
 

SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL DO DÍA 25 DE FEBREIRO DE 2021 
 
 
No despacho de Alcaldía do Concello de Cambre, ás vinte horas do día vinte e cinco de febreiro de dous mil 
vinte e un, baixo a presidencia do señor alcalde, don Óscar A. García Patiño, reúnese, en sesión telemática a 
través da plataforma Councilbox, con carácter ordinario e en primeira convocatoria, o Pleno municipal. 
 
Asisten telematicamente os señores concelleiros don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don 
Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade 
e dona María Dolores Pan Lesta, de UxC; dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, 
dona Patricia María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei, do PSdeG-PSOE; don Juan María Abalo 
Castex, dona María Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe, do PP; don Daniel Carballada 
Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández, do BNG; don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites de 
AV; e integrando o Grupo Mixto, dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común e dona María José 
García Hidalgo, de C’s. 
 
Asiste telematicamente don Francisco Javier Ulloa Arias, interventor, e presencialmente dona María Luisa de la 
Red Ampudia, secretaria xeral. 
 
Faise constar que a presente sesión foi celebrada por medios telemáticos, a través da plataforma Councilbox, 
sistema autorizado por Resolución da Alcaldía núm. 643/2020, do 19 de maio, para a celebración de sesións 
extraordinarias, tanto das Comisións Informativas Permanentes como do Pleno municipal, durante a duración do 
estado de alarma decretado por Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, así como durante a vixencia das súas 
prórrogas, isto de acordo co establecido no apartado 3 do artigo 46 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
bases do réxime local, do seguinte teor literal: 
 

“3. En todo caso, cando concorran situacións excepcionais de forza maior, de grave risco colectivo, ou catástrofes 
públicas que impidan ou dificulten de maneira desproporcionada o normal funcionamento do réxime presencial das 
sesións dos órganos colexiados das Entidades Locais, estes poderán, apreciada a concorrencia da situación 
descrita polo alcalde ou presidente ou quen validamente lles substitúa para o efecto da convocatoria de acordo coa 
normativa vixente, constituírse, celebrar sesións e adoptar acordos a distancia por medios electrónicos e 
telemáticos, sempre que os seus membros participantes se atopen en territorio español e quede acreditada a súa 
identidade. Así mesmo, deberase asegurar a comunicación entre eles en tempo real durante a sesión, 
dispoñéndose os medios necesarios para garantir o seu carácter público ou secreto segundo proceda legalmente en 
cada caso. 
 
Para os efectos anteriores, considéranse medios electrónicos válidos as audioconferencias, videoconferencias, ou 
outros sistemas tecnolóxicos ou audiovisuais que garantan adecuadamente a seguridade tecnolóxica, a efectiva 
participación política dos seus membros, a validez do debate e votación dos acordos que se adopten.” 

 
Por este motivo non foi posible enlazar a gravación en vídeo de todo o ocorrido na sesión ao documento 
electrónico da acta da sesión, de xeito que puidera ser asinada conxuntamente pola secretaria da Corporación e 
polo señor alcalde, adoptando o sistema de videoacta, tal e como se establece no artigo 130 do Regulamento 
orgánico municipal. 
 
Tendo en conta canto antecede, redáctase a presente acta, comprensiva do lugar, data e hora de celebración da 
sesión, carácter ordinario desta, asistentes, contido dos acordos acadados, sentido dos votos emitidos, e, así 
mesmo, recóllese a literalidade das intervencións de cada un dos oradores, para a súa constancia e para 
coñecemento xeral. 
 
Aberto o acto pola presidencia, examináronse os asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.  
 



 

1. Aprobación, se procede, dos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 26 de 
novembro de 2020 e á sesión extraordinaria do día 22 de decembro de 2020 
 
O señor presidente pregunta se algún dos membros do Pleno municipal ten algunha observación que formular 
aos borradores das actas correspondentes á sesión ordinaria do día 26 de novembro de 2020 e á sesión 
extraordinaria do día 22 de decembro de 2020. 
 
Non se formulan alegacións, polo que o Pleno municipal aproba os citados borradores co voto a prol dos 
dezaoito concelleiros que están hoxe presentes e que asistiron ás citadas sesións  (os seis concelleiros de UxC 
que se relacionan: don Óscar A. García Patiño, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona 
María Carmen Pan Matos, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta; os catro concelleiros 
do PSdeG-PSOE; os dous concelleiros do PP que se relacionan (don Juan María Abalo Castex e dona María 
Jesús González Roel); os dous concelleiros do BNG; os dous concelleiros de AV; a concelleira de EU-Son en 
Común; e a concelleira de C’s. 

 
Faise constar que no momento da votación non é posible establecer conexión de vídeo cos concelleiros de UxC 
don Juan González Leirós e don Daniel Mallo Castro, nin coa concelleira do PP dona Marta María Vázquez 
Golpe, co fin de que manifesten o sentido do seu voto mediante signo convencional de asentimento, 
disentimento ou abstención, polo que, de conformidade co disposto no artigo 106.2 do Regulamento orgánico 
municipal, o seu voto computa como abstención. 

 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
2.1. Aprobación, se procede, da inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos 
municipal 
 
Vista a proposta de Alcaldía, de data 12 de febreiro de 2021, que consta do seguinte teor literal: 
 
«Visto que con data de 29 de xuño de 2016 aprobáronse en sesión plenaria as modificacións ao Inventario de Camiños e 
Vías Municipais aprobado en sesión plenaria de 25 de febreiro de 1.999 e un ano despois, o 29 de xuño de 2017, 
aprobouse o Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Cambre, recollendo os camiños tal e como se acordara un ano 
antes. 
 
Visto que con data de 25 de abril de 2019 aprobouse, en sesión plenaria ordinaria, a inclusión de diversos camiños. 
 
Visto que, a día de hoxe, constan na Secretaría Municipal diversas solicitudes de inclusión de camiños e recursos de 
reposición presentados contra o acordo plenario adoptado en sesión ordinaria celebrada con data de 25 de abril de 2019, 
incluído no punto 2.8 da orde do día, “proposta de inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos do 
Concello de Cambre”, sen resolver. 
 
Visto que con data de 11 de febreiro de 2021 ditei providencia pola que, tendo en conta os informes emitidos pola 
Secretaría Xeral con datas de 29 de outubro de 2010 respecto da delimitación entre o concepto de camiño público, 
servidume e serventía e de 10 de xuño de 2016 respecto das modificacións ao Inventario de Camiños e Vías Municipais 
aprobado en sesión plenaria de 25 de febreiro de 1.999, solicitei informe da área de urbanismo respecto do cumprimento 
dos criterios relativos á continuidade, á súa inclusión no catastro do ano 1956, no catastro actual, no Inventario do ano 
1.999 e nas normas subsidiarias, así como o tipo de solo sobre o que transcorren, os servizos públicos instalados e as 
cesións e expropiacións existentes, así como das incidencias detectadas a este respecto dos camiños aos que se refiren as 
solicitudes, os recursos de reposición e outros cuxa inclusión se propón de oficio. 
 
