hai algunha proposta das que fixo ACdC-SON, tanto o ano pasado como este ano, que non 
contemplan, e quere poñer un exemplo, concretamente o tema do centro de día. Volve dicir o mesmo que antes, 
non o piden unicamente dende ACdC-SON, senón que no propio programa de UxC estaba. Na páxina 13 dese 
programa dicíase literalmente: “indispensable a posta en marcha dun centro de día, onde os maiores estean 
atendidos por profesionais sanitarios á vez que gocen de actividades de lecer”.  
 
Utilizaban o termo indispensable, termo que ACdC comparte absolutamente. É indispensable, é urxente, é 
necesario falar dun centro de día para Cambre. 
 
Di que poden chegar a entender que nos primeiros orzamentos, e dicir, nos do ano pasado, non o incluíran por 
unha cuestión de priorización, pero nestes orzamentos tampouco contemplan incluílo, danlles a resposta de que 
o van estudar para futuros orzamentos.  
 
Pois ben, se falan de que algo é indispensable teñen que darse conta da envergadura do proxecto do que están 
falando, que non é pintar un paso de cebra, están falando dun tempo dilatado, que é o que pode levar toda esa 
xestión de pedir financiamento, de saber onde, como, con que diñeiro se pode chegar a facer un centro de día 
para Cambre. Eles entenden que este tipo de actuacións indispensables teñen que ser, ademais de 
indispensables, inmediatas.  
 



 

Expón que do centro de día tamén se falou na anterior corporación, cando tocou falar do tema da gardería, cando 
o pequeno indicio de posibilidade de ter un centro de día en Cambre se diluíu nese momento. 
 
Manifesta que pon este exemplo do centro de día poñéndoo en relación co investimento do auditorio, que é o 
proxecto estrela, ou non sabe exactamente o termo que eles utilizan, pero que é un proxecto do que se senten 
orgullosos dende o Goberno.  
 
Están falando de que o auditorio, se estudan o plan de financiamento e o plan de investimento por parte do 
Concello de Cambre, é un proxecto de 2 millóns de euros, do que, retirando a parte da que se encargará a 
Deputación, para o Concello de Cambre, nas tres anualidades previstas, son aproximadamente sobre os 842.000 
euros, e non teñen nin sequera o proxecto. É dicir, do auditorio de Cambre saben ben pouco. Cre que saben 
menos do que deberían saber tendo en conta o investimento do que se trata. 
 
Pregunta por que non o centro de día e por que si o auditorio. É certo que iso é cuestión dun debate político, pero 
poñen este exemplo para xustificar o sentido do seu voto. Di que non van votar que non, vanse abster, pero 
retoma esa frase á que fan referencia normalmente, a de que ACdC dá o non polo non. Dilles que non, que 
dende ACdC non dan o non polo non, senón que entenden que sendo, como xa lles dixo ao principio, uns 
orzamentos que non consideran uns malos orzamentos, si que tamén está o que xa dixeron máis veces, que é 
que consideran que se poden mellorar.  
 
E poden mellorarse con participación, pero con participación da de verdade, con participación desa que se pon 
en marcha co Regulamento de participación cidadá, estudando as propostas e dalgunha forma facéndoas 
públicas antes de aprobar os orzamentos e non despois, para non atoparse coa sorpresa, non eles, ACdC, senón 
toda a xente que de moi boa fe e con moi boa vontade participou nestes orzamentos. 
 
Saben que por parte do Goberno se actuou con toda a boa vontade de recibir esas propostas, é dicir, o que non 
lles queren afear tampouco é esa capacidade de dar un primeiro paso que non se deu en anos en Cambre, e que 
dende ACdC non é a primeira vez que lle celebran a este Goberno. Pero si é certo que se o queren facer ben, e o 
queren facer en serio, deberían ir un pasiño máis aló do mero buzoneo.  
 
Conclúe dicindo que con esta primeira exposición reiteran que o seu voto vai ser abstención, polos motivos 
indicados anteriormente. 
 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que o seu voto, como forza 
integrante do Goberno, vai ser favorable a uns orzamentos que entenden, e se alegran de que así se entenda 
dende outros grupos desta Corporación, como os máis participativos na historia de Cambre.  
 
Eles están de acordo en que o proceso de participación cidadá é un proceso aínda non maduro, aínda imberbe 
neste concello, que ten moito que camiñar, pero tamén honestamente din que aquí non se está vendendo o que 
non é, é dicir, en todo o momento el cre que o teñen falado no que vai de mandato municipal, son perfectamente 
conscientes de que en Cambre non está funcionando o Regulamento de participación cidadá, aprobado cre que 
xa hai dous mandatos, e non se pretende, por así dicilo, vender pesos a pesetas.  
 
Non se enganou absolutamente a ninguén, aquí o que houbo foi un proceso de recollida de propostas que se 
revelou masivo, que el cre que é un moi bo exercicio para comezar unha andaina ata o de agora inédita en 
Cambre e, loxicamente, a comunicación, que debe ser nestes casos canto menos bidireccional, por así dicilo, 
non se estableceu con toda a amplitude que debera, quizais tamén por unha cuestión temporal. Así mesmo, di 
que non deixa de ter certo sarcasmo que esa crítica veña por parte do PP, pero, en todo caso, benvida sexa.   
 
Ao seu modo de ver, e ao xeito de ver a realidade do Bloque, pois é certo, é un camiño a andar, é un camiño 
loxicamente a mellorar, pero cre que hoxe se deben nese sentido felicitar do camiño andado, como tamén se 
deben, dalgunha maneira, como Corporación, felicitar de que os orzamentos municipais de Cambre entren en 



 

tempo e forma. Sempre o dixeron, esa imaxe é seriedade, porque el pregunta cal é a imaxe que transmiten á 
opinión pública, aos veciños e veciñas, se os que teñen a responsabilidade de levar a administración local son 
incapaces de presentar en tempo e forma o documento máis importante, o que rexe economicamente o ano 
político no concello. Pide que imaxinen que nunha economía doméstica non tiveran claro ata o mes de marzo, 
ata o mes de abril, ata o mes de maio ou ata o mes de xuño, como van encarar o ano en curso.  
 
Nese sentido el cre que hai que poñer en valor que estes orzamentos cheguen en tempo e forma, e xa o di, non 
só por unha cuestión retórica, senón porque iso vai facilitar moi, moito, o traballo a multitude de asociacións, a 
multitude de entidades que traballan en Cambre de maneira desinteresada, e moi especialmente a moitos 
usuarios e usuarias de servizos que teñen unha importancia fundamental na vida desas persoas, como son 
especialmente aqueles de cobertura e garantía social. 
 
Entenden, xa di, que son uns orzamentos bastante axustados en canto a ingresos e previsión de gastos. 
Loxicamente a eles gustaríalles que a arquitectura financeira do concello puidera ter outra lasitude, é dicir, que 
puidera haber maior capacidade de endebedamento e poder recorrer a outras figuras financeiras e crediticias á 
hora de elaborar os orzamentos, porque eles cren na capacidade das administracións públicas, sempre e cando 
sexa para resolver cuestións e abordar problemáticas que preocupen ao conxunto da sociedade. 
 
Entenden tamén que aquí se está abrindo un debate realmente interesante e, en certa maneira, e o di con todo o 
respecto, sorpresivo, respecto da prioridade de gastos, sobre ese tema chamado estrela, o auditorio. El entende 
que os proxectos estrela son os de Rita Barberá, unha xente á que el lle ten moito respecto, porque considera 
que non operan no mesmo plano político que eles. Pero facer un auditorio que sexa un contedor de contidos, 
vaia a redundancia, polivalente, entendido non só como un auditorio que pode quedar inerte moitos días do ano, 
senón que acolla tamén a biblioteca central que merece este municipio, instalacións de obradoiros, pequenas 
salas, é dicir, unha cantidade de elementos auxiliares moi importantes, pois el cre que é algo bastante importante 
para Cambre a día de hoxe. 
 
Sinala que uns din que o dixo Aristóteles, outros Maquiavelo, Bismarck, que tamén o dixo Churchill, e dende hoxe 
tamén o di modestamente Dani Carballada, que a política é o arte do posible, e realmente se preguntan se é 
posible levar adiante ese proxecto de auditorio no actual mandato, eles como Bloque están decididos, 
conxuntamente co resto do Goberno, a poñer toda a carne no asador para que sexa así.  
 
En canto ao tema do centro de día, que loxicamente é unha prioridade que merece todo o respecto e que ten a 
súa importancia, iso é total e absolutamente indubidable, pero conta cuns condicionantes en certa maneira alleos 
a eles dos que non se poden desentender, o principal deles é quen goberna este país e quen goberna este 
Estado.  
 
É dicir, eles ven que con determinados resortes políticos que hai a nivel municipal, e sobre todo a nivel provincial, 
é minimamente posible tentar abordar algo que vai ser moi complexo e moi difícil, como é a construción, cun 
custo determinado, dese auditorio do que falan, desa infraestrutura central e referencial para Cambre. Pero se 
van ao marco competencial, se van a ver quen ten que asumir determinadas cuestións en materia de Servizos 
Sociais, e nomeadamente en centros de día, aí atópanse coa barreira de aceiro que representa a día de hoxe a 
Xunta de Galicia, que ten unha política moi clara, que é a de favorecer os centros privados, os centros 
concertados de atención aos maiores e ás persoas dependentes e, dalgunha maneira, réstalles a eles 
capacidade de operar aí e impide que ese proxecto do centro de día, no plano inmediato, sexa verosímil. 
 
Fan, polo tanto, dende o respecto, unha defensa pechada, unha defensa contundente, da idoneidade, da 
necesidade no momento político actual, de abordar esa infraestrutura. 
 
A partir de aí, xa di, toda obra humana é mellorable, e estes orzamentos tamén, pero entenden que camiñan na 
boa dirección. E queren dicir unha cuestión, e non se tratar de poñer antes a venda que a ferida, todo o contrario, 
porque non o entenden así, pero oxalá que se teñan que ver neste pleno municipal ao cabo do ano para 



 

modificar estes orzamentos, porque a actividade xerada polas diversas áreas de goberno, porque os ingresos, 
porque as necesidades de chegar a acordos con outras administracións, lles obriguen a facer modificacións 
sobre el.  
 
Moitas veces iso téntase ver como un demérito, como unha falta de previsión, como un erro, pero ás veces, tal e 
como actúan na política a día de hoxe, sexa cal sexa a forza política, poden verse obrigados a iso, e xa di, que 
sexa por ben, que sexa porque Cambre emprende novos proxectos, porque necesita habilitar partidas para 
cuestións de interese xeral para o municipio a partir dun documento que, insiste, entenden que foi ata o de agora 
o máis participativo na historia de Cambre. Que por suposto a ese nivel tamén é mellorable, e seguro que o do 
ano que vén vai ser aínda máis inclusivo e vai ter en conta aínda máis opinións, pero entenden que camiña na 
liña correcta e que vai ter, modestamente, o seu voto favorable. 
 
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que o señor alcalde pediu 
aos grupos municipais, ás asociacións veciñais, etc., participación nos orzamentos. Ciudadanos fíxoo nos 
anteriores e non teñen visto practicamente nada executado, por exemplo, reiterar o tema da rede de sumidoiros 
na Xira, na Fontenla (A Barcala), a pista para o polideportivo dos Campóns. Moitas promesas e ningún avance. 
 
Se as achegas que lles pediu para estes outros orzamentos tamén van terminar en saco roto, iso é nadar, nadar 
e morrer no intento. O señor alcalde queda ben pedindo a participación, pero logo incumpre. Ciudadanos díxolles 
a moitos veciños que o Goberno municipal prometera que ía facer esas cousas, e logo tiveron que dicirlles que o 
Goberno incumpría con esas cousas tan esenciais, que non eran nada do outro mundo. Pídelles que fagan 
promesas realistas.  
 
En abril Ciudadanos díxolles que sempre ían ser parte da solución, que nunca ían ser un problema, pero o señor 
alcalde terá que entender que nestes orzamentos vanse abster, porque tampouco ven reflectidas as obras 
comprometidas con Ciudadanos xa nos orzamentos anteriores.  
 
Cando se fan os orzamentos, con base nos ingresos decídese en que se vai gastar, e eles moitas veces se 
preguntan se se executaron eses investimentos previstos. Ás veces aparecen investimentos que non se levan a 
cabo, e aí é onde o señor alcalde lles di que vai realizar o prometido, con esas baixas. Pídelle que entenda que 
se cumpre con iso, quizais Ciudadanos para os vindeiros orzamentos poida volver a confiar na súa xestión, pero 
agora mesmo non lle dá ningún motivo para que lle voten a prol. Polo tanto, conclúe dicindo que se van abster. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para dicir que vai empezar polo PP, polo tema do debate coas asociacións do 
que falou a concelleira e a falta de información e de transparencia. O PP fala de participar, e el pensa que iso de 
que sexa o PP o que fale de orzamentos participativos, de falar coas asociacións, ..., el non vai entrar máis en 
debate con eles en canto a un tema de participación cidadá, porque o PP nin o fixo, nin o fai. Lémbralles que 
para escoitar o que queren as asociacións hai que ir falar con elas, e seguramente lles dirían exactamente o 
mesmo que lle dixeron ao Goberno. Así o PP sabería o que pediu cada unha das asociacións. 
 
En canto ao IBI, tamén se alegra, igual que á compañeira dona Mª Olga Santos, de que por primeira vez 
recoñezan que foi o Sr. Rivas o que asinou a revisión catastral, algo que negaron durante moitísimo tempo e que 
agora acaba de confirmar a señora concelleira.  
 
En canto a  que non é un mal orzamento, dille á voceira de ACdC-SON que eles cren que é un bo orzamento. 
Que é mellorable, seguro. Que o sistema de participación é mellorable, seguro. Que van poñer todo o necesario 
para melloralo, tamén é verdade que vai ser así. Pero di que tamén hai que recoñecer que é a primeira vez na 
historia, non é que sexa nos últimos anos, na historia, que se dá participación aos veciños para falar de 
orzamentos, se ben iso non quere dicir que o que pidan os veciños sexa o que van facer.  
 
En canto ao caso do auditorio, dilles que non é só auditorio, é biblioteca e auditorio, e é unha das peticións 
maioritarias dos veciños e veciñas de Cambre. Desas peticións, e falan de 293, máis ou menos o 40% van 



 

incluídas nestes orzamentos. O máis solicitado a rede de sumidoiros, auditorio, parques e xardíns, zonas de 
esparexemento do río Mero, beirarrúas, todos dos investimentos máis solicitados.  
 
Das propostas de mellora ou queixas, que era a outra parte, porque o dividiron en dúas, houbo 626. Delas 362 ou 
ben xa se fixeron ou estanse a arranxar, un 58%, e están a 12 de decembro. Cre que é un bo camiño, é un bo 
comezo polo menos. Que non é o mellor, pois seguramente. Que se están equivocando nalgunhas cousas, si, 
tamén o recoñece, e teñen que mellorar. 
 
O auditorio e biblioteca ten un custo de 1.800.000 euros. Cre lembrar que estaban falando no antigo proxecto de 
3.000.000 euros, algo que non podía asumir o Concello de Cambre. Baixando a 1.800.000 poden facer posible 
unha das máximas peticións que fixeron os veciños e veciñas de Cambre, e as asociacións, que era o auditorio 
coa biblioteca. 
 
En canto ao tema do Regulamento de participación cidadá, como saben hai que darlle unha volta seria e firme. 
Están a disposición dos grupos municipais cando queiran, por suposto, sabendo e sendo conscientes de que o 
tema da contratación é un hándicap para poder levalo a cabo, pero aínda así todos saben que se len o 
Regulamento de participación cidadá, punto por punto, hai cousas que son moi mellorables, e cre que todos 
coinciden niso. Reitera que eles están a disposición dos grupos, de sentarse nunha mesa e poder melloralo como 
desexen, e coa maioría que necesitan para facelo. 
 