Visto que o informe foi emitido con data de 11 de febreiro polo delineante municipal.  
 
Visto que con data de 12 de febreiro de 2021 emitiuse informe proposta pola técnica de xestión de administración xeral, coa 
conformidade da secretaria xeral, ao respecto. 
 



 

Visto canto antecede, en aplicación do artigo 34 do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o 
Regulamento de Bens das Entidades Locais, en virtude do cal “o Pleno da Corporación será o órgano competente para 
acordar a aprobación do Inventario xa formado, a súa rectificación e comprobación”, proponse ao Pleno Municipal a 
adopción do seguinte acordo: 
 
Primeiro. Respecto das solicitudes presentadas para dar de alta camiños no Inventario de Bens e Dereitos do 
Concello de Cambre: 
 
1. Desestimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 24 de outubro de 2018, ao número 201800000007552, a 
instancia de dona Sonia Guerrero Trillo, e, en consecuencia, non incluír no Inventario de Bens e Dereitos o camiño sito no 
lugar do Monte, parroquia de Bribes, que se indica con puntos en cor vermella: 
 

 
 
Isto, segundo se deriva do informe emitido polo delineante municipal con data de 11 de febreiro de 2021: “SEGUNDO O 
EXPEDIENTE DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA A PARTE MARCADA NA SOLICITUDE PERTENCERÍA ÁS 
PARCELAS 1091 E 1089 (INDICADA EN COR VERMELLO). TERÍASE QUE INCLUÍR COMO PÚBLICO A PARTE DO 
CAMIÑO QUE TRANSCORRE AO NORTE DAS PARCELAS 1088-1, 1088-2 E 1087 SEGUNDO O EXPEDIENTE DE 
CONCENTRACIÓN PARCELARIA (INDICADO EN COR AZUL): 

  ” 
 
 
2. Estimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 6 de maio de 2019, ao número 201900000002858, a instancia de 
don Alfonso Rivas Vázquez, don José Ramos Pena e don Salvador Fernández Lema, así como a solicitude rexistrada de 
entrada con data de 12 de xullo de 2019, ao número 201900000004864, a instancia de don Pedro Pedreira Olivera, e, en 
consecuencia, incluír no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Cambre o camiño sito no lugar de Fontenla, 
parroquia de Pravio, que se indica con puntos en cor vermella: 
 



 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño sobre o que o Concello ven actuando como titular do mesmo de forma pacífica, estando xa 
recollido no Inventario de camiños e vías públicas municipais aprobado en sesión plenaria de 25 de febreiro de 1.999, ao 
número 0375, e instalando servizos públicos tales como a rede de sumidoiros e a rede de iluminación pública.  
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
3. Desestimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 24 de maio de 2019, ao número 201900000003382, a 
instancia de don Jose Seoane Paris, DNI 32205638A, e outros veciños, no que solicitan “ao Concello faga as oportunas 
dilixencias para que o acceso ás vivendas e propiedades dos firmantes que se achega sexan a través de camiño público”, e, 
en consecuencia, non incluír no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Cambre o camiño sito en Nebrixe, Bribes, que 
a seguir se indica con puntos de cor vermella: 
 
 

 
 
 
Isto, de conformidade co informe emitido pola técnica que subscribe con data de 3 de xullo de 2019 no expediente incoado 
na plataforma TEDeC ao número 2019/X998/000017: “segundo se deriva do informe emitido polo delineante municipal con 
data de 11 de xuño actual, o citado camiño non ten saída a outro camiño público (carece de continuidade) nin consta 
grafado no catastro de 1956, nin no Inventario de camiños e vías municipais aprobado en sesión de 25 de febreiro de 1.999, 
nin se prevé como tal camiño público nos planos das Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente pola Comisión 
Provincial de Urbanismo con data de 27 de xullo de 1.994 e publicadas no BOP de 27 de setembro de 1.994, polo que, de 
estimarse a solicitude, infrinxiríase o disposto no artigo 37.1 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, que 
prohibe neste tipo de solo –solo rústico- “a apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean previstos no 
planeamento…”.” 
 



 

4. Estimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 27 de xuño de 2019, ao número 201900000004441, a instancia de 
dona Virtudes Blanco López e outros, aceptando a cesión proposta e, en consecuencia, incluír no Inventario de Bens e 
Dereitos do Concello de Cambre o camiño sito no lugar de Ribeira, parroquia de Cambre, que se indica con puntos de cor 
vermella: 

 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño previsto no catastro actual, asfaltado, transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa 
titularidade municipal reclama a veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
5. Estimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 31 de xaneiro de 2020, ao número 202000000000515, a instancia 
de dona Verónica Ruiz Sánchez e outros, e, en consecuencia, incluír no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de 
Cambre o camiño sito na Urbanización O Retiro, Cambre: 

 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño previsto no catastro actual, transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade 
municipal reclama a veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
6. Estimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 8 de xullo de 2020, ao número 202000000002342, a instancia de 
don Manuel Martínez Pan, quen di actuar a instancia da Asociación de Veciños O Cruceiro de Bribes, e outros, e, en 
consecuencia, incluír no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Cambre do camiño sito en Peiraio, Bribes, que se 



 

sinala con puntos de cor vermello: 
 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño previsto no catastro actual, transitable, asfaltado e con puntos de luz, cuxo uso público resulta 
acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
7. Estimar o escrito rexistrado de entrada con data de 27 de xullo de 2020, ao número 202000000002710, a instancia de 
dona María del Mar Aradas Álvarez e outros, e, en consecuencia, incluír no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de 
Cambre o camiño sito na Torre, Andeiro, que se sinala con puntos de cor vermella: 
 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, asfaltado, con rede de iluminación pública, previsto no catastro actual, sobre o que 
o Concello ven actuando como titular do mesmo de forma pacífica, estando xa recollido no Inventario de camiños e vías 
públicas municipais aprobado en sesión plenaria de 25 de febreiro de 1.999, ao número 0205, cuxo uso público resulta 
acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
8. Estimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 2 de setembro de 2020, ao número 202000000003176, a instancia 
de dona José Luis Regueira Catoira, e incluír como público no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Cambre o 
camiño sito en Os Picardos, tal e como se indica con puntos en cor vermella: 
 



 

 
 
Isto, porque tal e como de deriva do informe de data 11 de febreiro de 2021 emitido polo delineante municipal, trátase dun 
camiño con continuidade, grafado tanto no catastro actual como parcialmente no catastro do ano 1.956 (cartografía máis 
antiga da que se dispón), así como nas Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de 
Urbanismo con data de 27 de xullo de 1.994 e publicadas no BOP de 27 de setembro de 1.994 e parte do mesmo xa foi 
dado de alta segundo o apartado terceiro, punto 2.8 da parte resolutiva do acordo plenario adoptado con data de 25 de abril 
de 2019 “por ser un dos camiños paralelos á autoestrada A-6 cedidos polo Ministerio de Fomento”.  
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
9. Estimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 22 de setembro de 2020, ao número 202000000003463, a 
instancia de don José Antonio Golpe Miño e outros, e, en consecuencia, incluír no Inventario de Bens e Dereitos do 
Concello de Cambre o camiño sito en Meixigo que se indica con puntos de cor vermella: 

 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, que goza dos servizos públicos de rede de abastecemento, sumidoiros e 
iluminación pública, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
10. Estimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 19 de xaneiro de 2021, ao número 202199900000276, a 
instancia de don Ramón José Pulleiro Martinez, e, en consecuencia, incluír no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de 
Cambre o camiño sito no lugar de Os Picardos, parroquia de Anceis, que a seguir se indica con puntos de cor marela: 
 



 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, con puntos de luz, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal 
reclama a veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
11. Estimar a solicitude rexistrada de entrada con data de 20 de xaneiro de 2021, ao número 202100000000192, a 
instancia de don Carlos Daniel Rodríguez Sánchez, e, en consecuencia, aceptar a cesión e incluír no Inventario de Bens e 
Dereitos do Concello de Cambre o camiño sito no lugar de As Gamelas, parroquia de Anceis, que se indica dentro do 
círculo vermello: 
 

   
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a 
veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 



 

Notifíquese aos interesados o presente acordo, facéndolles constar que, de conformidade co establecido no artigo 114 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, pon fin á vía 
administrativa. A teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderá recorrerse potestativamente en reposición 
ou impugnala directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa. 
 
O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á recepción desta notificación e 
deberá presentalo ante o mesmo órgano que a ditou (artigo 124 da Lei 39/2015). 
 
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á recepción 
desta notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a Sala do 
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución competencial establecida nos 
artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa); todo isto sen prexuízo 
de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso que estime procedente. 
 
Segundo. Respecto dos recursos de reposición presentados contra o acordo plenario adoptado en sesión ordinaria 
celebrada con data de 25 de abril de 2019, incluído no punto 2.8 da orde do día, “proposta de inclusión de diversos 
camiños no Inventario de bens e dereitos do Concello de Cambre”: 
 
1.- Estimar o recurso de reposición interposto por don José Ramos Pena, rexistrado de entrada con data de 18 de xullo de 
2019, ao número 201900000005002, contra o acordo plenario adoptado con data de 25 de abril de 2019 incluído no punto 
2.8 da orde do día, “proposta de inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos do Concello de Cambre”, no 
seu apartado 31 do resolvendo primeiro, polo que se desestimou a inclusión no Inventario Municipal do camiño sito en 
Fontenla, Pravio, e, en consecuencia, incluír o camiño que a seguir se indica con puntos de cor vermella: 
 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño sobre o que o Concello ven actuando como titular do mesmo de forma pacífica, estando xa 
recollido no Inventario de camiños e vías públicas municipais aprobado en sesión plenaria de 25 de febreiro de 1.999, ao 
número 0375, e instalando servizos públicos tales como a rede de sumidoiros e a rede de iluminación pública.  
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
2. Desestimar o recurso de reposición, rexistrado de entrada con data de 16 de xullo de 2019, ao número 
201900000004948, a instancia de don Francisco Alfredo Barbeito Pose, don Alfredo Barbeito Naya e don Gerardo Pose 
Carro, contra o acordo plenario adoptado con data de 25 de abril de 2019 incluído no punto 2.8 da orde do día, “proposta de 
inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos do Concello de Cambre”, no seu apartado 19, no que se 
desestimou a inclusión no Inventario do camiño sito en Aián, Sigrás, e, en consecuencia, non incluír o camiño que a seguir 
se indica con puntos de cor vermella: 

 



 

 
 
Isto, polos motivos xa expostos no informe emitido pola técnica que subscribe con data de 12 de abril de 2021: 
 
“Sobre este camiño, previa aprobación polo Pleno da Corporación do Inventario en sesión de 29 de xuño de 2016, 
realizouse traballo de campo, co seguinte resultado:  
 

 



 

 
 
Isto motivado en que, se ben arranca e finaliza en camiños públicos (ten continuidade) faino, no último tramo e como se 
aprecia nas fotografías, a través dunha propiedade privada, da que forma parte, sen independizarse, tendo aparencia máis 
ben de servidume que de camiño público. 
 
Ao que debe engadirse que, segundo se deriva do informe emitido polo delineante municipal, non consta no catastro do ano 
1.956 (cartografía máis antiga da que se dispón) nin no Inventario de camiños e vías municipais aprobado en sesión de 25 
de febreiro de 1.999, nin se prevé como tal camiño público nos planos das Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente 
pola Comisión Provincial de Urbanismo con data de 27 de xullo de 1.994 e publicadas no BOP de 27 de setembro de 1.994, 
polo que, de estimarse a solicitude, infrinxiríase o disposto no artigo 26.1.e) da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de 
Galicia, que prohibe neste tipo de solo –núcleo rural- “a apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean previstos no 
planeamento…”.” 
 
3. Desestimar o recurso de reposición, rexistrado de entrada con data de 19 de xullo de 2019, ao número 
201990000002025, a instancia de don Juan Antelo Fernández, contra o acordo plenario adoptado con data de 25 de abril de 
2019 incluído no punto 2.8 da orde do día, “proposta de inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos do 
Concello de Cambre”, no seu apartado 28 do resolvendo primeiro, polo que se desestimou a inclusión no Inventario do 
camiño sito na Pena da Nosa Señora, en Cambre, e, en consecuencia, non incluír o camiño que a seguir se indica con 
puntos de cor vermella: 
 

 
 
Isto motivado en que, segundo se deriva dos informes emitidos polo delineante municipal con data de 14 de marzo de 2020 
e de 11 de febreiro actual, e de conformidade co xa informado pola técnica que subscribe con data de 12 de abril de 2019, o 
citado camiño atópase en solo urbano non consolidado formando parte da unidade de execución 5.4, requirindo a súa 
execución, de conformidade co artigo 72 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia e co artigo 48 das Normas 
Subsidiarias aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo con data de 27 de xullo de 1.994 e 
publicadas no BOP de 27 de setembro de 1.994, da aprobación dun plan especial de reforma interior e posterior cesión dos 
viarios ao Concello pois é obriga dos propietarios deste tipo de solo a “cesión obrigatoria e gratuitamente ao Concello o solo 
destinado ao sistema local de espazos libres, zonas verdes e equipamentos, e á administración titular correspondente, o 
destinado a viarios” (artigo 21.1.a) Lei 2/2016). 
 