No que se refire ao tema da rede de sumidoiros da Xira estanse dando pasos, moi poucos, ou mellor dito non moi 
poucos, senón menos rápido do que quixeran, moi lentos quería dicir.  
 
E as cousas que se piden non son para que se fagan mañá. Hai tempos. O Goberno ten boa vontade de facer as 
cousas, pero hai tempos na política, e hai cousas que aparecen polo medio e hai que facelas antes. En fin, di que 
igual non explicaron a fondo o que tiñan que explicar.  
 
A rede de sumidoiros da Xira é necesaria, como as beirarrúas noutros sitios, como un montón de cousas que 
piden os veciños, pero hai que darlles tempo, non pode ir todo nos orzamentos do 2017. Iso si, teñen que ter 
eses proxectos en conta e despois haberá que facer un proxecto, unha estratexia para poder levalos a cabo, é 
dicir, determinar cando lles vai tocar se todo funciona. 
 
Di que esa é un pouco a finalidade do Goberno, explicarlle aos veciños e veciñas canto custa facer as cousas. 
Todo o mundo nas parroquias quere rede de sumidoiros, normal, pero non hai cartos para acometer esa rede no 
ano 2017, pero si igual para facer unha memoria valorada do que se necesita da rede de sumidoiros en todo o 
concello e dicirlle aos veciños que é o que hai. Que todos os veciños o saiban, porque os veciños de Sigrás ou 
de Bribes non saben o que pasa e as necesidades que hai en Cecebre ou Brexo-Lema. Pois que o saiban tamén, 
que todos sexan conscientes do que necesitan. E a partir de aí son decisións que haberá que ir tomando, 
determinar onde se fan e por que se acometen ese tipo de obras. 
 
Explica que a día de hoxe o que se fixo é que todos aqueles proxectos que xa estaban preparados ou estaban en 
marcha, e que eran fáciles de realizar, incluíronse nas subvencións do POS ou do PAS. É o que principalmente 
fixeron, esa foi unha prioridade. 
 
Logo van barallar tamén outro tipo de actuacións que en Cambre tampouco se levaban a cabo. Por exemplo, 
igual teñen que negociar cos veciños para facer a rede de sumidoiros, e igual non o ten por que pagar todo o 
concello, igual unha parte teñen que pagala os veciños, e adiantar moitísimo máis con ese problema coa rede 
que teñen en Cambre. 
 
Conclúe dicindo que son orzamentos que, repite, eles cren que están bastante ben. Non se lembra cando se 
trouxeron uns orzamentos a aprobar antes do 31 de decembro. Iso tamén é verdade que os obriga a que se o día 
5 ou 6 de xaneiro teñen os orzamentos xa aprobados, deben empezar a executalos. Entón si que os grupos 



 

poderán reclamar que non se executaron os orzamentos a 31 de decembro, porque os tiveron aprobados a 
principios de xaneiro. Aí si que terán toda a razón do mundo para botárllelo en cara o vindeiro ano. É algo que 
lles obriga a traballar dende o minuto un do mes de xaneiro de 2017.     
 
Concedida a palabra a dona Marta Mª Vázquez Golpe expón, en primeiro lugar, respecto das alusións da 
concelleira de ACdC-SON afirmando que o PP subira o IBI, que lle lembra que no Concello de Cambre o IBI non 
ten parado de subir dende o ano 2005. Do 2005 ao 2011 foi subindo progresivamente o tipo impositivo de IBI, co 
goberno socialista, co goberno do BNG, e cos gobernos e orzamentos que votaban a prol neses anos.  
 
Foi coa chegada do PP, efectivamente, cando se fixo a revisión de valores, pero tamén por primeira vez o tipo 
impositivo de IBI baixou ao 0,60. A proposta era que se seguira baixando o tipo progresivamente, pero todos os 
grupos que están aquí sentados, que dicían que o IBI non lle podía subir aos veciños e que había que paralizar a 
revisión catastral, agora estase comprobando son os mesmos que tampouco fan esa baixada.  
 
Dilles o Sr. Patiño que menos mal que o PP recoñeceu que fixo a revisión catastral, e ela dille a el que menos 
mal que no orzamento do 2016 e 2017 recoñecen que estivo ben feito ter cumprido coa lexislación de facenda, 
porque é algo que o actual alcalde recoñece dende o momento en que non move o tipo impositivo, nin ten a máis 
mínima intención de facelo. 
 
Grazas ao Goberno de Manuel Rivas, Cambre hoxe por hoxe líbrase das sancións do Ministerio de Facenda, que 
ademais está constatado que van dar lugar a situacións moi inxustas para todos aqueles concellos que non teñan 
realizado a revisión. 
 
Por outra parte, en canto á outra manifestación da voceira de ACdC-SON, tamén lles sorprende que aínda que 
agora o PP está na oposición, ela segue cargando contra o que antes non cargaba. Sorpréndelles que as 
mesmas teorías, as mesmas opinións e as mesmas accións que ela reprochaba ao PP cando estaba no 
Goberno, non llas reproche agora ao Goberno actual. 
 
En canto ao tema da participación cidadá, a manifestación que facía o señor alcalde sobre que o PP non vai falar 
coas asociacións. A ela gustaríalle que lle dixera o señor alcalde con que asociacións non fala o PP, porque ela 
pode dicirlle que non soamente falan coas asociacións, senón que falan cos veciños en xeral.  
 
Pódelle dicir tamén, por exemplo, que unha das cousas que está indignando agora a moitísimos veciños de 
Cambre é que ninguén sabe que vai pasar co posto de orientadora laboral para o ano 2017, porque non o 
explicaron, aínda cando falan de transparencia e de participación cidadá. Conclúe dicindo que ao seu grupo 
tamén lle gustaría que lles explicara por que non está garantido que no ano 2017 Cambre vaia ter unha 
orientadora laboral, que é un servizo fundamental e básico para os veciños de Cambre que se atopan nunha 
situación de desemprego. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López manifesta que, efectivamente, ten toda a razón a concelleira 
do PP, que o que se subiu non era o IBI, é certo, equivocouse na expresión, o que subiron foi a valoración 
catastral das vivendas, afectando non só ao IBI, que afecta, senón afectando tamén ao IRPF, a plusvalías, a 
bolsas de axudas e a calquera tipo de liquidación que tome como referencia o valor do inmoble. Di que tan bo 
non sería cando se fixo con nocturnidade e aleivosía. Iso simplemente por contestarlle á concelleira. 
 
En canto ás situacións que ACdC critica, dille que aí están as actas para velas. Precisamente o que criticaban 
era a falta de diálogo, a falta de transparencia e a falta de consenso na elaboración duns orzamentos que, 
durante catro anos, foron fotocopia uns dos outros e non tiveron nin a máis mínima vontade de contar cos 
grupos, algo que si intentou facer o actual Goberno, e a ela non cre que se lle poida acusar de ser demasiado 
suave, porque saben perfectamente que é crítica cando considera que debe selo. Pero di que tampouco lle doen 
prendas, como nalgunha ocasión o fixo co PP, de recoñecer o traballo cando está ben feito. Non cre que se lle 
poida acusar doutra cousa. 



 

 
Respecto do que dicía o Sr. García Patiño de que o Regulamento de participación cidadá ten moito que arranxar, 
dille que si, que dende logo que si, pero que teñen que facelo xa, e teñen que poder aplicalo, porque o 
Regulamento de participación cidadá é un documento indispensable no que poden recoller todas estas carencias 
que están botando en falta, que veñen de moitos anos atrás e que lles vai facilitar incluso a elaboración dos 
orzamentos. 
 
Di que non o saben, porque non o experimentaron en carnes propias, pero dálles a sensación de que tivo que ser 
bastante lioso, e esta si que é unha opinión persoal, ese xeito de solicitar e pedir a participación cidadá, porque 
están falando de moitísima información, de moitísimas propostas, de moito traballo físico e técnico para poder 
darlle unha cabida a todas esas propostas e a todas esas peticións, por iso ACdC recolle o testemuño. Pola súa 
parte non vai haber ningún tipo de problema, máis ben todo o contrario, en poñer en práctica o Regulamento de 
participación cidadá, quizais non na súa xeneralidade, pero si para todos estes aspectos que coidan importantes, 
como pode ser a elaboración dos orzamentos. 
 
Concedida a palabra a don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez manifesta que simplemente quere facer dúas 
puntualizacións respecto dos orzamentos de Servizos Sociais. Dixeron do programa Prisma que englobaba 
outras partidas xa incluídas noutros orzamentos. Di que si é verdade que inclúe educación familiar e obradoiros 
de desenvolvemento persoal, os cales acadaban a contía de 20.000 euros, pero agora sóbese un 45% e pasa a 
35.000. Iso faise porque cada vez é maior a problemática xuvenil, e nos colexios e na casa vese que cada vez 
hai máis problemática coa xente nova, cos adolescentes, polo cal decidiuse incrementar a partida en 15.000 
euros. 
 
E respecto dos aumentos en benestar social, o incremento foi de 157.000 euros. Nas axudas de emerxencia 
social non hai un aumento de 10.000, senón que son 25.000 euros, xa que pasan de 150.000 a 175.000 euros. O 
servizo de axuda no fogar pasa de 475.000 a 600.000 euros. E o lecer para persoas con discapacidade, de 7.000 
a 9.000 euros. En total son 157.000 euros de aumento. 
 
En canto ao tema da orientadora laboral, en resposta a un rogo, cre que foi do grupo de ACdC-SON, un dos días 
que o PP non continuou no pleno porque marcharon, ou foron expulsados, as dúas cousas, respondéuselles que 
se enviaran dúas cartas ao director xeral de Traballo nas cales se solicitaba saber cal ía ser nun futuro próximo a 
situación da orientadora laboral. A resposta que tiveron foi que Cambre non acadaba o ratio necesario para 
manter unha orientadora laboral. Conclúe dicindo que ten a carta arriba, que o teñen por escrito. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros de UxC (don Óscar A. García, 
Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso e dona Mª Dolores 
Blanca García Fernández), os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Leonor Fernández Grande, dona Mª 
Jesús Gómez González, don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez e dona Josefa Vázquez Soto) e os dous 
concelleiros do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández). Votan en contra os seis 
concelleiros do PP (don Manuel Rivas Caridad, 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). E abstéñense os 
dous concelleiros de ACdC-SON (dona Mª Olga Santos López e don Antonio Bruquetas Santos), a concelleira de 
C’s, integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo) e o concelleiro non adscrito (don Jesús Bao Bouzas).  
 
O Pleno municipal, por once votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita. 
 
2. Proposta de modificación da Relación de postos de traballo para 2017, coa única creación dun posto 
de persoal eventual denominado asesor/a de cultura 
 
Vista a proposta do concelleiro delegado da Área de Recursos Humanos e Servizos Sociais do día 24 de 
novembro de 2016 que consta do seguinte teor literal: 
 



 

 
 
“Visto o informe da Área de Urbanismo e Réxime Interior en relación coa miña providencia sobre a modificación da Relación 
de postos de traballo (RPT) pola creación dun novo posto de persoal eventual denominado asesor/a de cultura, elévase ao 
Pleno da Corporación a seguinte PROPOSTA: 
 
Primeiro: Aprobar inicialmente a modificación da Relación de postos de traballo para a inclusión nela dun novo posto de 
persoal eventual coas características que se indican: 
 
Posto Funcións Subgrupo Comp. Destino Comp. Específico 

Asesor/a de cultura De confianza C-2 18 8.234,99 
 
Segundo: Someter a información pública a través de anuncio no Boletín Oficial da Provincia o presente acordo así como o 
seu expediente polo prazo de 20 días, de conformidade co artigo 202 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 5 de decembro de 2016, por cinco votos a prol correspondentes aos dous 
concelleiros de UxC (dona Mª Dolores Blanca García Fernández, suplente, e don Ramón Boga Moscoso, titular), 
ás dúas concelleiras do PSdeG-PSOE (dona Mª Jesús Gómez González, titular, e dona Leonor Fernández 
Grande, suplente) e ao concelleiro do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez, titular). Abstivéronse os dous 
concelleiros do PP (dona Mª Jesús González Roel e don Manuel Mª Mora y Pita da Veiga, titulares), o concelleiro 
de ACdC-SON (don Antonio Bruquetas Santos, 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 Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, voceiro do PSdeG-PSOE, explica que, como 
todos saben, no pleno do 25 de maio de 2016 se aprobaron as últimas modificacións do cadro de persoal, que 
implicaron a supresión dunha praza de axente de protección civil e outra de operario de servizos. Con data 14 de 
novembro do presente ano ditouse a providencia de Alcaldía para a creación dun novo posto de persoal eventual, 
coa denominación de asesor de cultura. Trátase dun posto con funcións de confianza, grupo C-2, complemento 
de destino 18 e complemento específico 8.234,99 euros. 
 
Conclúe dicindo que en total serían 131 funcionarios, catro de persoal de confianza e un laboral. 
 
Concedida a palabra a don Manuel María Mora Pita da Veiga, concelleiro do PP, expón que nas pasadas 
comisións o seu grupo preguntou ao responsable da concellería de Cultura cal era o perfil da persoa que podería 
ocupar este posto de persoal eventual. Describiulles máis ou menos como era esa persoa, o que pasa é que non 
teñen constancia fidedigna de que iso sexa así, polo que sería interesante que lles facilitara a información e 
poder ter coñecemento de quen é esa persoa e cal é o seu perfil.  
 
Conclúe dicindo que, fiándose loxicamente da exposición que fixo o señor concelleiro de Cultura, respectan a súa 
opinión e o seu criterio, pero o seu grupo vaise abster. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que o seu grupo entende 
que non está suficientemente xustificada a necesidade dese posto de confianza de asesor de cultura.  
 
Non son quen, como é lóxico, de cuestionar os termos nos que se levou a cabo a negociación entre UxC e BNG 
á hora de conformar o novo Goberno, pero si son quen de non ser cómplices, vanlle permitir a expresión, do 
acordado nesas negociacións. Se para chegar a un acordo de goberno se lle outorga, neste caso ao BNG, un 
asesor, é cousa súa e do Goberno, e serán eles os que o aproben se así o consideran, pero insiste en que 
consideran que non está suficientemente xustificada a necesidade, a día de hoxe, dun asesor, dun posto de 
confianza para o departamento ou concellería de Cultura. 
 



 

 
No momento no que se lles xustifique, e non fala deste posto en concreto, senón de que no momento no que 
ACdC vexa que efectivamente existe a necesidade imperiosa neste concello de que se cree un posto de libre 
designación para cubrir unha carencia funcionarial ou política, con independencia da que sexa, se entenden que 
iso efectivamente é así e que esa carencia se produce, entón seguramente non terán ningún tipo de problema en 
aprobar ese posto de confianza. 
 
Agora ben, consideran que este non é o caso. A día de hoxe, once concelleiros, máis catro asesores, parécelles 
unha cifra sobredimensionadísima para un concello como é o de Cambre.  
 
Propoñen, iso si, que se realmente están convencidos da necesidade deses postos de confianza, e non neste 
caso, senón que o veñen dicindo noutros concellos forzas similares a ACdC, que o propio sería, e ela está 
plenamente convencida diso, que cada partido se pagase ou contratara o seu propio persoal de confianza se así 
o necesitara, sen custo para os cidadáns. Dilles que o deixan enriba da mesa. Se efectivamente así fora de 
necesario ese asesor de Cultura, invitan ao BNG a que o contrate o seu partido, igual que invitan aos outros 
partidos a que se paguen o seu propio persoal de confianza, sen que teña que ser o pobo de Cambre o que 
asuma ese custo. Cre que con once concelleiros, a día de hoxe, e co custo económico que supón para os 
veciños soportar esa configuración, é máis que suficiente. 
 
Conclúe dicindo que o seu voto neste caso vai ser en contra. 
 
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), expón que cando Ciudadanos votou a 
prol dos cargos e asignacións para UxC e PSOE, ao principio desta lexislatura, fixérono, e así o dixeron, porque 
querían facilitar a gobernabilidade e que o futuro goberno de Cambre non se vira aforcado. Era bo que Cambre 
tivera un goberno.  
 
Ademais de recibir certos adxectivos, esa frase de facilitar a gobernabilidade tivo a súa repetición en ton burlesco 
por parte do Sr. Carballada, e agora resulta que xa non soamente está facilitando a gobernabilidade, senón 
maiorías absolutas. 
 
A cambio daquel apoio, Ciudadanos naquel momento pediu simplemente portas abertas, información, e que se 
tiveran en conta as súas propostas. Outros pedían concellerías, pedían asesorías, ben, ao mellor pensaban que 
Ciudadanos ía facer igual que eles, pero non foi así. Despois de soportar todo o que se lles dixo, ademais dende 
o Bloque, ven como agora é o Bloque quen pide concellerías e pide asesores, ou sexa, poder e diñeiro. Ao final o 
tempo amosa como actúa cada quen.  
 
Pero dilles que non soamente é iso, é que ademais existe un profundo malestar en Cultura, e o saben, porque 
non están de acordo con eses nomeamentos, e é algo que se sabe, as tensións que hai na área de Cultura. Pero 
o Goberno fai caso omiso e impoñen a eses señores, porque a maioría absoluta é para eles o máis importante e 
non lles importa que a xente non estea na súa área de traballo satisfeita con eses cambios. 
 
Continúa dicindo que o bo do tempo, e de ter unha paciencia extrema, é que hai que sufrir e aguantar moito, pero 
a moita xente termina caéndoselle a careta, e toda esa agresividade verbal usada anteriormente, compróbase 
que era o guión dunha obra teatral. 
 
Manifesta que quere terminar agradecendo ao Sr. Boga a atención amosada durante a súa xestión, as súas 
respostas amables e a súa simpatía, todo o seu labor. É unha mágoa que estando a situación tan boiante como 
agora non pedira el tamén un asesor, dille que o pida, que ao mellor aínda agora llo dan. 
 
Conclúe dicindo que o seu voto vai ser en contra, e soamente lle pide ao señor alcalde que teña en conta a 
opinión da xente que conforma a área de Cultura, e valore o que realmente pensan, porque esa xente está 
pasando un mal trago con todo iso que está facendo. 



 

 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que dende o seu grupo, 
loxicamente, van votar favorablemente a esta proposta. Consideran, e non queren repetirse, que ninguén pode 
botarlle en cara ao BNG, por así dicilo, un ansia desmedida de poder. Nos últimos anos tiveron numerosísimas 
oportunidades de entrar a formar parte do executivo local, por certo con ofertas enriba da mesa que son 
perfectamente verificables, con salarios moi amplos, bastante máis amplos que a contía económica que vai 
percibir agora este grupo de goberno e ese persoal de confianza. 
 
Son a primeira forza política na historia deste concello que explica nunhas comisións, co maior grao de detalle 
que lles foi posible, as características, as capacidades, as capacitacións e as habilidades técnicas da persoa que 
vai desenvolver ese posto de asesor. El está, e o quere dicir publicamente, a nivel persoal moi de acordo coa 
intervención que tivo por parte do PP o Sr. Mora, e entende o razoable da súa petición. Tan pronto como lles 
sexa posible, facilitaranlle o nome desa persoa e, por suposto que si, un contacto persoal con el, porque 
entenden que a súa postura e a súa demanda son perfectamente lóxicas. 
 
Se neste momento non dan publicamente un nome é por unha cuestión, en certa maneira, de procedemento 
institucional, xa que ata que non estean os orzamentos aprobados, e ata que non estea este punto da orde do 
día aprobado, pois loxicamente sería un pouco construír castelos no aire. 
 
Di que celebra que ao Sr. Rivas lle produza moita simpatía a súa intervención. El está no mundo para facer feliz 
aos nenos, e inclúe ao Sr. Rivas dentro dese epígrafe. 
 
Continúa dicindo que hai unha segunda cuestión, en relación coa intervención do Sr. Mora, e é que esa persoa 
está traballando a día de hoxe, e ten que ordenar os seus tempos para finalmente poder incorporarse. Xa di, 
agradece publicamente ao Sr. Mora o ton da súa intervención. 
 
Tamén agradece a intervención de ACdC-SON, porque parécelle coherente coa liña que vén desenvolvendo ese 
grupo neste pleno, e anteriormente a propia Esquerda Unida, polo tanto, nada que obxectar. Loxicamente aí 
teñen opinións e puntos de vista diferentes, o BNG si considera fundamentada e necesaria a creación desa 
praza.  
 
Dicir, como así se demostrará por certo en relación co que aquí se manifestou, que esa persoa a día de hoxe, 12 
de decembro, está traballando para unha administración pública, e quere dicir con iso que non están colocando a 
ninguén ad hoc, a ninguén que non teña traballo a día de hoxe, nin ao número “x” da listaxe, como se ten feito en 
experiencias de goberno anteriores. 
 
E volve dicir, unha e mil veces, que a eles hónralles que Ciudadanos os critique, agradeceranllo eternamente. 
Fixo mención a señora concelleira á súa agresividade verbal, ben, cada un exprésase, as veces non como quere, 
senón como pode. Dille que saiba, e que lle reitera, que ten as portas da súa concellería, da súa área de 
goberno, total e absolutamente aberta para cando queira realizar calquera tipo de cuestión ou recompilar 
calquera tipo de información. Iso aínda que posiblemente non sexan no trato persoal como Moncho Boga, porque 
Moncho Boga é unha persoa estupenda e marabillosa, á cal quere agradecerlle publicamente todas as 
facilidades que lles está dando á hora de asumir determinadas áreas de goberno. 
 
Continúa dicindo que a voceira de Ciudadanos ten un problema de memoria selectiva, no cal el non vai entrar. 
Ela anunciáralle a diversos grupos que naquel pleno ía votar unha cousa, chegou ao pleno e votou outra. Dille 
que o BNG defendeu sempre a dignidade na función pública e na función política, de feito, dunha maneira un 
pouco casual, no mandato anterior manifestaron en numerosas ocasións, e así está recollido nos diarios de 
sesión, a necesidade de que o alcalde de Cambre cobrara, e cobrara máis. Incluso chegaron a suxerir que 
cobrara o dobre do que estaba cobrando o anterior alcalde. 
 
 



 

 
Polo tanto, defenden que ten que haber unha dignificación dos salarios, que loxicamente teñen que ser 
conformes coa lei e estar perfectamente regulados, nese sentido Cambre cumpre coa lexislación vixente, e a 
partir de aí si que piden todo o rigor, toda a crítica, toda a contundencia no labor da oposición, porque eles cando 
foron oposición dentro das súas posibilidades así o fixeron. 
 
Tamén piden, en fin, certo rigor. É dicir, a señora concelleira vén a este pleno a dicir que hai un malestar nos 
traballadores de Cultura pola incorporación do BNG ao goberno municipal, mensaxe que lle dá dende aquí, 
publicamente, aos 24.000 veciños de Cambre e á totalidade dos funcionarios municipais. O BNG é perfectamente 
consciente de que están no goberno de paso, como todo servidor público, pero son cargos electos e representan 
a vontade maioritaria, neste caso formando parte dunha coalición, dos veciños e as veciñas de Cambre. E 
pódelle garantir que teñen unha relación total e absolutamente respectuosa, total e absolutamente cordial coa 
totalidade de funcionarios dependentes da área de Cultura.  
 
Se algo lles pesa a día de hoxe é que nos días que levan traballando aínda non tiveron tempo a ter un encontro 
individualizado, detido, unha charla como é debido con todos e cada un dos membros do departamento, pero se 
a concelleira ten a información de que existe malestar por parte dos funcionarios no exercicio do seu labor, pola 
incorporación do BNG ao Goberno, o que ten que facer aquí é poñerlle nome e apelidos a esa situación, ou 
cando menos os cargos que ocupan, porque do contrario está facendo, e non quere ser faltón, unha política total 
e absolutamente trilera e usurera. 
 
Di que insiste, que a concelleira de Ciudadanos ten as portas da súa área total e absolutamente abertas, terá 
tamén as do seu asesor cando chegue o momento. Eles viron aquí a aportar dende o seu prisma e dende a súa 
lóxica... 
 
Intervén o señor alcalde para pedirlle ao señor concelleiro que vaia rematando. 
 
Don Daniel Carballada Rodríguez manifesta que remata xa, e convida á concelleira de Ciudadanos a tender 
pontes con absolutamente todo o mundo. O BNG ten as súas portas total e absolutamente abertas. Cren na 
comunicación omnidireccional. De verdade, esa cousa de que vén o Bloque, de que vén o coco, quen os coñeza 
en Cambre realmente vaino crer moi pouco. Polo tanto, reitera o se convite a falar, a participar no deseño das 
políticas e a ter unha relación o máis normalizada posible. 
 
Conclúe dicindo que quen o coñeza a el, Daniel Carballada, veciño de Meixigo, e quen coñeza a Brais Cubeiro, 
veciño de Cambre, sabe que poderán andar con mil historias nesta vida, pero dende logo non con caretas. Non 
son nada amigos de disfraces na política, van de fronte e din as cousas como son. 
 
Toma a palabra o señor alcalde e dille á voceira do GM (C’s) que tanto el mesmo, como Moncho Boga, que á 
parte de levar un ano e medio levando a Concellería de Cultura, non é só político, senón compañeiro dos 
traballadores de Cultura, non teñen constancia, en absoluto, só faltaría, de que haxa tensións na área de Cultura. 
Iso é tirar a pedra e esconder a man. 
 
Calquera funcionario desta casa sabe que a porta de Alcaldía está aberta para falar con el, e co señor concelleiro 
por suposto, seguro, incluso moito máis que con el pola confianza que o concelleiro ten con eles dende hai 
moitísimos anos. Polo tanto, pode que a algunha persoa non lle guste esta incorporación, pode ser, pero iso non 
quere dicir que teñan tensións no departamento de Cultura. A señora concelleira está a poñelo un pouco duro, e 
el cre que non é así. 
 
Reitera que con el non viñeron falar para dicirlle que non están de acordo, ou que isto vai peor, etc., o pode dicir 
abertamente. 
 
 



 

 
Concedida a palabra a don Manuel Rivas Caridad, voceiro do PP, manifesta que el o que lle pide ao señor 
alcalde, e o pide dende a súa humildade como concelleiro, é que presida os plenos. Di que neste pleno el non ten 
aberto a boca, porque ten concelleiros competentes que levan as súas áreas e teñen que defendelas, pero ao 
que non está disposto é a que un futuro concelleiro de goberno, e por riba concelleiro de Cultura, veña aquí a 
insultalo. 
 
Dille ao Sr. Carballada que non o entende. Non entende por que lle preguntou se lle facía moita graza. Dille que 
el non se riu del, nin da súa intervención. O señor concelleiro non sabe do que se estaba sorrindo, polo tanto, 
pídelle que lle garde respecto, igual que el llo garda. É a terceira vez que en plenos onde hai público e hai 
veciños de Cambre o voceiro do BNG o insulta, e dille que non llo vai permitir. 
 
Rógalle ao señor alcalde que, por favor, presida os plenos, porque a el o bota fóra, pero permite que o insulten. 
Pregúntalle por que, se é porque ten sido alcalde. Pídelle que llo explique, porque el ten sido alcalde coas súas 
virtudes e cos seus defectos. Ás veces non contesta ás alusións, porque non quere entrar en discusións nin 
alongar os plenos, pero o que non vai permitir é que por riba veña aquí e o insulten. 
 
Conclúe dicindo que está facendo o seu traballo e o seu labor. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para manifestar que iso intenta, que intenta presidir os plenos o mellor que pode 
e o mellor que sabe, nin máis nin menos. Non porque o Sr. Rivas teña sido alcalde ou porque sexa do PP, nin 
moito menos, o que intenta é ser xusto con todo o mundo, é o que intenta, aínda que pode que non sempre o 
consiga. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros de UxC (don Óscar A. García, 
Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso e dona Mª Dolores 
Blanca García Fernández), os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Leonor Fernández Grande, dona Mª 
Jesús Gómez González, don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez e dona Josefa Vázquez Soto) e os dous 
concelleiros do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández). Votan en contra os dous 
concelleiros de ACdC-SON (dona Mª Olga Santos López e don Antonio Bruquetas Santos) e a concelleira de C’s, 
integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo). E abstéñense os seis concelleiros do PP (don Manuel Rivas 
Caridad, 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) e o concelleiro non adscrito (don Jesús Bao Bouzas).  
 
O Pleno municipal, por once votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita. 
 
A continuación, e antes de finalizar o pleno, o señor alcalde manifesta que lle gustaría dicir que hoxe o Concello 
de Cambre é moito máis transparente e é moito máis participativo, aínda que lles queda moito traballo que facer. 
Dilles que non o dubiden, que o van facer. 
 
Di que este é o primeiro paso, pero cre que é un paso importante. Traen por primeira vez en tempo o orzamento. 
É a primeira vez en décadas que sucede algo así, polo que felicita aos técnicos e aos políticos polas súas 
achegas, así como aos veciños que tomaron parte na campaña de participación orzamentaria.  
 
É algo que fixeron entre todos, que quede claro. Non é un tanto do Goberno local, non é un punto nin unha 
vitoria. É unha boa noticia para todo o municipio, sinceramente cre que é unha boa noticia o que lograron facer 
con estes orzamentos. 
 
Quere agradecérllelo publicamente a todos os veciños que participaron na campaña de recollida de propostas, ás 
asociacións de veciños, ás de empresarios, ás entidades sen ánimo de lucro, e aos partidos políticos que tamén 
colaboraron coa iniciativa.  
 



 

Conclúe dicindo que de verdade é un reto que el ten, que nos vindeiros orzamentos ata o PP lles faga chegar as 
súas propostas para incluílas nos orzamentos do 2018. A todos moitas grazas. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, o señor presidente levantou a sesión cando son as vinte e unha horas e 
vinte minutos, do que eu, secretaria, certifico. 

 
O presidente        A secretaria xeral 

Óscar A. García Patiño      Maria Luisa de la Red Ampudia 
  



 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL DO DÍA 12 DE DECEMBRO DE 2016 
 
 
No salón de sesións da casa do Concello de Cambre, ás vinte horas do día doce de decembro de dous mil 
dezaseis, baixo a presidencia do señor alcalde don Óscar A. García Patiño, reúnese en sesión extraordinaria, en 
primeira convocatoria, o Pleno municipal. 
 
Asisten os señores concelleiros don Manuel Ribas Caridad, 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. 
 
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. Proposta de aprobación do Orzamento Xeral e do cadro de persoal do Concello de Cambre para o 
exercicio 2017 
 
Vista a proposta de Alcaldía do día 25 de novembro de 2016 que consta do seguinte teor literal: 
 
“Confeccionado o proxecto de Orzamento Xeral do Concello de Cambre para o exercicio 2017, que inclúe exclusivamente o 
do Concello. 
 