4. Desestimar o recurso de reposición rexistrado de entrada con data de 19 de xullo de 2019, ao número 
201900000005036, a instancia de don José e don Gustavo Carro Insua, contra o acordo plenario adoptado con data de 25 
de abril de 2019 incluído no punto 2.8 da orde do día, “proposta de inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e 
dereitos do Concello de Cambre”, no seu apartado 35 do resolvendo primeiro, no que se acordou a inclusión do camiño sito 



 

en Meixigo, e, en consecuencia, manter a inclusión no inventario do camiño sito en Meixigo que se sinala con puntos de cor 
vermella: 

 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a 
veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
5. Desestimar o recurso de reposición, rexistrado de entrada con data de 30 de xullo de 2019, ao número 
201900000005212, a instancia de dona Josefina Otero Maceiras, contra o acordo plenario adoptado con data de 25 de abril 
de 2019 incluído no punto 2.8 da orde do día, “proposta de inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos 
do Concello de Cambre”, no seu apartado 22 do resolvendo primeiro, polo que se desestimou a inclusión no Inventario do 
camiño sito en Nebrixe, Bribes, e, en consecuencia, non incluír o camiño que se indica con puntos de cor vermella: 
 

 
 
Isto porque, tal e como se informou con data de 12 de abril de 2019 pola técnica que subscribe, “segundo se deriva do 
informe emitido polo delineante municipal con data de 14 de marzo actual, o citado camiño non ten saída a outro camiño 
público (carece de continuidade), nin consta a súa existencia no catastro do ano 1.956 (cartografía máis antiga da que se 
dispón) nin no Inventario de camiños e vías municipais aprobado en sesión de 25 de febreiro de 1.999, nin se prevé como 
tal camiño público nos planos das Normas Subsidiarias aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de Urbanismo 
con data de 27 de xullo de 1.994 e publicadas no BOP de 27 de setembro de 1.994, polo que, de estimarse a solicitude, 
infrinxiríase o disposto no artigo 37.1 da Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, que prohibe neste tipo de solo –
solo rústico- “a apertura de pistas, rúas ou camiños que non estean previstos no planeamento…””. 
 
Notifíquese aos interesados o presente acordo, facéndolles constar que, de conformidade co establecido no artigo 124.3 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, contra a resolución dun 
recurso de reposición non pode interpoñerse de novo dito recurso. 
 



 

Contra este acordo poderá interponer recurso contencioso administrativo ao abeiro do establecido no artigo 25 da Lei 
29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa e artigos 123.2 e 124.3 da Lei 39/2015. 
 
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á recepción 
desta notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a Sala do 
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución competencial establecida nos 
artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa); todo isto sen prexuízo 
de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso que estime procedente. 
 
Terceiro. Dar de alta no Inventario de Bens e Dereitos do Concello de Cambre os camiños que a seguir se indican 
con puntos de cor vermella: 
 
1.- Camiño sito no lugar do Espíritu Santo, Cecebre: 
 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a veciñanza, pois 
trátase do único paso accesible ao lavadoiro público no que remata.   
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
2.- Camiño sito no lugar de Sobreguexe, Cecebre: 

 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a 
veciñanza. 



 

 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
3. Camiño sito no Rocón, Cambre: 
 

 
 

Isto, por tratarse dun camiño transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a 
veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
4.- Camiño sito no Pombo, Pravio: 
 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a 
veciñanza. Ademais, goza de continuidade enlazando o actual camiño codificado ao número 1C.1.0500, coñecido como 
“Camiño Real” e o codificado ao número 1C.1.091. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 



 

 
 
5. – Camiño sito no lugar de Anceis:  
 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a 
veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
6.- Camiño sito na Ribeiriña, Peiraio (faise constar que o tramo que discorre en horizontal xa foi dado de alta no acordo 
Plenario adoptado con data de 25 de abril de 2019, incluído no punto 2.8, apartado 45): 
 
 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a 
veciñanza. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
 
 
 
 



 

7.- Camiño sito no Apeadeiro, Cecebre: 
 

 
 

Isto, por tratarse dun camiño previsto nas normas subsidiarias en solo de núcleo rural e porque, estando previsto como tal 
no Inventario de camiños e vías públicas aprobado en sesión plenaria de 25 de febreiro de 1999 – co número 00361 –, non 
foi dado de baixa mediante acordo Plenario posterior algún, do que cabe concluír que non consta grafado no actual 
Inventario por mero erro. 
 
Tendo en conta que, de conformidade co establecido no artigo 20.g) do Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que 
se aproba o Regulamento de Bens das Entidades Locais, “tratándose de vías públicas, no Inventario deberán constar os 
datos necesarios para a súa individualización, con especial referencia aos seus límites, lonxitude e anchura”, deberá  
procederse de forma inmediata á individualización do camiño, determinando as súas características, que deberán ser 
ratificadas polo Pleno da Corporación. 
 
8.- Camiño sito no Monte, Bribes: 
 

 
 
Isto, pois segundo se deriva do informe emitido pola delineante municipal con data de 11 de febreiro de 2021 respecto da 
solicitude rexistrada de entrada con data de 24 de outubro de 2018, ao número 201800000007552, a instancia de dona 
Sonia Guerrero Trillo, “SEGUNDO O EXPEDIENTE DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA A PARTE MARCADA NA 
SOLICITUDE PERTENCERÍA ÁS PARCELAS 1091 E 1089 (INDICADA EN COR VERMELLO). TERÍASE QUE INCLUÍR 
COMO PÚBLICO A PARTE DO CAMIÑO QUE TRANSCORRE AO NORTE DAS PARCELAS 1088-1, 1088-2 E 1087 
SEGUNDO O EXPEDIENTE DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA (INDICADO EN COR AZUL): 



 

” 
 
 
9.- Camiño sito en Bribes: 
 

 
 
Isto, por tratarse dun camiño transitable, cuxo uso público resulta acreditado e cuxa titularidade municipal reclama a 
veciñanza. 
 
Cuarto: Modificar o trazado do camiño codificado no Inventario ao número 1C.1.0232, no seu linde norte, axustándose ao 
límite da parcela con referencia catastral 15017A019000390000MR, segundo o levantamento topográfico realizado o 30 de 
setembro de 2020, polo arquitecto Damián Cancela Boga, co fin de deslindar a parcela e o camiño. 
 

 



 

Isto, de conformidade co exposto no informe emitido polo delineante municipal con data de 11 de febreiro de 2021. 
 
Quinto: Publicar o presente acordo na páxina web do Concello de Cambre (www.cambre.es); de conformidade co disposto 
no artigo 8.3 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno que prevé a 
publicación da relación dos bens inmobles que sexan da súa propiedade, ou sobre os que ostenten algún dereito real, 
contidos no Inventario de Bens e Dereitos. 
 
Sexto: Notificar ao departamento de Urbanismo aos efectos oportunos e co fin de que polo técnico que corresponda se 
incorpore o presente acordo á plataforma “INGRID” que da soporte ao Inventario de Bens e Dereitos do Concello de 
Cambre.» 
 
Visto o ditame favorable emitido pola Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Facenda, Recursos 
Humanos e Desenvolvemento Socioeconómico de data 18 de febreiro de 2021. 
 
Vista a emenda presentada por don Juan María Abalo Castex, en representación do grupo municipal do PP, 
mediante escrito rexistrado de entrada ao núm. 999/962 o día 22 de febreiro de 2021, que consta do seguinte 
teor literal: 
 
“Primeiro: Que é intención do señor alcalde a inclusión na orde do día do pleno ordinario a celebrar o vindeiro 25 de 
febreiro, a inclusión de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos municipal. 
 
Segundo: Que trala remisión da documentación relativa ao dito pleno ordinario e a celebración das comisións informativas 
pertinentes, este Grupo Municipal Popular puxo de manifesto que dos 25 camiños propostos, tan só 4 (s.e.u.o desta parte), 
contan co informe favorable da Secretaría Municipal, razón pola cal se estima conveniente diferenciar en dous expedientes 
administrativos distintos a presentar a pleno, aquelas propostas que si contan con informe favorable, daquelas que non o 
teñen. 
 
Razón pola cal, desde o Grupo Municipal Popular,  
 
SOLICITAMOS que para o vindeiro pleno ordinario do mes de febreiro, na inclusión de diversos camiños no Inventario de 
bens e dereitos municipal, se distingan dous expedientes/asuntos distintos a incluír na orde do día, o primeiro deles 
comprensivo daquelas propostas co informe favorable da Secretaría Municipal, e o segundo deles con aquelas propostas 
que non dispoñan de informe favorable da dita Secretaría.” 
 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso, concelleiro con delegación especial dos servizos de Turismo 
e Patrimonio, manifesta que en resposta á emenda do PP quere dicir que a inclusión dos asuntos na orde do día 
do pleno é unha competencia do alcalde e, neste caso, a proposta é a de incluír diversos camiños no inventario, 
cada un deles polo seu motivo, pero todos cunha mesma finalidade, atender as demandas veciñais, estimando 
que todos eles deben ter a consideración de camiños de titularidade municipal, adscritos a un uso público, que 
queda debidamente acreditado en todos os casos. Este é para o equipo de goberno o factor definitivo e 
definitorio da proposta, así como o fío condutor de toda ela.  
 
Continúa dicindo que o PP considera que a proposta debería dividirse en función do criterio mantido pola 
Secretaría municipal, e por suposto están no seu dereito. Tamén poderían, seguindo o seu argumentario, ir 
aprobando camiño a camiño, de forma independente, pero iso iría en contra da eficacia e da eficiencia que debe 
de rexer toda actuación administrativa.  
 
Por iso traen á consideración do Pleno a proposta tal e como está redactada, porque doutro xeito chegarían á 
situación que lles acaba de describir, é dicir, totalmente absurda, lenta e ineficaz. Por todo isto, votarán en contra 
da emenda. 
 
Concedida a palabra a dona María Olga Santos López, concelleira de EU-Son en Común, manifesta, respecto 
da emenda do PP e en contra do que sostén o Sr. Boga, que ela entende que esa emenda non impide nada, é 
dicir, que a votación do punto pode ser exactamente igual. 



 

 
O inventario de camiños é un documento vivo, evidentemente, que ten que ir crecendo, modificándose. Hai 
peticións de veciños, hai recursos, é dicir, é un documento que está feito para que ese inventariado dos camiños 
sexa o máis actualizado posible. Iso non impide a petición do PP, que non será ela avogada deles, pero si quere 
dicir que lle parece unha petición absolutamente razoada e razoable, e que non interferiría en absoluto. Sería 
facer dúas votacións e dividir os camiños que teñen un informe favorable e os que teñen un informe 
desfavorable, porque iso permitiría, nun momento determinado, poder, ao mellor, ter dous sentidos de voto 
diferentes. 
 
Entende, sen falar co PP, que esa foi a intención de voto. Teñen feito iso tamén cos reparos de Intervención, os 
que teñen reparos de Intervención suspensivos e os que teñen reparo non suspensivo. 
 
Conclúe dicindo que simplemente quería clarificar que dende EU non consideran que esa emenda sexa un 
impedimento, nin sexa ineficaz, como dicía o Sr. Boga, senón máis ben todo o contrario. 
 
Concedida a palabra a don Juan María Abalo Castex, do PP, manifesta que, unha vez máis, non lles parece de 
recibo a intervención do concelleiro Ramón Boga. Dicir que unha votación vai en contra da eficacia e da 
eficiencia do concello, cando ven que hai 25 solicitudes, ou 25 intervencións incluídas nun expediente, das cales 
só 4 teñen o informe favorable da Secretaría municipal, considerar que iso interfire na eficacia e na eficiencia da 
actividade municipal parécelle, unha vez máis, unha resposta de saírse pola tanxente e non querer asumir 
responsabilidades. 
 
Evidentemente, a proposta do PP é para que aqueles camiños que tiveron o informe favorable da Secretaría 
municipal poidan ser aprobados como teñen feito noutras ocasións. E así se preguntou nas comisións 
informativas, se o tratamento sería similar a aqueles reparos mostrados pola Intervención municipal, nos que se 
establecen diferentes expedientes en función de se o reparo é suspensivo ou non suspensivo.  
 
Aquí sería exactamente o mesmo. Dividir un expediente en dous, aqueles que si teñen informe favorable da 
secretaria municipal e aqueles que non o teñen favorable, para que o sentido do voto, evidentemente, puidese 
ser distinto. Nese sentido, o PP aprobaría os que tiveran o informe favorable da Secretaría e opoñeríase aos que 
non o teñen. 
 
Conclúe dicindo que non é así porque o Goberno non quere levalo a cabo, polo que, evidentemente, o sentido 
do voto do PP, xa o exporá no seu momento, será en contra. 
 
Sometida a votación ordinaria a emenda do ditame, votan a prol os tres concelleiros do PP (don Juan María 
Abalo Castex, dona María Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe), os dous concelleiros de 
AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) e as dúas concelleiras integrantes do Grupo Mixto 
(dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común e dona María José García Hidalgo, de C’s). Votan en 
contra os oito concelleiros de UxC (don Óscar A. García Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit 
Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica 
Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta) e os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa 
Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dona Patricia María Parcero Quiñoy e don Diego 
Alcantarilla Rei). E abstéñense os dous concelleiros do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez e don Brais 
Cubeiro Fernández). 
  
O Pleno municipal, por doce votos en contra, rexeitou a emenda presentada polo Grupo Municipal Popular. 
 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso explica que poñen a consideración do Pleno a inclusión no 
Inventario de bens e dereitos de varios camiños que pasarán así a ser de titularidade municipal. Deste xeito o 



 

concello poderá actuar sobre eles, mellorando a prestación de servizos como o asfaltado, luz, rede de 
sumidoiros, nalgúns casos instalados dende hai anos e que o concello debe asumir en beneficio de todos. 
 