Visto que a súa estrutura orzamentaria se axusta ás normas contidas na Orde do 3 de decembro de 2008 do Ministerio de 
Economía e Facenda (Orde EHA/3565/2008), publicada no BOE número 297, do 10 de decembro, aplicable aos orzamentos 
correspondentes ao exercicio 2010 e seguintes, modificada pola OM HAP/419/2014 do 14 de marzo.                                                                       
 
Visto que o estado de gastos recolle os créditos necesarios para atender as obrigas esixibles durante o ano 2017 e o estado 
de ingresos as previsións razoables dos ingresos que se prevén liquidar. 
 
Visto que o orzamento xeral contén toda a documentación prevista na lexislación vixente.  
 
De conformidade cos artigos 168 do Real decreto lexislativo 2/2004 (TRLFL) e 90 da Lei 7/1985, reguladora das bases de 
réxime local,  
 
Propoño ao Pleno do Concello de Cambre a adopción dos seguintes acordos: 

 
Primeiro: Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Cambre para 2017, que ascende a un importe de 
16.617.004,18 euros, co seguinte resumo por capítulos: 

 
CAPÍTULO INGRESOS TOTAL    CAPÍTULO GASTOS TOTAL 

OPERACIÓNS CORRENTES  OPERACIÓNS CORRENTES  
1 IMPOSTOS DIRECTOS 5.594.175,51    1 GASTOS DE PERSOAL 5.876.191,46 
2 IMPOSTOS INDIRECTOS 162.000,00    2 GTOS. BENS CTES. E SERV. 7.047.384,97 
3 TAXAS E OUTROS INGRESOS 2.994.091,23    3 GASTOS FINANCEIROS 60.999,16 
4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 6.574.766,21    4 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.064.999,98 
5 INGRESOS PATRIMONIAIS 5.000,00    

Total Operacións Correntes 15.330.032,95 Total Operacións Correntes 14.049.575,57 



 

OPERACIÓNS DE CAPITAL      OPERACIÓNS DE CAPITAL   
6 ALLEAMEN. INVESTIMENTOS REAIS 0,00    6 INVESTIMENTOS REAIS 2.022.083,75 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 916.467,79    7 TRANFERENCIAS DE CAPITAL 11.000,00 
8 ACTIVOS FINANCEIROS 13.610,00    8 ACTIVOS FINANCEIROS 13.610,00 
9 PASIVOS FINANCEIROS 356.893,44    9 PASIVOS FINANCEIROS 520.734,86 

Total Operacións de Capital 1.286.971,23 Total Operacións de Capital 2.567.428,61 
TOTAL INGRESOS 16.617.004,18    TOTAL GASTOS 16.617.004,18 

 
Segundo: Aprobar inicialmente as bases de execución do Orzamento para 2017. 
 
Terceiro: Anular as modificacións de crédito que se efectúen sobre o orzamento prorrogado ata a aprobación definitiva do 
orzamento para habilitar créditos contidos neste orzamento, que se teñan por incluídas nos créditos e previsións iniciais do 
orzamento de 2017. 
 
Cuarto: Expoñer ao público o anuncio de aprobación inicial por prazo de quince días hábiles mediante anuncio no Boletín 

Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello, a efectos de que os interesados poidan examinalo e efectuar as 
reclamacións ante o Pleno, que consideren oportunas. 
 
No caso de que non se presentasen reclamacións considerarase definitivamente aprobado o Orzamento Xeral do Concello 
para o 2017.  
 
Quinto: Aprobar o cadro de persoal do Concello de Cambre para o ano 2017 segundo se transcribe a continuación: 

 
PERSOAL FUNCIONARIO 2017 

Denominación da Praza PRAZAS GRUPO-SUBGRUPO Escala Subescala Clase 
Secretaría Xeral 1 A1 Habilitación estatal Secretaría Superior 
Interventor 1 A1 Habilitación estatal Intervención-Tesourería Superior 
Tesoureiro 1 A1 Habilitación estatal Intervención-Tesourería Superior 
Técnico  2 A1 Administración Xeral Técnica  
Arquitecto 1 A1 Administración Especial Técnica Técnicos superiores 
Enxeñeiro de camiños, canles e portos  1 A1 Administración Especial Técnica Técnicos superiores 
Bibliotecaria-arquiveira 1 A1 Administración Especial Técnica Técnicos superiores 
Coordinador actividades culturais e 
educativas 

1 A1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 

Coordinador de servizos sociais 1 A1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Axente de desenvolvemento local 2 A1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Técnico de promoción económica 1 A1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Técnico de xestión  2 A2 Administración Xeral Xestión  
Aparellador 1 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Enxeñeiro técnico industrial 1 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Enxeñeiro técnico de obras públicas 1 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Graduado social 1 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Técnico de xestión económico-financeira 2 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Traballadora social 3 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Educador social 2 A2 Administración Especial Técnica Técnicos medios 
Dinamizador cultural 1 A2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Inspector policía local 1 A2 Administración Especial Servizos especiais Policía Local 
Coordinador deportivo 1 B Administración Especial Técnica Técnicos auxiliares 
Administrativo 6 C1 Administración Xeral Administrativo  
Delineante 1 C1 Administración Especial Técnica Técnicos auxiliares 
Encargado de obras 1 C1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Encargado de servizos 1 C1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Animador xuvenil 1 C1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Animador deportivo 2 C1 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Oficial policía local 2 C1 Administración Especial Servizos especiais Policía Local 
Policía local 22 C1 Administración Especial Servizos especiais Policía Local 
Administrador sistema  informático 1 C1 Administración Especial Técnica Técnicos auxiliares 
Informático auxiliar 1 C1 Administración Especial Técnica Técnicos auxiliares 
Auxiliar administrativo 26 C2 Administración Xeral Auxiliar  
Auxiliar réxime interior 1 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Auxiliar turismo 1 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Auxiliar biblioteca-arquivo 6 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 



 

Auxiliar monitora 3ª idade 1 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Axente protección civil 4 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 
Informador xuvenil 1 C2 Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 

Conserxes 16 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Xeral Subalterna  

Capataz de brigada de obras 1 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Persoal de oficios 

Oficial obras 1 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Persoal de oficios 

Operario parque móbil e inmobles 1 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 

Operario condutor 2 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Persoal de oficios 

Operario servizos 2 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Persoal de oficios 

Asistenta domiciliaria 1 Outras agrupacións 
profesionais 

Administración Especial Servizos especiais Cometidos especiais 

 
PERSOAL LABORAL 2017 

Denominación da praza PRAZAS Titulación categoría profesional Observacións 
Operario servizos 1 Certificado de escolaridade ou equivalente En proceso de funcionarización 

 
PERSOAL EVENTUAL 

Denominación posto de traballo Número de prazas 
Asesor/a  Alcaldía 1 
Secretaria/o obras e servizos 1 
Secretaria/o de benestar social 1 
Asesor/a de cultura 1 

 
RESUMO 

Persoal funcionario 131 
Persoal laboral 1 
Persoal eventual 4 

 
O expediente exporase ao público na Intervención municipal polo prazo de 15 días hábiles, contados dende o seguinte ao da 
inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, coa finalidade de que as persoas interesadas poidan realizar as 
reclamacións que consideren oportunas.  
 
No caso de que non se presentasen reclamacións considerarase definitivamente aprobado o Cadro de Persoal do ano 2016, 
de conformidade co disposto no artigo 126 do Real decreto lexislativo 781/1986, polo que se aproba o Texto refundido das 
disposicións legais vixentes do réxime local, remitindo copia ao Ministerio de Administracións Públicas, e ao órgano 
competente en materia de réxime local da Comunidade Autónoma, dentro do prazo de trinta días, sen prexuízo da súa 
publicación integra no Boletín Oficial da Provincia xunto co resumo do orzamento.” 
 
Foi ditaminada favorablemente, con data 5 de decembro de 2016, na sesión conxunta das Comisións 
Informativas Permanentes que de seguido se relacionan, cos votos que igualmente se indican: 
 
- Comisión Informativa de Economía, Facenda, Seguridade Cidadá e Participación: votan a prol os dous 
concelleiros de UxC (don Óscar A. García Patiño e dona Mª Dolores Blanca García Fernández, titulares), as dúas 
concelleiras do PSdeG-PSOE (dona Josefa Vázquez Soto e dona Mª Jesús Gómez González, titulares) e o 
concelleiro do BNG (don Brais Cubeiro Fernández, titular). Abstéñense as dúas concelleiras do PP (dona Rocío 
Vila Díaz, suplente, e dona Marta Mª Vázquez Golpe, titular), a concelleira de ACdC-SON (dona Mª Olga Santos 
López, titular), a concelleira de C’s, integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo) e o concelleiro non adscrito 
(don Jesús Bao Bouzas). 
 
- Comisión Informativa de Servizos, Xuventude, Cultura, Deportes, Recursos Humanos e Benestar Social: votan 
a prol os dous concelleiros de UxC (dona Mª Dolores Blanca García Fernández, suplente, e don Ramón Boga 
Moscoso, titular), as dúas concelleiras do PSdeG-PSOE (dona Mª Jesús Gómez González, titular, e dona Leonor 



 

Fernández Grande, suplente) e o concelleiro do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez, titular). Abstéñense os 
dous concelleiros do PP (dona Mª Jesús González Roel e don Manuel Mª Mora y Pita da Veiga, titulares), o 
concelleiro de ACdC-SON (don Antonio Bruquetas Santos, 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 Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, concelleiro do PSdeG-PSOE, explica que se trata 
dun orzamento xeral que está equilibrado en gastos e ingresos, sendo o seu importe 16.617.004,18 euros, que 
representa, en termos xerais, un aumento dun 2,34% respecto do orzamento do exercicio 2016.  
 
Apóstase polas áreas máis sensibles, que os veciños máis demandaron, como son Xuventude, Deportes ou 
Servizos Sociais. A transparencia e participación víronse incrementadas para achegar aos cambreses e 
cambresas ao concello. Por primeira vez en moitos anos o concello poderá ter aprobados uns orzamentos antes 
do día 1 de xaneiro, xa que se comenzou a traballar no mes de agosto cun documento que se presenta hoxe co 
maior rigor posible, cunha campaña de participación e coas propostas das asociacións de veciñas e veciños.  
 
Di que fixeron uns orzamentos 100% participativos. Deron un paso máis para que foran os veciños os que 
decidiran os investimentos, xa que no primeiro ano falouse coas asociacións e cos grupos da Corporación, pero 
este ano foron máis aló e puxeron en marcha a campaña “Decidámolo xuntos”, que recibiu 293 propostas de 
investimento e 626 de mellora, arranxo ou queixa dos servizos. Participaron un total de 360 veciños e 13 
asociacións. 
 
A diferenza doutros anos, o Orzamento do 2017 contempla unha serie de actuacións que atinxen a todas as 
parroquias do municipio. No capítulo de investimentos priorízanse as demandas en canto a investimentos que 
achegaron os veciños a través da campaña de recollida de propostas. O importe dos investimentos é de 
2.022.083,75 euros, o que supón un incremento do 12,17% do orzamento, un 6,59% respecto do exercicio 
anterior. 
 
Con axentes externos financiadores vaise facer o acondicionamento do aparcadoiro na Barcala, por un importe 
de 60.000 euros; a pavimentación nas parroquias de Cambre, Bribes e outras, por un importe de 257.771,01 
euros; o saneamento na parroquia do Graxal, Cecebre e outros, por un importe de 114.741,71 euros; a 
iluminación nas parroquias do Graxal e outros, por un importe de 69.971,27 euros; o novo parque na parroquia 
de Cela e actuación no seu contorno, por 30.000,00 euros; reformas do parque infantil Francisco Rodríguez, 
35.000 euros;  o auditorio de Cambre, primeira anualidade, 450.000,000 euros; a reforma de parque e reforma de 
pista polideportiva da Barcala, 140.000,00 euros; a nova pista multideporte no parque Ramón Barba, no Temple, 
30.000 euros; a rede ciclista da área metropolitana da Coruña-Concello de Cambre, 218.599,76 euros; e a 
reposición dos paneis informativos na parroquia do Temple, 30.000,00 euros. Isto fai un total de 1.435.083,75 
euros. 
 
Engade que hai que ter en conta tamén outros investimentos que se pretenden financiar mediante un expediente 
de novación de préstamo, que se elevará ao pleno no primeiro trimestre de 2017, destinado ao investimento no 
local social de Meixigo (2ª fase), por 30.000,00 euros; un investimento no local de Sigras, por 30.000,00 euros; e 
áreas recreativas e parques biosaudables do río Mero, por 60.000,00 euros. 
 
Continúa dicindo que, respecto do gasto corrente, este ascende a 7.047.384,97 euros, o que en termos 
porcentuais supón un 42,42%. Auméntase respecto do orzamento do 2016 nun 6,54%. Este importe vén 
xustificado polas necesidades do concello na licitación de contratos xa efectuados, como axuda no fogar, así 
como algúns a afrontar este ano, como é a limpeza viaria.  
 
Prodúcese un aumento de gastos en proxectos e planificación, co obxecto de presentar proxectos integrais de 
abastecemento, saneamento, asfaltado e iluminación. Realizaranse proxectos de mellora da seguridade viaria 
para Cecebre (de Quintán a Apeadeiro), ademais dos que xa están en marcha, como son A Casilla e a Xira. 



 

Tamén se inviste nun plan de mobilidade e unha valoración do ciclo de auga. Por outra parte, auméntanse as 
partidas de Servizos Sociais, con novas actuacións, como o programa Prisma ou o Concilia Tarde. 
 
En canto ás axudas e subvencións, consígnase neste capítulo unha cantidade de 1.064.999,98 euros, o que 
supón un 6,41% do importe do orzamento, co fin de facer fronte ás subvencións por bolsas de estudo, axudas 
por emerxencias sociais, festas parroquiais e patronais, asociacións deportivas e culturais, entidades 
supramunicipais, así como a outras entidades consignadas nominativamente no orzamento. Destacan neste 
capítulo a cantidade dedicada a emerxencias sociais, que aumenta nun 6,67%, as bolsas de estudo nun 33,33%, 
as bolsas para deportistas nun 20%, así como o mantemento do programa Mañanceiro ou do Cambre Emprende. 
 
No que se refire á débeda financeira, consígnase unha cantidade de 532.524,14 euros, o que implica un 3,13% 
do orzamento, co fin de dar cobertura á carga financeira das amortizacións de capital dos préstamos vixentes no 
exercicio 2017, así como á amortización anticipada do PAI da Excma. Deputación da Coruña.  
 
Conclúe destacando que este ano vaise amortizar máis capital do que se solicita, unicamente a achega do PAI, 
sen acudir a ningún tipo de préstamo do sector privado. 
 
Concedida a palabra a dona Marta Mª Vázquez Golpe, do PP, expón que, despois da exposición que se ten feito 
do orzamento municipal para o ano 2017, dende o seu grupo dende logo que teñen que facer varias 
puntualizacións, ou varias críticas, sobre todo en canto a un dos primeiros puntos que sinalou o concelleiro de 
goberno, o de que se trata duns orzamentos participativos. 
 
O PP, aínda considerando que é unha boa iniciativa que a participación cidadá estea presente na vida municipal, 
cre que neste caso, tal e como se ten formulado o programa de participación cidadá, tratouse dun proceso que 
estivo destinado máis a ser un medio de lexitimación do gobernante, que un medio de participación real da 
cidadanía, e vai explicar o porque disto. 
 
Di que, en principio, tense limitado a recoller propostas, non existiu un debate real cos axentes sociais. Ademais, 
ten sido un proceso no que non houbo fase de retorno, é dicir, non ten existido comunicación pública das 
propostas presentadas e non ten existido debate posterior, polo que os que presentan as propostas, como son 
neste caso os veciños, os grupos e as asociacións, ven limitadas as súas garantías participativas pola nula 
participación na fase máis importante do proceso, que é a fase de decisión. Esa é a fase fundamental. 
 