Di que os veciños veñen reclamando desde hai tempo a inclusión destes camiños, debido a que teñen algún tipo 
de servizo e, ademais, existe unanimidade en reclamalos como públicos. 
 
A consideración pública dalgúns deles xa foi obxecto de estudo e votación polo Pleno, así, por exemplo, os 
camiños sitos no Rocón, Fontenla ou Andeiro, que foron excluídos do inventario, e con iso a súa presunción de 
non públicos, mediante acordo adoptado o 29 de xuño de 2016, asumindo o equipo de goberno o informe-
proposta emitido pola Secretaría municipal. Non obstante, os veciños afectados protestaron porque non 
entendían que a eses camiños, que non foran obxecto de ningún litixio e que contaban con presunción de 
públicos dende o ano 1999, se lles negaba agora esa condición. 
 
El mesmo percorreu cada un dos camiños, verificando o seu estado e comprobando que en moitos deles existen 
servizos instalados desde tempos pretéritos. 
 
Engade que os propios informes xurídicos emitidos pola Secretaría municipal dende o ano 2010 recoñecen que 
non existe un concepto claro e inequívoco do que debe entenderse por camiño público, se ben optan por aplicar 
un concepto moi estrito, xustificándose no concepto de prudencia. 
 
Conclúe dicindo que con este acordo o que se pretende é dar un paso máis ao fronte e atender as peticións 
veciñais existentes, pois consideran que é de xustiza atender esas reivindicacións, máxime existindo un amplo 
acordo veciñal, como comprobaron en cada un dos camiños que se someten a consideración do Pleno. O 
contrario, ao seu xuízo, suporía unha grave discriminación para eses veciños que terían que asumir pola súa 
conta o mantemento duns camiños dos cales goza toda a veciñanza, pois trátase en todos os casos de camiños 
polos que se transita libremente. 
 
Concedida a palabra a don Juan María Abalo Castex manifesta que se trae hoxe a pleno a proposta de inclusión 
de diversos camiños no Inventario de bens e dereitos municipal, acompañada, entre outros, dun informe do 
delineante e dun informe da Secretaría Xeral. 
 
Respecto do informe do delineante, sinceramente, e dito sexa con todos os respectos, dende o PP non entenden 
cal é o sentido de que neste expediente exista o informe dun delineante. Para eles debería existir un informe que 
comprobara a realidade física existente sobre o terreo, e que a contrastara coa realidade rexistral e coa 
realidade catastral, en lugar de fixar unha serie de liñas vermellas delimitadoras de propiedade segundo o propio 
saber e entender do delineante, con todos os seus respectos, evidentemente. 
 
Informe que, segundo criterios de pura lóxica, o PP entende que debería ser realizado polo enxeñeiro de 
camiños municipal, xa que, tamén dito sexa con todos os respectos, pregunta se existe algunha intervención 
máis xustificada dun informe do enxeñeiro de camiños municipal que a inclusión de camiños no Inventario de 
bens municipal. Dende o Grupo Municipal Popular entenden que non, razón pola cal interesan que toda inclusión 
de camiños no Inventario de bens e dereitos municipal debe contar co informe do enxeñeiro de camiños 
municipal, profesional e praza coa que en Cambre teñen a sorte de contar. 
 
Continúa dicindo que polo que se refire ao informe da técnica de xestión de administración xeral, co conforme da 
secretaria xeral do concello, nel informan da existencia de ata 11 solicitudes de inclusión de camiños no 
Inventario de bens e dereitos municipal que están sen resolver. Xunto a iso, infórmase da existencia doutros 5 
recursos de reposición que foron presentados no seu día contra o acordo plenario do 25 de abril de 2019 de 
inclusión de camiños no dito inventario. 
 



 

Pola súa parte, por providencia do señor alcalde solicítase a inclusión de outros 9 camiños no mencionado 
inventario.  
 
A suma de todos eles ascende á cifra de 25 intervencións no inventario, cuxa inclusión ou exclusión do dito 
inventario é ditaminada desfavorablemente pola Secretaría municipal, agás erro ou omisión pola súa parte, ata 
en 21 das propostas, o cal foi o que motivou que o Grupo Municipal Popular, despois de por de manifesto ese 
desfase entre proposta e ditame favorable o pasado xoves nas comisións informativas permanentes, tivese que 
presentar por rexistro unha solicitude de separación daquelas propostas que si contasen co informe favorable da 
Secretaría municipal, daquelas que non contan con el. E como viron, esa emenda acaba de ser rexeitada polos 
votos en contra do equipo do goberno. 
 
Explica que, sobre todo, o sentido da emenda era que consideraban necesario ter en conta os motivos que 
alegan desde a Secretaría municipal para desestimar as propostas traídas hoxe a pleno, como a falta de 
continuidade; a necesidade de iniciar un procedemento de investigación; por ter sido o propio Pleno o que o deu 
de baixa como camiño público, en cuxo caso o concello estaría indo en contra dos seus propios actos; por non 
constar a súa existencia no Catastro de 1956, nin preverse como tal nas Normas subsidiarias; porque non consta 
a súa cesión ou expropiación; etc., etc. Son diversos os motivos cos que o informe da Secretaría municipal bota 
por terra a solicitude de inclusión da inmensa maior parte da proposta de inclusión de camiños.  
 
Di que é sumamente indicativo que dos camiños cuxa inclusión se propón de oficio por providencia da Alcaldía, 
7 contan con informe desfavorable da Secretaría municipal e só 1 conta co informe favorable. Dos 11 camiños 
dos que se solicita a súa inclusión, só 1 conta co informe favorable e o resto, isto é 10, co informe desfavorable 
da Secretaría municipal. Respecto dos 5 recursos de reposición presentados, só 1 é estimado pola Secretaría 
municipal, e o resto, isto é 4, son desestimados. 
 
De aí que o informe de Secretaría conclúa que, de todas as peticións de inclusión de camiños no Inventario de 
bens e dereitos municipal, só procede que 2 dos camiños deban incluírse no inventario. 
 
Continúa dicindo que, fronte a iso, a proposta que hoxe se trae a pleno desde Alcaldía propón, respecto das 11 
solicitudes presentadas, estimar 9 e desestimar 2. Respecto dos recursos de reposición presentados, desestimar 
4 e estimar 1. Respecto das solicitudes por providencia de Alcaldía, estimar 9. 
 
Existe un desfase entre o proposto pola Alcaldía e o ditaminado pola secretaria municipal e, ademais, está a 
ausencia do informe do enxeñeiro de camiños, e tamén o rexeitamento da emenda que impediu distinguir 
aquelas solicitudes ou aquelas intencións de inclusión de camiños no Inventario de camiños que si contaran co 
informe favorable da secretaria municipal. Todo isto xustifica que esta proposta non poida contar co voto 
favorable do Grupo Municipal Popular. 
 