Polo tanto, cren que a participación cidadá non pode converterse nun arma de dobre fío, como o está sendo 
neste caso para o grupo de goberno. Pois, para que a participación sexa real e efectiva, é intrínseco que ten que 
estar obrigatoriamente apoiada no cumprimento estrito da normativa de transparencia, cousa que en Cambre 
carece totalmente de aplicación normativa, a través dos portais de transparencia, e sobre todo no cumprimento 
das leis que están en vigor, que son obrigatorias para os concellos neste sector da transparencia municipal. 
 
En canto á exposición que fai o señor concelleiro sobre Servizos Sociais, é verdade que a partida sube, pero a 
insignificante cantidade de 10.000 euros no caso da partida de emerxencia social, que é unha partida 
fundamental para que as persoas que teñen necesidades especiais ou están en risco de exclusión social sexan 
debidamente atendidas polos servizos sociais de Cambre. Pois ben, esa partida increméntase en 10.000 euros 
mentres se dota con cantidades de 50.000 euros a outras partidas que están destinadas, só por poñer un 
exemplo, a festivais e certames. 
 
Iso parécelles que pon en risco a liña de promoción do servizo social, que ten ido progresivamente en aumento 
dende o ano 2012. O ano pasado, na aprobación dos orzamentos municipais que se presentaron para o ano 
2016, o Grupo Municipal Popular alertaba de que esas partidas de axuda, e as partidas de emerxencia social, xa 
tiñan sido obxecto de subidas anuais ao longo dos catro orzamentos anteriores. Pero vailles dicir máis, a partida 
que se consignaba para emerxencia social no ano 2016, é dicir, nos orzamentos para o ano 2016, era aínda 
menor que a que o PP propoñía no proxecto de orzamentos para o ano 2015, e están falando de hai dous anos. 



 

 
Pero di que aínda é peor cando comproban que no ano 2017 a partida que propón o Goberno local para servizos 
sociais segue sendo de 160.000 euros, é dicir, aínda 10.000 euros menor do que propoñía o PP xa para o ano 
2015, orzamento que os grupos do actual goberno votaron en contra. 
 
Polo tanto, para o seu grupo as partidas de servizos sociais están sufrindo unha actualización totalmente á baixa, 
que non ten xustificación se mire como se mire. 
 
Despois, en canto ás partidas de emprego, di que para o Grupo Municipal Popular o emprego e a promoción 
económica e empresarial ten sido un dos puntos máis importantes nos que teñen traballado para o 
desenvolvemento municipal, á parte do que son os servizos públicos e os investimentos. Durante os catro anos 
de goberno do PP tense incidido en que o emprego fora un dos obxectivos fundamentais para o grupo de 
goberno. 
 
Tamén dixeron no pleno da proposta de orzamentos do 2016 que se alegraban de que o actual goberno, nese 
orzamento anterior, tivera a intención de continuar coa liña de fomento do emprego local e desenvolvemento 
empresarial que tiña iniciado o PP, e que se reflectía no mantemento das partidas que eles tiñan consignado. 
 
Pero engade que tamén lles dixeron naquel momento que lles ían esixir resultados e que ían velar pola súa 
correcta aplicación. E cumprindo co dito nese pleno, teñen que dicir que as partidas de emprego e comercio local 
efectivamente non se viron reducidas, pero non se teñen executado nin na súa máis mínima parte. En concreto 
parécelles totalmente bochornoso que no programa Cambre Emprende, destinado a subvencionar a todos 
aqueles novos emprendedores de Cambre nas súas cotas de autónomos, nun ano e medio de goberno nin 
sequera teñan aprobado as bases, nin para o 2016, nin para o 2017, e que haxa xente que aínda estea cobrando 
as últimas subvencións que deixou o PP aprobadas no último pleno do seu mandato, no ano 2015. 
 
Polo tanto, non poden facer a vista gorda e ver como esas partidas se consignan no orzamento como lavado de 
cara, pero logo non se executan. Parécelles un total despropósito en canto ás persoas que solicitan esa 
subvención, que se publicita e se consigna. 
 
Por outro lado, para o grupo do PP o plan de formación municipal ten sido absolutamente reprobable, porque 
dunha partida consignada de 70.000 euros, ou algo máis, o Goberno de Cambre en todo o ano 2016 gastou 
8.000 euros, isto cando tradicionalmente, non só co Goberno do PP, senón tradicionalmente, eran uns plans de 
formación municipal que abarcaban distintas materias, nos que se facían distintos grupos para distintos sectores, 
e cos que se axudaba ao fomento do emprego. É a primeira vez en Cambre que se dá esta situación, que un 
Goberno cunha partida de 70.000 euros gaste 8.000 neses plans. 
 
Iso respecto do emprego, pero respecto do fomento do comercio, máis do mesmo, dunha partida de 130.000 
euros, tiveron un gasto de 8.000. Di que eles isto o teñen denunciando e o seguen denunciando. Ademais o 
Goberno tenlles faltado á verdade cando nos plenos o PP preguntou e pediu explicacións sobre como se estaban 
manexando esas partidas e que programas se estaban facendo para o fomento das empresas e do comercio en 
Cambre, e o Goberno contestaba que para o vindeiro trimestre, para o mes que vén, ou para o seguinte. Ten 
pasado un ano e medio e esas partidas practicamente non se tocaron. Para eles é reprobable e, dende logo, van 
seguir vixiantes e vanlles esixir que as partidas consignadas se leven a execución. 
 
Continúa dicindo que tamén se vai referir aos programas de servizos sociais que lles pretenden vender como un 
incremento das partidas sociais, cando realmente o programa Prisma e o programa Conciliación son programas 
aos que se lles cambia simplemente o título, pero que xa se viñan desenvolvendo no concello pola anterior 
Concellería de Servizos Sociais. Son ademais programas que xa están implementados e que funcionan, que non 
se deben de vender como algo novo no orzamento cando non é así. 
 
 



 

 
 
Non obstante, chámalles a atención que, a pesar de todo este cúmulo de non iniciativas ou mans quietas en 
todos eses ámbitos, o Goberno consigne por segunda vez no orzamento municipal unha partida de 119.000 
euros para proxectos e plans municipais, cando a partida do ano pasado está tamén practicamente sen executar. 
 
Cren que o orzamento municipal do 2017 efectivamente trae novas partidas, novos investimentos cos que poden 
estar de acordo, pero nun grao bastante amplo das partidas, unha porcentaxe bastante grande, non se trata máis 
que dunha prórroga do orzamento de 2016, o que para eles evidencia a falta, non vai dicir de traballo, pero si ao 
mellor de empeño deste Goberno en sacar adiante os plans municipais. 
 
Dito isto, gustaríalle tamén referirse a que, a pesar de todo isto que o PP está criticando e denunciando, o 
Goberno local non ten, non obstante, ningún reparo en consignar fondos para os concelleiros de goberno. Na 
cuarta modificación do Goberno local once concelleiros van cobrar once soldos maiores de 24.000 euros, iso na 
maior descomposición de competencias de concellerías que se coñeceu na historia de Cambre. 
 
Fala da maior descomposición porque as concellerías se dividen ou reparten de forma totalmente caótica, e cre 
que a cohesión entre as distintas concellerías vai ser unha tarefa moi complicada. No PP non cren na división de 
concellerías que se ten feito. Cren que é desorbitante o gasto que lle vai supoñer ao veciño manter once 
concellerías que lle van supoñer ao concello máis de medio millón de euros só en políticos do goberno, ao que 
hai que sumar, ademais, tres postos de confianza, e ao que hai que sumar, ademais, outros dous que, se ben 
non son postos de confianza, son postos pagados polo orzamento municipal, en concreto unha persoa que deixa 
de ser funcionaria para dedicarse a funcións de Alcaldía, e unha asesoría de prensa que non está como persoal 
eventual, pero si que sae do orzamento municipal. 
 
Conclúe dicindo que iso é o que teñen que dicir, a grandes trazos, no que se refire ao orzamento de gastos. 
 
En canto ao orzamento de ingresos, dinlles o que lles dixeron o ano pasado respecto da partida do IBI urbano. O 
PP deixara feita unha proposta, que era a de ir reducindo progresivamente o tipo impositivo de IBI, para que os 
veciños non notaran esa subida na facturación da contribución anual, cousa que este Goberno, que tanto 
protestou e lle botou en cara ao Goberno do PP que tivera feito o mal chamado “catastrazo”, pois agora mesmo 
se dedica exactamente ao mesmo, porque os tipos impositivos non se están baixando anualmente, como o PP 
propuxera para adaptalos ás circunstancias persoais dos que sufriron a revisión catastral.  
 
Por outra parte, a razón que tiña o Sr. Rivas cando no seu momento ordenou ou asinou esa revisión catastral, 
confírmase tamén nos orzamentos xerais do Estado, porque a partir do ano 2017 todos aqueles concellos, en 
concreto 70 concellos da comunidade autónoma de Galicia, que non tiñan feito a revisión catastral, váiselles 
aumentar os coeficientes para as valoracións catastrais das súas vivendas entre un 3 e un 8%, non así a aqueles 
que si teñen feita a súa valoración catastral, tal e como mandaba a lexislación no ano 2014. Ademais, eses 
concellos que cumpriron coas revisións catastrais van sufrir, neste caso van beneficiarse, de rebaixas entre un 8 
e un 30%.  
 
Polo tanto, volven dicir e repetir o que dicían no pleno anterior, que o actual Goberno di unha cousa cando son 
oposición, e actúan de forma distinta cando son Goberno.  
 
En conclusión, ao seu grupo parécenlles uns orzamentos que están repletos de fochancas, repletos de dúbidas, 
e pola execución do orzamento anterior, e pola traxectoria do grupo de goberno, non confían. Non é que non 
confíen nos orzamentos en si, senón que non confían no grupo de goberno municipal para levalos a efecto. Polo 
tanto, o seu voto vai ser en contra. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que, empezando polo 
final, alégralle enormemente escoitar á concelleira confesar, por primeira vez, que foi o PP o que subiu o IBI, iso 



 

cando se empeñaron en dicir que o IBI non ía subir, que non o ía facer e que os veciños non ían pagar máis, e 
agora está dicindo que, claro, que efectivamente había que ir minorando o tipo para que non sufriran a subida do 
IBI. 
 
Por outra parte tamén se alegrou de escoitar, porque sempre quixeron que o PP o dixera e ata agora non foi o 
momento, que parece ser que o Sr. Rivas o asinou, cando parecía que ao Sr. Rivas lle viñera todo así como de 
sorpresa. Son dúas confesións que se alegra de escoitar. Iso por empezar polo final. 
 
En relación cos orzamentos, a situación actual coa que se atopan no Goberno cambrés pouca posibilidade de 
actuación lle deixa á oposición, tendo en conta que, previsiblemente, vanse aprobar estes orzamentos. Tamén é 
certo que, tal e como lles dixeron no pleno pasado, se as actuacións que leve a cabo o novo Goberno que 
estrean, ou os proxectos que aprobe, ACdC os considera interesantes para Cambre e bos para o interese 
común, non lles van doer prendas en recoñecérllelo e felicitalos.  
 
A cuestión é que o tema que lles ocupa neste momento, que é a aprobación do orzamento para o exercicio 2017, 
é un asunto de calado maior, como saben todos, tendo en conta que deste orzamento vai depender a actividade 
económica de todo o vindeiro ano 2017, polo que a súa análise faise necesaria. Non xa unha análise técnica, que 
iso non tería maior sentido neste momento, pero si unha análise política. 
 
Di que, dende o punto de vista de ACdC-SON, non é un mal orzamento, e iso queren que vaia por diante. Dende 
logo o máis preto que un orzamento estivo de poder chamarse participativo é este orzamento, e por iso tamén lle 
estraña que a crítica veña do PP, cando nunca durante os catro anos do seu Goberno, e fala desa época porque 
ela estaba de concelleira e non sabe o que pasaba antes, pero nese tempo o PP nunca aceptou nin a máis 
mínima suxestión dos grupos, polo menos do grupo ao que ela pertencía. Nin dos veciños tampouco, ben, non 
sabe se dos veciños nalgún tipo de reunión que non fora estritamente pública, pero dende logo no ámbito público 
non se contaba coas opinións nin coas demandas xerais do pobo de Cambre. 
 
Nestes orzamentos, segundo lles comenta o propio Goberno, tivéronse en conta as opinións e peticións de 
veciños, de asociacións e de grupos políticos, pero respecto diso téñenlles que afear que eles non saben nin os 
criterios cos que se estudaron, nin como se fixo o filtrado de todas esas peticións e demandas. 
 
Di que existe en Cambre un documento caracterizado máis polo que se esquece que polo que se aplica, que é o 
Regulamento de participación cidadá. Dentro dese documento está perfectamente regulamentada a fórmula que 
se debe utilizar para que a participación sexa realmente efectiva e se poida chamar así.  
 
Dille ao señor alcalde que non lles satisfai a súa forma particular de entender a participación, porque é unha 
forma personalista, é unha forma, e aí si concorda co que dicía a concelleira do PP, é unha forma de embelecer, 
de facer visiblemente bonita a participación para os veciños, pero non é, dende o seu punto de vista, unha forma 
seria de facer participación, unha forma real de facer participación, non cando teñen ese Regulamento de 
participación cidadá. Non estaría mal que repasaran o artigo 24. 
 
O señor alcalde, efectivamente, colocou unhas caixas de correo, reuniuse con asociacións e recibiu propostas 
dos grupos municipais, polo menos de ACdC-SON recibiu propostas, pero hoxe teñen este pleno de orzamentos 
e, de non ser porque ACdC o pediu a semana pasada nas comisións informativas, terían que votar este 
documento sen saber cales das súas propostas se aceptaban e cales non. Foi a partir da súa petición nas 
comisións informativas que se lles fixo chegar o estudo das súas propostas, a análise, o documento do Goberno 
indicando cales si, cales non, e por que si e por que non.  
 
Hai unha semana, tamén nas comisións informativas, preguntoulle ao señor alcalde se ían facer públicas as 
peticións ou as propostas recibidas dos veciños, das asociacións, e el contestoulle que unha vez aprobados os 
orzamentos faríanse públicas as propostas e contestaríase a todas as propostas recibidas, porque sen os 



 

orzamentos aprobados non tería sentido facelo con anterioridade. Cre que iso foi o que lle dixo, ou polo menos 
foi o que ela entendeu. 
 
Con esa resposta o que para eles non ten sentido é non saber cales son as propostas recibidas, quen as avalía, 
cales se aceptan e por que se aceptan, cales non se aceptan e por que non se aceptan.  
 
Continúa dicindo que tal e como tamén lle dixo ao señor alcalde no pleno pasado, en ocasións, ou incluso se 
atrevería a dicir que habitualmente, obrígalles a que entendan a política como unha cuestión de fe. E aquí volven 
falar das cuestións de fe, saben que hai 300 propostas, ou 600, e que hai asociacións, pero non saben que 
propostas son, que se fixo con elas, quen as puxo en común, quen estaba nesa posta en común e, como xa dixo, 
cales si, cales non, e que criterios utilizaron. 
 
Insiste en que a ACdC-SON se lle contestou, é certo, porque llo pediron, pero se non llo tiveran pedido, como 
dixo xa con anterioridade, estarían votando os orzamentos sen ter nin idea de que se ía facer con as súas 
propostas. 
 
Nesa mesma situación de non ter nin idea do que se vai facer coas súas propostas estarán a día de hoxe moitas 
das persoas que as fixeron, que deron ideas. Estarán agardando, igual que o día 22 están agardando co décimo 
a ver se lles toca a lotería, estarán agardando igualmente por este documento, para ver se efectivamente 
algunha das súas propostas están incluídas ou non. 
 
Por certo, e respecto das que fixo ACdC-SON, tamén lles di que moitas delas, a inmensa maioría, foron 
aceptadas. De feito na resposta que lles deron ven que tiveron boa acollida por parte do señor alcalde, por 
exemplo, a creación dun proxecto de rede viaria e mobilidade, que xa solicitaran o ano pasado; a adquisición de 
terreos para a dotación dun centro sociocultural en Cela; a solicitude dun pechamento para o pavillón do colexio 
Portofaro; facer un plan de ancoraxe de contedores; propostas de reparacións de camiños concretos; dotación de 
zonas de baño para o río Mero; adaptación de parques para os nenos con diversidade funcional; retransmisión 
dos plenos; o programa de rutas escolares seguras; comedores escolares no verán; e algunhas máis que está 
totalmente segura e convencida de que formaban parte das peticións que recibiron de veciños e asociacións, 
porque non son exclusivas de ACdC. Quere dicir con isto que Cambre non é Barcelona, é dicir, evidentemente 
aquí hai unha serie de necesidades nas que normalmente coinciden todos, ou a maioría, e por iso teñen boa 
sintonía necesariamente nesas peticións. 
 
Pero di que tamén hai algunha proposta das que fixo ACdC-SON, tanto o ano pasado como este ano, que non 
contemplan, e quere poñer un exemplo, concretamente o tema do centro de día. Volve dicir o mesmo que antes, 
non o piden unicamente dende ACdC-SON, senón que no propio programa de UxC estaba. Na páxina 13 dese 
programa dicíase literalmente: “indispensable a posta en marcha dun centro de día, onde os maiores estean 
atendidos por profesionais sanitarios á vez que gocen de actividades de lecer”.  
 
Utilizaban o termo indispensable, termo que ACdC comparte absolutamente. É indispensable, é urxente, é 
necesario falar dun centro de día para Cambre. 
 
Di que poden chegar a entender que nos primeiros orzamentos, e dicir, nos do ano pasado, non o incluíran por 
unha cuestión de priorización, pero nestes orzamentos tampouco contemplan incluílo, danlles a resposta de que 
o van estudar para futuros orzamentos.  
 
Pois ben, se falan de que algo é indispensable teñen que darse conta da envergadura do proxecto do que están 
falando, que non é pintar un paso de cebra, están falando dun tempo dilatado, que é o que pode levar toda esa 
xestión de pedir financiamento, de saber onde, como, con que diñeiro se pode chegar a facer un centro de día 
para Cambre. Eles entenden que este tipo de actuacións indispensables teñen que ser, ademais de 
indispensables, inmediatas.  
 



 

Expón que do centro de día tamén se falou na anterior corporación, cando tocou falar do tema da gardería, cando 
o pequeno indicio de posibilidade de ter un centro de día en Cambre se diluíu nese momento. 
 
Manifesta que pon este exemplo do centro de día poñéndoo en relación co investimento do auditorio, que é o 
proxecto estrela, ou non sabe exactamente o termo que eles utilizan, pero que é un proxecto do que se senten 
orgullosos dende o Goberno.  
 
Están falando de que o auditorio, se estudan o plan de financiamento e o plan de investimento por parte do 
Concello de Cambre, é un proxecto de 2 millóns de euros, do que, retirando a parte da que se encargará a 
Deputación, para o Concello de Cambre, nas tres anualidades previstas, son aproximadamente sobre os 842.000 
euros, e non teñen nin sequera o proxecto. É dicir, do auditorio de Cambre saben ben pouco. Cre que saben 
menos do que deberían saber tendo en conta o investimento do que se trata. 
 
Pregunta por que non o centro de día e por que si o auditorio. É certo que iso é cuestión dun debate político, pero 
poñen este exemplo para xustificar o sentido do seu voto. Di que non van votar que non, vanse abster, pero 
retoma esa frase á que fan referencia normalmente, a de que ACdC dá o non polo non. Dilles que non, que 
dende ACdC non dan o non polo non, senón que entenden que sendo, como xa lles dixo ao principio, uns 
orzamentos que non consideran uns malos orzamentos, si que tamén está o que xa dixeron máis veces, que é 
que consideran que se poden mellorar.  
 
E poden mellorarse con participación, pero con participación da de verdade, con participación desa que se pon 
en marcha co Regulamento de participación cidadá, estudando as propostas e dalgunha forma facéndoas 
públicas antes de aprobar os orzamentos e non despois, para non atoparse coa sorpresa, non eles, ACdC, senón 
toda a xente que de moi boa fe e con moi boa vontade participou nestes orzamentos. 
 
Saben que por parte do Goberno se actuou con toda a boa vontade de recibir esas propostas, é dicir, o que non 
lles queren afear tampouco é esa capacidade de dar un primeiro paso que non se deu en anos en Cambre, e que 
dende ACdC non é a primeira vez que lle celebran a este Goberno. Pero si é certo que se o queren facer ben, e o 
queren facer en serio, deberían ir un pasiño máis aló do mero buzoneo.  
 
Conclúe dicindo que con esta primeira exposición reiteran que o seu voto vai ser abstención, polos motivos 
indicados anteriormente. 
 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que o seu voto, como forza 
integrante do Goberno, vai ser favorable a uns orzamentos que entenden, e se alegran de que así se entenda 
dende outros grupos desta Corporación, como os máis participativos na historia de Cambre.  
 
Eles están de acordo en que o proceso de participación cidadá é un proceso aínda non maduro, aínda imberbe 
neste concello, que ten moito que camiñar, pero tamén honestamente din que aquí non se está vendendo o que 
non é, é dicir, en todo o momento el cre que o teñen falado no que vai de mandato municipal, son perfectamente 
conscientes de que en Cambre non está funcionando o Regulamento de participación cidadá, aprobado cre que 
xa hai dous mandatos, e non se pretende, por así dicilo, vender pesos a pesetas.  
 
Non se enganou absolutamente a ninguén, aquí o que houbo foi un proceso de recollida de propostas que se 
revelou masivo, que el cre que é un moi bo exercicio para comezar unha andaina ata o de agora inédita en 
Cambre e, loxicamente, a comunicación, que debe ser nestes casos canto menos bidireccional, por así dicilo, 
non se estableceu con toda a amplitude que debera, quizais tamén por unha cuestión temporal. Así mesmo, di 
que non deixa de ter certo sarcasmo que esa crítica veña por parte do PP, pero, en todo caso, benvida sexa.   
 
Ao seu modo de ver, e ao xeito de ver a realidade do Bloque, pois é certo, é un camiño a andar, é un camiño 
loxicamente a mellorar, pero cre que hoxe se deben nese sentido felicitar do camiño andado, como tamén se 
deben, dalgunha maneira, como Corporación, felicitar de que os orzamentos municipais de Cambre entren en 



 

tempo e forma. Sempre o dixeron, esa imaxe é seriedade, porque el pregunta cal é a imaxe que transmiten á 
opinión pública, aos veciños e veciñas, se os que teñen a responsabilidade de levar a administración local son 
incapaces de presentar en tempo e forma o documento máis importante, o que rexe economicamente o ano 
político no concello. Pide que imaxinen que nunha economía doméstica non tiveran claro ata o mes de marzo, 
ata o mes de abril, ata o mes de maio ou ata o mes de xuño, como van encarar o ano en curso.  
 
Nese sentido el cre que hai que poñer en valor que estes orzamentos cheguen en tempo e forma, e xa o di, non 
só por unha cuestión retórica, senón porque iso vai facilitar moi, moito, o traballo a multitude de asociacións, a 
multitude de entidades que traballan en Cambre de maneira desinteresada, e moi especialmente a moitos 
usuarios e usuarias de servizos que teñen unha importancia fundamental na vida desas persoas, como son 
especialmente aqueles de cobertura e garantía social. 
 
Entenden, xa di, que son uns orzamentos bastante axustados en canto a ingresos e previsión de gastos. 
Loxicamente a eles gustaríalles que a arquitectura financeira do concello puidera ter outra lasitude, é dicir, que 
puidera haber maior capacidade de endebedamento e poder recorrer a outras figuras financeiras e crediticias á 
hora de elaborar os orzamentos, porque eles cren na capacidade das administracións públicas, sempre e cando 
sexa para resolver cuestións e abordar problemáticas que preocupen ao conxunto da sociedade. 
 
Entenden tamén que aquí se está abrindo un debate realmente interesante e, en certa maneira, e o di con todo o 
respecto, sorpresivo, respecto da prioridade de gastos, sobre ese tema chamado estrela, o auditorio. El entende 
que os proxectos estrela son os de Rita Barberá, unha xente á que el lle ten moito respecto, porque considera 
que non operan no mesmo plano político que eles. Pero facer un auditorio que sexa un contedor de contidos, 
vaia a redundancia, polivalente, entendido non só como un auditorio que pode quedar inerte moitos días do ano, 
senón que acolla tamén a biblioteca central que merece este municipio, instalacións de obradoiros, pequenas 
salas, é dicir, unha cantidade de elementos auxiliares moi importantes, pois el cre que é algo bastante importante 
para Cambre a día de hoxe. 
 
Sinala que uns din que o dixo Aristóteles, outros Maquiavelo, Bismarck, que tamén o dixo Churchill, e dende hoxe 
tamén o di modestamente Dani Carballada, que a política é o arte do posible, e realmente se preguntan se é 
posible levar adiante ese proxecto de auditorio no actual mandato, eles como Bloque están decididos, 
conxuntamente co resto do Goberno, a poñer toda a carne no asador para que sexa así.  
 
En canto ao tema do centro de día, que loxicamente é unha prioridade que merece todo o respecto e que ten a 
súa importancia, iso é total e absolutamente indubidable, pero conta cuns condicionantes en certa maneira alleos 
a eles dos que non se poden desentender, o principal deles é quen goberna este país e quen goberna este 
Estado.  
 
É dicir, eles ven que con determinados resortes políticos que hai a nivel municipal, e sobre todo a nivel provincial, 
é minimamente posible tentar abordar algo que vai ser moi complexo e moi difícil, como é a construción, cun 
custo determinado, dese auditorio do que falan, desa infraestrutura central e referencial para Cambre. Pero se 
van ao marco competencial, se van a ver quen ten que asumir determinadas cuestións en materia de Servizos 
Sociais, e nomeadamente en centros de día, aí atópanse coa barreira de aceiro que representa a día de hoxe a 
Xunta de Galicia, que ten unha política moi clara, que é a de favorecer os centros privados, os centros 
concertados de atención aos maiores e ás persoas dependentes e, dalgunha maneira, réstalles a eles 
capacidade de operar aí e impide que ese proxecto do centro de día, no plano inmediato, sexa verosímil. 
 
Fan, polo tanto, dende o respecto, unha defensa pechada, unha defensa contundente, da idoneidade, da 
necesidade no momento político actual, de abordar esa infraestrutura. 
 
A partir de aí, xa di, toda obra humana é mellorable, e estes orzamentos tamén, pero entenden que camiñan na 
boa dirección. E queren dicir unha cuestión, e non se tratar de poñer antes a venda que a ferida, todo o contrario, 
porque non o entenden así, pero oxalá que se teñan que ver neste pleno municipal ao cabo do ano para 



 

modificar estes orzamentos, porque a actividade xerada polas diversas áreas de goberno, porque os ingresos, 
porque as necesidades de chegar a acordos con outras administracións, lles obriguen a facer modificacións 
sobre el.  
 
Moitas veces iso téntase ver como un demérito, como unha falta de previsión, como un erro, pero ás veces, tal e 
como actúan na política a día de hoxe, sexa cal sexa a forza política, poden verse obrigados a iso, e xa di, que 
sexa por ben, que sexa porque Cambre emprende novos proxectos, porque necesita habilitar partidas para 
cuestións de interese xeral para o municipio a partir dun documento que, insiste, entenden que foi ata o de agora 
o máis participativo na historia de Cambre. Que por suposto a ese nivel tamén é mellorable, e seguro que o do 
ano que vén vai ser aínda máis inclusivo e vai ter en conta aínda máis opinións, pero entenden que camiña na 
liña correcta e que vai ter, modestamente, o seu voto favorable. 
 
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que o señor alcalde pediu 
aos grupos municipais, ás asociacións veciñais, etc., participación nos orzamentos. Ciudadanos fíxoo nos 
anteriores e non teñen visto practicamente nada executado, por exemplo, reiterar o tema da rede de sumidoiros 
na Xira, na Fontenla (A Barcala), a pista para o polideportivo dos Campóns. Moitas promesas e ningún avance. 
 
Se as achegas que lles pediu para estes outros orzamentos tamén van terminar en saco roto, iso é nadar, nadar 
e morrer no intento. O señor alcalde queda ben pedindo a participación, pero logo incumpre. Ciudadanos díxolles 
a moitos veciños que o Goberno municipal prometera que ía facer esas cousas, e logo tiveron que dicirlles que o 
Goberno incumpría con esas cousas tan esenciais, que non eran nada do outro mundo. Pídelles que fagan 
promesas realistas.  
 
En abril Ciudadanos díxolles que sempre ían ser parte da solución, que nunca ían ser un problema, pero o señor 
alcalde terá que entender que nestes orzamentos vanse abster, porque tampouco ven reflectidas as obras 
comprometidas con Ciudadanos xa nos orzamentos anteriores.  
 
Cando se fan os orzamentos, con base nos ingresos decídese en que se vai gastar, e eles moitas veces se 
preguntan se se executaron eses investimentos previstos. Ás veces aparecen investimentos que non se levan a 
cabo, e aí é onde o señor alcalde lles di que vai realizar o prometido, con esas baixas. Pídelle que entenda que 
se cumpre con iso, quizais Ciudadanos para os vindeiros orzamentos poida volver a confiar na súa xestión, pero 
agora mesmo non lle dá ningún motivo para que lle voten a prol. Polo tanto, conclúe dicindo que se van abster. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para dicir que vai empezar polo PP, polo tema do debate coas asociacións do 
que falou a concelleira e a falta de información e de transparencia. O PP fala de participar, e el pensa que iso de 
que sexa o PP o que fale de orzamentos participativos, de falar coas asociacións, ..., el non vai entrar máis en 
debate con eles en canto a un tema de participación cidadá, porque o PP nin o fixo, nin o fai. Lémbralles que 
para escoitar o que queren as asociacións hai que ir falar con elas, e seguramente lles dirían exactamente o 
mesmo que lle dixeron ao Goberno. Así o PP sabería o que pediu cada unha das asociacións. 
 
En canto ao IBI, tamén se alegra, igual que á compañeira dona Mª Olga Santos, de que por primeira vez 
recoñezan que foi o Sr. Rivas o que asinou a revisión catastral, algo que negaron durante moitísimo tempo e que 
agora acaba de confirmar a señora concelleira.  
 
En canto a  que non é un mal orzamento, dille á voceira de ACdC-SON que eles cren que é un bo orzamento. 
Que é mellorable, seguro. Que o sistema de participación é mellorable, seguro. Que van poñer todo o necesario 
para melloralo, tamén é verdade que vai ser así. Pero di que tamén hai que recoñecer que é a primeira vez na 
historia, non é que sexa nos últimos anos, na historia, que se dá participación aos veciños para falar de 
orzamentos, se ben iso non quere dicir que o que pidan os veciños sexa o que van facer.  
 
En canto ao caso do auditorio, dilles que non é só auditorio, é biblioteca e auditorio, e é unha das peticións 
maioritarias dos veciños e veciñas de Cambre. Desas peticións, e falan de 293, máis ou menos o 40% van 



 

incluídas nestes orzamentos. O máis solicitado a rede de sumidoiros, auditorio, parques e xardíns, zonas de 
esparexemento do río Mero, beirarrúas, todos dos investimentos máis solicitados.  
 