E di que fai unha petición, xa para terminar, única e exclusivamente para pedir que como o equipo de goberno 
ten maioría neste pleno municipal e a proposta vai saír cara adiante, a petición do Grupo Municipal Popular é 
que cando notifiquen aos solicitantes a inclusión dun camiño no Inventario de bens e dereitos municipal, 
ademais de dicir que partidos votaron a prol e cales non, como están facendo ata agora, que especifiquen 
expresamente que o voto contrario do PP debeuse á ausencia de informe do enxeñeiro de camiños municipal e 
a un informe completamente desfavorable da Secretaría municipal. 
 
Concedida a palabra a don Raúl Varela Fraguío, voceiro de AV, manifesta que cun informe negativo de 
Secretaría é difícil convencer á oposición para apoiar a inclusión de camiños municipais.  
 
Di que como propuxeron os compañeiros do PP anteriormente na emenda, si que parecería interesante 
distinguir para que quedase claro para os veciños que é o que se vai aprobar aquí. Gustaríalles que se dixera 



 

aos veciños que están a escoitar os beneficios desa inclusión de bens municipais, o que o incremento de custos 
en bens municipais vai supoñer ao concello. 
 
O mantemento que comentaba antes o concelleiro de Patrimonio, vendo como está o mantemento doutras vías 
públicas, pois a verdade que non saben se é unha mellora ou incluso pode ser en detrimento. 
 
Conclúe dicindo que, aínda así, a pesar de non saber os custos, a pesar das palabras do concelleiro e a súa 
contestación sobre a emenda, que lles faría votar en contra da proposta, consideran que os veciños non se 
merecen que voten en contra, por iso votarán abstención, a pesar de non ter informes favorables, nin do técnico 
nin da secretaria. 
 
Concedida a palabra a dona María Olga Santos López manifesta que non vai reiterar o xa comentado con 
anterioridade, nin o que dixeron os compañeiros que a precederon, que comparte practicamente na súa 
totalidade, pero si lle gustaría poñer un asterisco neste punto. 
 
Xa comentaba antes que calquera inventario é un documento vivo que ten que ir modificándose, que ten que ir 
crecendo, corrixíndose e actualizándose de acordo á realidade do propio concello.  
 
Dicía o concelleiro que percorreu eses camiños públicos, claro, só faltaría que non os percorreran, 
evidentemente, claro que si, e ninguén lle afea o traballo, é a súa obriga e o que lles corresponde, tanto ao 
Goberno como aos asesores. 
 
Pero si quere recordar e poñer un asterisco neste punto. Di que está recente, no pleno pasado EU presentou un 
rogo neste sentido, solicitando a elaboración dun estudo de camiños públicos en mal estado. Non só é un 
inventario de camiños no que inventariar, tamén teñen a obriga de vixiar o patrimonio público. Hai camiños 
práctica ou totalmente pechados. Dicía tamén o concelleiro que para que se transite, pois ben, hai algúns polos 
que non se pode transitar. Maleza, valados, sucidade, fai necesario que non só se inventaríen, senón que o 
mantemento dos camiños sexa unha realidade diaria e cotiá, para que non só sexa un documento vivo, senón 
tamén un coidado e unha posta en valor dun patrimonio importante que son os camiños públicos, non só en 
Cambre, senón en calquera concello. 
 
Conclúe dicindo que o seu voto será abstención. 
 
Concedida a palabra a dona María José García Hidalgo, concelleira de C’s, manifesta que, como xa dixeron os 
compañeiros, cos informes de Secretaría en contra da proposta isto non se sostén. Con informes sobre un 
simple plano isto é un papel que se desfai en anacos. Coller camiños así, alegremente, C’s entende que é moi 
complicado. Todos saben que se necesitan os vértices xeorreferenciados para que o deslinde teña validez para 
o Catastro.  
 
Por outro lado, tamén se pregunta se se ten dado audiencia aos interesados, se estes camiños están inscritos 
como particulares, se están rexistrados e inscritos, porque en calquera escritura figuran os lindes dos terreos, a 
un lado linda con tal, ao outro con cal, e o Catastro cando fai a cartografía a liña non sempre marca un metro ou 
dous dos camiños públicos. 
 
Di que isto é importante porque é como os proxectos de segregación, que están xeorreferenciados. Pregunta se 
o Inventario municipal o está. Porque cun simple plano, como veu na documentación, con todo o respecto, dilles 
que isto se lles cae, cáeselles porque as cousas hai que facelas ben. 
 
Pregunta se investigaron se eses camiños teñen cargas particulares, se comprobaron que estean libres de 
cargas, porque iso é outra cousa que despois pode traerlle consecuencias ao concello. 
 



 

Pregunta por que non fan un procedemento legal de recuperación de camiños, un plan de recuperación de 
camiños, e fan as cousas ben. Propoñeríalles que se queren os trouxeran a un próximo pleno, coa elaboración 
dun Plan de recuperación de camiños públicos, con todas as garantías legais, porque isto que están facendo 
pode traerlle moitos problemas ao concello nun futuro próximo, como xa puido ter ocorrido. 
 
Di que o voto de C’s vai ser en contra, porque ao igual que explicaron os compañeiros, sobre todo o compañeiro 
do PP que presentou a emenda, o que non pode ser é meter 21 camiños co informe desfavorable de Secretaría 
con 4 que si o son, porque o normal sería separar eses 4 para que os puideran votar a prol. E que non lle digan 
que iso interrompe o proceso, porque non é así. O que non pode ser é que lles poñan a trampa de que como 4 
levan o informe favorable, meter 21 que non o levan. 
 
Conclúe dicindo que o voto de C’s ten que ser en contra, porque hai 21 que levan ese informe desfavorable. 
Pídelles que fagan as cousas ben, despois enfádanse se a oposición non participa nesa zarzamora que o 
Goberno lea. Dilles que aprobar isto de verdade que é ser inconscientes, e que se fixen, porque ata admiten un 
recurso presentado por unha persoa que está inhabilitada para facelo, que non pode presentar iso. En fin, 
parécelle que ás veces non as pensan. O voto de C’s ten que ser en contra. 
 
Concedida a palabra a don Ramón Boga Moscoso manifesta que intentará responder a todas as preguntas que 
lle fai a oposición. 
 
Hai unha do Sr. Abalo Castex, que máis ou menos repiten todos os voceiros da oposición, que é que se o 
informe de Secretaría é desfavorable, por que se inclúen os camiños no Inventario. 
 
A resposta, xa o dixo, é que no propio informe de Secretaría se recoñece que non hai un concepto claro do que 
debe entenderse por camiño público. Ademais, a xurisprudencia existente ao respecto amosa que este é un 
tema complexo, e do propio informe de Secretaría dedúcese que os criterios de continuidade, a inclusión no 
Catastro de 1956, a inclusión no Catastro actual e a súa previsión nas Normas subsidiarias, non son máis que 
meros indicios probatorios sen ser determinantes ningún deles. Por iso o equipo de goberno tomou esta 
iniciativa, para solucionar as vellas e reiteradas reivindicacións veciñais. 
 