Das propostas de mellora ou queixas, que era a outra parte, porque o dividiron en dúas, houbo 626. Delas 362 ou 
ben xa se fixeron ou estanse a arranxar, un 58%, e están a 12 de decembro. Cre que é un bo camiño, é un bo 
comezo polo menos. Que non é o mellor, pois seguramente. Que se están equivocando nalgunhas cousas, si, 
tamén o recoñece, e teñen que mellorar. 
 
O auditorio e biblioteca ten un custo de 1.800.000 euros. Cre lembrar que estaban falando no antigo proxecto de 
3.000.000 euros, algo que non podía asumir o Concello de Cambre. Baixando a 1.800.000 poden facer posible 
unha das máximas peticións que fixeron os veciños e veciñas de Cambre, e as asociacións, que era o auditorio 
coa biblioteca. 
 
En canto ao tema do Regulamento de participación cidadá, como saben hai que darlle unha volta seria e firme. 
Están a disposición dos grupos municipais cando queiran, por suposto, sabendo e sendo conscientes de que o 
tema da contratación é un hándicap para poder levalo a cabo, pero aínda así todos saben que se len o 
Regulamento de participación cidadá, punto por punto, hai cousas que son moi mellorables, e cre que todos 
coinciden niso. Reitera que eles están a disposición dos grupos, de sentarse nunha mesa e poder melloralo como 
desexen, e coa maioría que necesitan para facelo. 
 
No que se refire ao tema da rede de sumidoiros da Xira estanse dando pasos, moi poucos, ou mellor dito non moi 
poucos, senón menos rápido do que quixeran, moi lentos quería dicir.  
 
E as cousas que se piden non son para que se fagan mañá. Hai tempos. O Goberno ten boa vontade de facer as 
cousas, pero hai tempos na política, e hai cousas que aparecen polo medio e hai que facelas antes. En fin, di que 
igual non explicaron a fondo o que tiñan que explicar.  
 
A rede de sumidoiros da Xira é necesaria, como as beirarrúas noutros sitios, como un montón de cousas que 
piden os veciños, pero hai que darlles tempo, non pode ir todo nos orzamentos do 2017. Iso si, teñen que ter 
eses proxectos en conta e despois haberá que facer un proxecto, unha estratexia para poder levalos a cabo, é 
dicir, determinar cando lles vai tocar se todo funciona. 
 
Di que esa é un pouco a finalidade do Goberno, explicarlle aos veciños e veciñas canto custa facer as cousas. 
Todo o mundo nas parroquias quere rede de sumidoiros, normal, pero non hai cartos para acometer esa rede no 
ano 2017, pero si igual para facer unha memoria valorada do que se necesita da rede de sumidoiros en todo o 
concello e dicirlle aos veciños que é o que hai. Que todos os veciños o saiban, porque os veciños de Sigrás ou 
de Bribes non saben o que pasa e as necesidades que hai en Cecebre ou Brexo-Lema. Pois que o saiban tamén, 
que todos sexan conscientes do que necesitan. E a partir de aí son decisións que haberá que ir tomando, 
determinar onde se fan e por que se acometen ese tipo de obras. 
 
Explica que a día de hoxe o que se fixo é que todos aqueles proxectos que xa estaban preparados ou estaban en 
marcha, e que eran fáciles de realizar, incluíronse nas subvencións do POS ou do PAS. É o que principalmente 
fixeron, esa foi unha prioridade. 
 
Logo van barallar tamén outro tipo de actuacións que en Cambre tampouco se levaban a cabo. Por exemplo, 
igual teñen que negociar cos veciños para facer a rede de sumidoiros, e igual non o ten por que pagar todo o 
concello, igual unha parte teñen que pagala os veciños, e adiantar moitísimo máis con ese problema coa rede 
que teñen en Cambre. 
 
Conclúe dicindo que son orzamentos que, repite, eles cren que están bastante ben. Non se lembra cando se 
trouxeron uns orzamentos a aprobar antes do 31 de decembro. Iso tamén é verdade que os obriga a que se o día 
5 ou 6 de xaneiro teñen os orzamentos xa aprobados, deben empezar a executalos. Entón si que os grupos 



 

poderán reclamar que non se executaron os orzamentos a 31 de decembro, porque os tiveron aprobados a 
principios de xaneiro. Aí si que terán toda a razón do mundo para botárllelo en cara o vindeiro ano. É algo que 
lles obriga a traballar dende o minuto un do mes de xaneiro de 2017.     
 
Concedida a palabra a dona Marta Mª Vázquez Golpe expón, en primeiro lugar, respecto das alusións da 
concelleira de ACdC-SON afirmando que o PP subira o IBI, que lle lembra que no Concello de Cambre o IBI non 
ten parado de subir dende o ano 2005. Do 2005 ao 2011 foi subindo progresivamente o tipo impositivo de IBI, co 
goberno socialista, co goberno do BNG, e cos gobernos e orzamentos que votaban a prol neses anos.  
 
Foi coa chegada do PP, efectivamente, cando se fixo a revisión de valores, pero tamén por primeira vez o tipo 
impositivo de IBI baixou ao 0,60. A proposta era que se seguira baixando o tipo progresivamente, pero todos os 
grupos que están aquí sentados, que dicían que o IBI non lle podía subir aos veciños e que había que paralizar a 
revisión catastral, agora estase comprobando son os mesmos que tampouco fan esa baixada.  
 
Dilles o Sr. Patiño que menos mal que o PP recoñeceu que fixo a revisión catastral, e ela dille a el que menos 
mal que no orzamento do 2016 e 2017 recoñecen que estivo ben feito ter cumprido coa lexislación de facenda, 
porque é algo que o actual alcalde recoñece dende o momento en que non move o tipo impositivo, nin ten a máis 
mínima intención de facelo. 
 
Grazas ao Goberno de Manuel Rivas, Cambre hoxe por hoxe líbrase das sancións do Ministerio de Facenda, que 
ademais está constatado que van dar lugar a situacións moi inxustas para todos aqueles concellos que non teñan 
realizado a revisión. 
 
Por outra parte, en canto á outra manifestación da voceira de ACdC-SON, tamén lles sorprende que aínda que 
agora o PP está na oposición, ela segue cargando contra o que antes non cargaba. Sorpréndelles que as 
mesmas teorías, as mesmas opinións e as mesmas accións que ela reprochaba ao PP cando estaba no 
Goberno, non llas reproche agora ao Goberno actual. 
 
En canto ao tema da participación cidadá, a manifestación que facía o señor alcalde sobre que o PP non vai falar 
coas asociacións. A ela gustaríalle que lle dixera o señor alcalde con que asociacións non fala o PP, porque ela 
pode dicirlle que non soamente falan coas asociacións, senón que falan cos veciños en xeral.  
 
Pódelle dicir tamén, por exemplo, que unha das cousas que está indignando agora a moitísimos veciños de 
Cambre é que ninguén sabe que vai pasar co posto de orientadora laboral para o ano 2017, porque non o 
explicaron, aínda cando falan de transparencia e de participación cidadá. Conclúe dicindo que ao seu grupo 
tamén lle gustaría que lles explicara por que non está garantido que no ano 2017 Cambre vaia ter unha 
orientadora laboral, que é un servizo fundamental e básico para os veciños de Cambre que se atopan nunha 
situación de desemprego. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López manifesta que, efectivamente, ten toda a razón a concelleira 
do PP, que o que se subiu non era o IBI, é certo, equivocouse na expresión, o que subiron foi a valoración 
catastral das vivendas, afectando non só ao IBI, que afecta, senón afectando tamén ao IRPF, a plusvalías, a 
bolsas de axudas e a calquera tipo de liquidación que tome como referencia o valor do inmoble. Di que tan bo 
non sería cando se fixo con nocturnidade e aleivosía. Iso simplemente por contestarlle á concelleira. 
 
En canto ás situacións que ACdC critica, dille que aí están as actas para velas. Precisamente o que criticaban 
era a falta de diálogo, a falta de transparencia e a falta de consenso na elaboración duns orzamentos que, 
durante catro anos, foron fotocopia uns dos outros e non tiveron nin a máis mínima vontade de contar cos 
grupos, algo que si intentou facer o actual Goberno, e a ela non cre que se lle poida acusar de ser demasiado 
suave, porque saben perfectamente que é crítica cando considera que debe selo. Pero di que tampouco lle doen 
prendas, como nalgunha ocasión o fixo co PP, de recoñecer o traballo cando está ben feito. Non cre que se lle 
poida acusar doutra cousa. 



 

 
Respecto do que dicía o Sr. García Patiño de que o Regulamento de participación cidadá ten moito que arranxar, 
dille que si, que dende logo que si, pero que teñen que facelo xa, e teñen que poder aplicalo, porque o 
Regulamento de participación cidadá é un documento indispensable no que poden recoller todas estas carencias 
que están botando en falta, que veñen de moitos anos atrás e que lles vai facilitar incluso a elaboración dos 
orzamentos. 
 
Di que non o saben, porque non o experimentaron en carnes propias, pero dálles a sensación de que tivo que ser 
bastante lioso, e esta si que é unha opinión persoal, ese xeito de solicitar e pedir a participación cidadá, porque 
están falando de moitísima información, de moitísimas propostas, de moito traballo físico e técnico para poder 
darlle unha cabida a todas esas propostas e a todas esas peticións, por iso ACdC recolle o testemuño. Pola súa 
parte non vai haber ningún tipo de problema, máis ben todo o contrario, en poñer en práctica o Regulamento de 
participación cidadá, quizais non na súa xeneralidade, pero si para todos estes aspectos que coidan importantes, 
como pode ser a elaboración dos orzamentos. 
 
Concedida a palabra a don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez manifesta que simplemente quere facer dúas 
puntualizacións respecto dos orzamentos de Servizos Sociais. Dixeron do programa Prisma que englobaba 
outras partidas xa incluídas noutros orzamentos. Di que si é verdade que inclúe educación familiar e obradoiros 
de desenvolvemento persoal, os cales acadaban a contía de 20.000 euros, pero agora sóbese un 45% e pasa a 
35.000. Iso faise porque cada vez é maior a problemática xuvenil, e nos colexios e na casa vese que cada vez 
hai máis problemática coa xente nova, cos adolescentes, polo cal decidiuse incrementar a partida en 15.000 
euros. 
 
E respecto dos aumentos en benestar social, o incremento foi de 157.000 euros. Nas axudas de emerxencia 
social non hai un aumento de 10.000, senón que son 25.000 euros, xa que pasan de 150.000 a 175.000 euros. O 
servizo de axuda no fogar pasa de 475.000 a 600.000 euros. E o lecer para persoas con discapacidade, de 7.000 
a 9.000 euros. En total son 157.000 euros de aumento. 
 
En canto ao tema da orientadora laboral, en resposta a un rogo, cre que foi do grupo de ACdC-SON, un dos días 
que o PP non continuou no pleno porque marcharon, ou foron expulsados, as dúas cousas, respondéuselles que 
se enviaran dúas cartas ao director xeral de Traballo nas cales se solicitaba saber cal ía ser nun futuro próximo a 
situación da orientadora laboral. A resposta que tiveron foi que Cambre non acadaba o ratio necesario para 
manter unha orientadora laboral. Conclúe dicindo que ten a carta arriba, que o teñen por escrito. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros de UxC (don Óscar A. García, 
Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso e dona Mª Dolores 
Blanca García Fernández), os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Leonor Fernández Grande, dona Mª 
Jesús Gómez González, don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez e dona Josefa Vázquez Soto) e os dous 
concelleiros do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández). Votan en contra os seis 
concelleiros do PP (don Manuel Rivas Caridad, 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). E abstéñense os 
dous concelleiros de ACdC-SON (dona Mª Olga Santos López e don Antonio Bruquetas Santos), a concelleira de 
C’s, integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo) e o concelleiro non adscrito (don Jesús Bao Bouzas).  
 
O Pleno municipal, por once votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita. 
 
2. Proposta de modificación da Relación de postos de traballo para 2017, coa única creación dun posto 
de persoal eventual denominado asesor/a de cultura 
 
Vista a proposta do concelleiro delegado da Área de Recursos Humanos e Servizos Sociais do día 24 de 
novembro de 2016 que consta do seguinte teor literal: 
 



 

 
 
“Visto o informe da Área de Urbanismo e Réxime Interior en relación coa miña providencia sobre a modificación da Relación 
de postos de traballo (RPT) pola creación dun novo posto de persoal eventual denominado asesor/a de cultura, elévase ao 
Pleno da Corporación a seguinte PROPOSTA: 
 
Primeiro: Aprobar inicialmente a modificación da Relación de postos de traballo para a inclusión nela dun novo posto de 
persoal eventual coas características que se indican: 
 
Posto Funcións Subgrupo Comp. Destino Comp. Específico 

Asesor/a de cultura De confianza C-2 18 8.234,99 
 
Segundo: Someter a información pública a través de anuncio no Boletín Oficial da Provincia o presente acordo así como o 
seu expediente polo prazo de 20 días, de conformidade co artigo 202 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 5 de decembro de 2016, por cinco votos a prol correspondentes aos dous 
concelleiros de UxC (dona Mª Dolores Blanca García Fernández, suplente, e don Ramón Boga Moscoso, titular), 
ás dúas concelleiras do PSdeG-PSOE (dona Mª Jesús Gómez González, titular, e dona Leonor Fernández 
Grande, suplente) e ao concelleiro do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez, titular). Abstivéronse os dous 
concelleiros do PP (dona Mª Jesús González Roel e don Manuel Mª Mora y Pita da Veiga, titulares), o concelleiro 
de ACdC-SON (don Antonio Bruquetas Santos, 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 Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, voceiro do PSdeG-PSOE, explica que, como 
todos saben, no pleno do 25 de maio de 2016 se aprobaron as últimas modificacións do cadro de persoal, que 
implicaron a supresión dunha praza de axente de protección civil e outra de operario de servizos. Con data 14 de 
novembro do presente ano ditouse a providencia de Alcaldía para a creación dun novo posto de persoal eventual, 
coa denominación de asesor de cultura. Trátase dun posto con funcións de confianza, grupo C-2, complemento 
de destino 18 e complemento específico 8.234,99 euros. 
 
Conclúe dicindo que en total serían 131 funcionarios, catro de persoal de confianza e un laboral. 
 
Concedida a palabra a don Manuel María Mora Pita da Veiga, concelleiro do PP, expón que nas pasadas 
comisións o seu grupo preguntou ao responsable da concellería de Cultura cal era o perfil da persoa que podería 
ocupar este posto de persoal eventual. Describiulles máis ou menos como era esa persoa, o que pasa é que non 
teñen constancia fidedigna de que iso sexa así, polo que sería interesante que lles facilitara a información e 
poder ter coñecemento de quen é esa persoa e cal é o seu perfil.  
 
Conclúe dicindo que, fiándose loxicamente da exposición que fixo o señor concelleiro de Cultura, respectan a súa 
opinión e o seu criterio, pero o seu grupo vaise abster. 
 
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que o seu grupo entende 
que non está suficientemente xustificada a necesidade dese posto de confianza de asesor de cultura.  
 
Non son quen, como é lóxico, de cuestionar os termos nos que se levou a cabo a negociación entre UxC e BNG 
á hora de conformar o novo Goberno, pero si son quen de non ser cómplices, vanlle permitir a expresión, do 
acordado nesas negociacións. Se para chegar a un acordo de goberno se lle outorga, neste caso ao BNG, un 
asesor, é cousa súa e do Goberno, e serán eles os que o aproben se así o consideran, pero insiste en que 
consideran que non está suficientemente xustificada a necesidade, a día de hoxe, dun asesor, dun posto de 
confianza para o departamento ou concellería de Cultura. 
 



 

 
No momento no que se lles xustifique, e non fala deste posto en concreto, senón de que no momento no que 
ACdC vexa que efectivamente existe a necesidade imperiosa neste concello de que se cree un posto de libre 
designación para cubrir unha carencia funcionarial ou política, con independencia da que sexa, se entenden que 
iso efectivamente é así e que esa carencia se produce, entón seguramente non terán ningún tipo de problema en 
aprobar ese posto de confianza. 
 
Agora ben, consideran que este non é o caso. A día de hoxe, once concelleiros, máis catro asesores, parécelles 
unha cifra sobredimensionadísima para un concello como é o de Cambre.  
 
Propoñen, iso si, que se realmente están convencidos da necesidade deses postos de confianza, e non neste 
caso, senón que o veñen dicindo noutros concellos forzas similares a ACdC, que o propio sería, e ela está 
plenamente convencida diso, que cada partido se pagase ou contratara o seu propio persoal de confianza se así 
o necesitara, sen custo para os cidadáns. Dilles que o deixan enriba da mesa. Se efectivamente así fora de 
necesario ese asesor de Cultura, invitan ao BNG a que o contrate o seu partido, igual que invitan aos outros 
partidos a que se paguen o seu propio persoal de confianza, sen que teña que ser o pobo de Cambre o que 
asuma ese custo. Cre que con once concelleiros, a día de hoxe, e co custo económico que supón para os 
veciños soportar esa configuración, é máis que suficiente. 
 
Conclúe dicindo que o seu voto neste caso vai ser en contra. 
 
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), expón que cando Ciudadanos votou a 
prol dos cargos e asignacións para UxC e PSOE, ao principio desta lexislatura, fixérono, e así o dixeron, porque 
querían facilitar a gobernabilidade e que o futuro goberno de Cambre non se vira aforcado. Era bo que Cambre 
tivera un goberno.  
 
Ademais de recibir certos adxectivos, esa frase de facilitar a gobernabilidade tivo a súa repetición en ton burlesco 
por parte do Sr. Carballada, e agora resulta que xa non soamente está facilitando a gobernabilidade, senón 
maiorías absolutas. 
 
A cambio daquel apoio, Ciudadanos naquel momento pediu simplemente portas abertas, información, e que se 
tiveran en conta as súas propostas. Outros pedían concellerías, pedían asesorías, ben, ao mellor pensaban que 
Ciudadanos ía facer igual que eles, pero non foi así. Despois de soportar todo o que se lles dixo, ademais dende 
o Bloque, ven como agora é o Bloque quen pide concellerías e pide asesores, ou sexa, poder e diñeiro. Ao final o 
tempo amosa como actúa cada quen.  
 
Pero dilles que non soamente é iso, é que ademais existe un profundo malestar en Cultura, e o saben, porque 
non están de acordo con eses nomeamentos, e é algo que se sabe, as tensións que hai na área de Cultura. Pero 
o Goberno fai caso omiso e impoñen a eses señores, porque a maioría absoluta é para eles o máis importante e 
non lles importa que a xente non estea na súa área de traballo satisfeita con eses cambios. 
 
Continúa dicindo que o bo do tempo, e de ter unha paciencia extrema, é que hai que sufrir e aguantar moito, pero 
a moita xente termina caéndoselle a careta, e toda esa agresividade verbal usada anteriormente, compróbase 
que era o guión dunha obra teatral. 
 
Manifesta que quere terminar agradecendo ao Sr. Boga a atención amosada durante a súa xestión, as súas 
respostas amables e a súa simpatía, todo o seu labor. É unha mágoa que estando a situación tan boiante como 
agora non pedira el tamén un asesor, dille que o pida, que ao mellor aínda agora llo dan. 
 
Conclúe dicindo que o seu voto vai ser en contra, e soamente lle pide ao señor alcalde que teña en conta a 
opinión da xente que conforma a área de Cultura, e valore o que realmente pensan, porque esa xente está 
pasando un mal trago con todo iso que está facendo. 



 

 
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que dende o seu grupo, 
loxicamente, van votar favorablemente a esta proposta. Consideran, e non queren repetirse, que ninguén pode 
botarlle en cara ao BNG, por así dicilo, un ansia desmedida de poder. Nos últimos anos tiveron numerosísimas 
oportunidades de entrar a formar parte do executivo local, por certo con ofertas enriba da mesa que son 
perfectamente verificables, con salarios moi amplos, bastante máis amplos que a contía económica que vai 
percibir agora este grupo de goberno e ese persoal de confianza. 
 
Son a primeira forza política na historia deste concello que explica nunhas comisións, co maior grao de detalle 
que lles foi posible, as características, as capacidades, as capacitacións e as habilidades técnicas da persoa que 
vai desenvolver ese posto de asesor. El está, e o quere dicir publicamente, a nivel persoal moi de acordo coa 
intervención que tivo por parte do PP o Sr. Mora, e entende o razoable da súa petición. Tan pronto como lles 
sexa posible, facilitaranlle o nome desa persoa e, por suposto que si, un contacto persoal con el, porque 
entenden que a súa postura e a súa demanda son perfectamente lóxicas. 
 
Se neste momento non dan publicamente un nome é por unha cuestión, en certa maneira, de procedemento 
institucional, xa que ata que non estean os orzamentos aprobados, e ata que non estea este punto da orde do 
día aprobado, pois loxicamente sería un pouco construír castelos no aire. 
 
Di que celebra que ao Sr. Rivas lle produza moita simpatía a súa intervención. El está no mundo para facer feliz 
aos nenos, e inclúe ao Sr. Rivas dentro dese epígrafe. 
 
Continúa dicindo que hai unha segunda cuestión, en relación coa intervención do Sr. Mora, e é que esa persoa 
está traballando a día de hoxe, e ten que ordenar os seus tempos para finalmente poder incorporarse. Xa di, 
agradece publicamente ao Sr. Mora o ton da súa intervención. 
 
Tamén agradece a intervención de ACdC-SON, porque parécelle coherente coa liña que vén desenvolvendo ese 
grupo neste pleno, e anteriormente a propia Esquerda Unida, polo tanto, nada que obxectar. Loxicamente aí 
teñen opinións e puntos de vista diferentes, o BNG si considera fundamentada e necesaria a creación desa 
praza.  
 
Dicir, como así se demostrará por certo en relación co que aquí se manifestou, que esa persoa a día de hoxe, 12 
de decembro, está traballando para unha administración pública, e quere dicir con iso que non están colocando a 
ninguén ad hoc, a ninguén que non teña traballo a día de hoxe, nin ao número “x” da listaxe, como se ten feito en 
experiencias de goberno anteriores. 
 
E volve dicir, unha e mil veces, que a eles hónralles que Ciudadanos os critique, agradeceranllo eternamente. 
Fixo mención a señora concelleira á súa agresividade verbal, ben, cada un exprésase, as veces non como quere, 
senón como pode. Dille que saiba, e que lle reitera, que ten as portas da súa concellería, da súa área de 
goberno, total e absolutamente aberta para cando queira realizar calquera tipo de cuestión ou recompilar 
calquera tipo de información. Iso aínda que posiblemente non sexan no trato persoal como Moncho Boga, porque 
Moncho Boga é unha persoa estupenda e marabillosa, á cal quere agradecerlle publicamente todas as 
facilidades que lles está dando á hora de asumir determinadas áreas de goberno. 
 
Continúa dicindo que a voceira de Ciudadanos ten un problema de memoria selectiva, no cal el non vai entrar. 
Ela anunciáralle a diversos grupos que naquel pleno ía votar unha cousa, chegou ao pleno e votou outra. Dille 
que o BNG defendeu sempre a dignidade na función pública e na función política, de feito, dunha maneira un 
pouco casual, no mandato anterior manifestaron en numerosas ocasións, e así está recollido nos diarios de 
sesión, a necesidade de que o alcalde de Cambre cobrara, e cobrara máis. Incluso chegaron a suxerir que 
cobrara o dobre do que estaba cobrando o anterior alcalde. 
 
 



 

 
Polo tanto, defenden que ten que haber unha dignificación dos salarios, que loxicamente teñen que ser 
conformes coa lei e estar perfectamente regulados, nese sentido Cambre cumpre coa lexislación vixente, e a 
partir de aí si que piden todo o rigor, toda a crítica, toda a contundencia no labor da oposición, porque eles cando 
foron oposición dentro das súas posibilidades así o fixeron. 
 
Tamén piden, en fin, certo rigor. É dicir, a señora concelleira vén a este pleno a dicir que hai un malestar nos 
traballadores de Cultura pola incorporación do BNG ao goberno municipal, mensaxe que lle dá dende aquí, 
publicamente, aos 24.000 veciños de Cambre e á totalidade dos funcionarios municipais. O BNG é perfectamente 
consciente de que están no goberno de paso, como todo servidor público, pero son cargos electos e representan 
a vontade maioritaria, neste caso formando parte dunha coalición, dos veciños e as veciñas de Cambre. E 
pódelle garantir que teñen unha relación total e absolutamente respectuosa, total e absolutamente cordial coa 
totalidade de funcionarios dependentes da área de Cultura.  
 
Se algo lles pesa a día de hoxe é que nos días que levan traballando aínda non tiveron tempo a ter un encontro 
individualizado, detido, unha charla como é debido con todos e cada un dos membros do departamento, pero se 
a concelleira ten a información de que existe malestar por parte dos funcionarios no exercicio do seu labor, pola 
incorporación do BNG ao Goberno, o que ten que facer aquí é poñerlle nome e apelidos a esa situación, ou 
cando menos os cargos que ocupan, porque do contrario está facendo, e non quere ser faltón, unha política total 
e absolutamente trilera e usurera. 
 
Di que insiste, que a concelleira de Ciudadanos ten as portas da súa área total e absolutamente abertas, terá 
tamén as do seu asesor cando chegue o momento. Eles viron aquí a aportar dende o seu prisma e dende a súa 
lóxica... 
 
Intervén o señor alcalde para pedirlle ao señor concelleiro que vaia rematando. 
 
Don Daniel Carballada Rodríguez manifesta que remata xa, e convida á concelleira de Ciudadanos a tender 
pontes con absolutamente todo o mundo. O BNG ten as súas portas total e absolutamente abertas. Cren na 
comunicación omnidireccional. De verdade, esa cousa de que vén o Bloque, de que vén o coco, quen os coñeza 
en Cambre realmente vaino crer moi pouco. Polo tanto, reitera o se convite a falar, a participar no deseño das 
políticas e a ter unha relación o máis normalizada posible. 
 
Conclúe dicindo que quen o coñeza a el, Daniel Carballada, veciño de Meixigo, e quen coñeza a Brais Cubeiro, 
veciño de Cambre, sabe que poderán andar con mil historias nesta vida, pero dende logo non con caretas. Non 
son nada amigos de disfraces na política, van de fronte e din as cousas como son. 
 
Toma a palabra o señor alcalde e dille á voceira do GM (C’s) que tanto el mesmo, como Moncho Boga, que á 
parte de levar un ano e medio levando a Concellería de Cultura, non é só político, senón compañeiro dos 
traballadores de Cultura, non teñen constancia, en absoluto, só faltaría, de que haxa tensións na área de Cultura. 
Iso é tirar a pedra e esconder a man. 
 
Calquera funcionario desta casa sabe que a porta de Alcaldía está aberta para falar con el, e co señor concelleiro 
por suposto, seguro, incluso moito máis que con el pola confianza que o concelleiro ten con eles dende hai 
moitísimos anos. Polo tanto, pode que a algunha persoa non lle guste esta incorporación, pode ser, pero iso non 
quere dicir que teñan tensións no departamento de Cultura. A señora concelleira está a poñelo un pouco duro, e 
el cre que non é así. 
 
Reitera que con el non viñeron falar para dicirlle que non están de acordo, ou que isto vai peor, etc., o pode dicir 
abertamente. 
 
 



 

 
Concedida a palabra a don Manuel Rivas Caridad, voceiro do PP, manifesta que el o que lle pide ao señor 
alcalde, e o pide dende a súa humildade como concelleiro, é que presida os plenos. Di que neste pleno el non ten 
aberto a boca, porque ten concelleiros competentes que levan as súas áreas e teñen que defendelas, pero ao 
que non está disposto é a que un futuro concelleiro de goberno, e por riba concelleiro de Cultura, veña aquí a 
insultalo. 
 
Dille ao Sr. Carballada que non o entende. Non entende por que lle preguntou se lle facía moita graza. Dille que 
el non se riu del, nin da súa intervención. O señor concelleiro non sabe do que se estaba sorrindo, polo tanto, 
pídelle que lle garde respecto, igual que el llo garda. É a terceira vez que en plenos onde hai público e hai 
veciños de Cambre o voceiro do BNG o insulta, e dille que non llo vai permitir. 
 
Rógalle ao señor alcalde que, por favor, presida os plenos, porque a el o bota fóra, pero permite que o insulten. 
Pregúntalle por que, se é porque ten sido alcalde. Pídelle que llo explique, porque el ten sido alcalde coas súas 
virtudes e cos seus defectos. Ás veces non contesta ás alusións, porque non quere entrar en discusións nin 
alongar os plenos, pero o que non vai permitir é que por riba veña aquí e o insulten. 
 
Conclúe dicindo que está facendo o seu traballo e o seu labor. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para manifestar que iso intenta, que intenta presidir os plenos o mellor que pode 
e o mellor que sabe, nin máis nin menos. Non porque o Sr. Rivas teña sido alcalde ou porque sexa do PP, nin 
moito menos, o que intenta é ser xusto con todo o mundo, é o que intenta, aínda que pode que non sempre o 
consiga. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros de UxC (don Óscar A. García, 
Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso e dona Mª Dolores 
Blanca García Fernández), os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Leonor Fernández Grande, dona Mª 
Jesús Gómez González, don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez e dona Josefa Vázquez Soto) e os dous 
concelleiros do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández). Votan en contra os dous 
concelleiros de ACdC-SON (dona Mª Olga Santos López e don Antonio Bruquetas Santos) e a concelleira de C’s, 
integrante do GM (dona Mª José García Hidalgo). E abstéñense os seis concelleiros do PP (don Manuel Rivas 
Caridad, 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) e o concelleiro non adscrito (don Jesús Bao Bouzas).  
 
O Pleno municipal, por once votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita. 
 
A continuación, e antes de finalizar o pleno, o señor alcalde manifesta que lle gustaría dicir que hoxe o Concello 
de Cambre é moito máis transparente e é moito máis participativo, aínda que lles queda moito traballo que facer. 
Dilles que non o dubiden, que o van facer. 
 
Di que este é o primeiro paso, pero cre que é un paso importante. Traen por primeira vez en tempo o orzamento. 
É a primeira vez en décadas que sucede algo así, polo que felicita aos técnicos e aos políticos polas súas 
achegas, así como aos veciños que tomaron parte na campaña de participación orzamentaria.  
 
É algo que fixeron entre todos, que quede claro. Non é un tanto do Goberno local, non é un punto nin unha 
vitoria. É unha boa noticia para todo o municipio, sinceramente cre que é unha boa noticia o que lograron facer 
con estes orzamentos. 
 
Quere agradecérllelo publicamente a todos os veciños que participaron na campaña de recollida de propostas, ás 
asociacións de veciños, ás de empresarios, ás entidades sen ánimo de lucro, e aos partidos políticos que tamén 
colaboraron coa iniciativa.  
 



 

Conclúe dicindo que de verdade é un reto que el ten, que nos vindeiros orzamentos ata o PP lles faga chegar as 
súas propostas para incluílas nos orzamentos do 2018. A todos moitas grazas. 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, o señor presidente levantou a sesión cando son as vinte e unha horas e 
vinte minutos, do que eu, secretaria, certifico. 

 
O presidente        A secretaria xeral 

Óscar A. García Patiño      Maria Luisa de la Red Ampudia 
  