Contestando á Sra. García Hidalgo, dille que practicamente ningún camiño é obxecto de disputa. O Goberno 
tomou aqueles criterios de agravio comparativo, é dicir, camiños que en épocas pretéritas se asfaltaron, ou ben 
que teñen iluminación pública, ou nos que as edificacións teñen licenza, subministración de auga, etc.. Ou ben 
que teñan algún deses servizos, ou todos xuntos. 
 
Despois hai outro bloque de camiños que son os camiños tradicionais, é dicir, son camiños tradicionais que 
están libres de carga, son corredoiras, camiños de carro que están, moitos deles, no Inventario do 99, que foron 
sacados e que agora volven a traelos. Moitos deles son transitados hoxe en día andando, outros están 
completamente cheos de maleza, pero terán que limpalos. 
 
Conclúe dicindo que un Plan de elaboración de camiños é o que están facendo, poñendo en orde a desorde 
existente. E as solicitudes son por parte de todos os veciños lindeiros, que non lles caiba ningunha dúbida. 
 
Concedida a palabra a don Juan María Abalo Castex di que por contestar á última intervención, ás intervencións 
como sempre e unha vez máis desafortunadas do Sr. Boga Moscoso, non só pola documentación que aparece, 
senón por todas as explicacións que acaban de enumerar, tanto na emenda como no punto da orde do día, esta 
proposta, volve a repetilo, carece do máis mínimo rigor, nin técnico, nin xurídico.  
 
E xa escoitar que é o Sr. Boga Moscoso o que fala de que é o propio informe de Secretaría o que di que non hai 
un concepto claro para a inclusión ou exclusión dos camiños, e que sexa o que se poña aquí agora a discutir 



 

xuridicamente á técnica de xestión de administración xeral e á propia secretaria municipal, a verdade é que non 
lle parece de recibo, incluso por respecto a esas dúas boas profesionais. 
 
Di que volve a repetir que o informe da Secretaría municipal desestima a inmensa maioría das propostas que 
veñen hoxe a pleno, e fala ese informe de criterios como a falta de continuidade ou a necesidade de iniciar un 
procedemento de investigación. É dicir, que non se ten iniciado un procedemento de investigación, o Goberno 
trae aquí as solicitudes non saben moi ben o porque, por compromiso cos veciños ou non saben por que as 
trouxeron, pero dende logo non contan con informes favorables. 
 
Tamén por ter sido o propio Pleno o que deu de baixa o camiño. É o propio Pleno o que iría en contra dos seus 
propios actos anos despois.  
 
Ou porque non consta a súa existencia no Catastro. Non se fixo tampouco un labor de investigación para saber 
quen son os seus propietarios e se os camiños están inscritos no Rexistro ou se están inscritos no Catastro. 
 
Ou porque son contrarios ás Normas subsidiarias. Ou porque non consta a súa cesión ou expropiación. É máis, 
están tamén coa elaboración dun PXOM e isto tamén vai hipotecar o futuro da redacción dese PXOM. Unha vez 
máis, tráense as cousas sen a máis mínima falta de rigor que debería ser necesaria.  
 
Conclúe dicindo que volven reclamar que para traer camiños para incluír no Inventario municipal deberían contar 
co informe do enxeñeiro de camiños municipal, que para iso teñen esa praza e ese bo profesional. 
Evidentemente, o sentido do voto do PP vai ser contrario á aprobación. 
 
Concedida a palabra a dona María José García Hidalgo manifesta que o señor concelleiro de Patrimonio ao final 
non lle respondeu se o Inventario municipal esta xeorreferenciado, porque si dixo que hai vontade por parte do 
Goberno de facer un plan de camiños públicos, pero ela faláballe dun plan de recuperación de camiños públicos. 
É esencial para poder facelo ben, o que non poden facer é un parche sobre outro, e unha chapuza sobre outra.  
 
Conclúe dicindo que se se vai facer hai que facelo ben, con garantías ante o Catastro, e non poden estar 
traendo aquí a aprobar a inclusión de camiños cos informes de Secretaría en contra. Simplemente iso. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para manifestar que, se non hai máis intervencións, simplemente quería dicirlle 
ao concelleiro don Juan María Abalo que vota en contra non porque teñan un informe da secretaria municipal. 
Lémbralle que votou a prol, que el lembre agora, en dúas ocasións cos informes non só en contra da secretaria 
municipal, senón tamén nunha ocasión co informe en contra do interventor. Estalle falando da Edar de Bens, e 
estalle falando tamén de traspasar, hai uns poucos plenos, a xestión das multas covid á Xunta de Galicia, co 
informe en contra de Intervención, ou sexa, que non é ese exclusivamente o motivo. 
 
Sometida a votación ordinaria a proposta ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Presidencia, 
Economía, Facenda, Recursos Humanos e Desenvolvemento Socioeconómico o día 18 de febreiro de 2021, 
votan a prol os oito concelleiros de UxC (don Óscar A. García Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa 
Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona 
Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta) e os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa 
Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dona Patricia María Parcero Quiñoy e don Diego 
Alcantarilla Rei). Votan en contra os tres concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, dona María Jesús 
González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe), os dous concelleiros do BNG (don Daniel Carballada 
Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández) e a concelleira integrante do Grupo Mixto (dona María José García 
Hidalgo, de C’s). E abstéñense os dous concelleiros de AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez 
Vieites) e a concelleira integrante do Grupo Mixto (dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común). 
 



 

Don Juan María Abalo Castex, voceiro do PP, solicita que conste en acta que o voto en contra do seu grupo 
municipal débese á ausencia de informe do enxeñeiro de camiños municipal e ao informe desfavorable da 
Secretaría municipal. 
 
O Pleno municipal, por doce votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita. 
 
2.2. Aprobación, se procede, das bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á 
contratación temporal por conta allea do alumnado traballador do obradoiro de emprego dual “Proxedix-
Proweb II 2020/2021 (PROfesionais en Xeriatría e Discapacidade-PROfesionais WEB II)” do Concello de 
Cambre 
 
Vista a proposta de Alcaldía, de data 12 de febreiro de 2021, que consta do seguinte teor literal: 

 
«Visto que os obradoiros de emprego concíbense como programas de carácter temporal, mixtos de formación e emprego, 
enmarcados nas políticas activas de emprego, dirixidos a mellorar a ocupabilidade das persoas desempregadas de 18 anos 
ou máis anos, a través da súa cualificación profesional en alternancia coa adquisición de experiencia laboral, mediante a 
realización de obras ou a prestación de servizos de utilidade pública ou interese social, co obxectivo final de favorecer a 
inserción laboral das persoas participantes.  
 
Tendo en conta a positiva experiencia obtida na posta en marcha dos proxectos: Proxedis, Proxedis II e Proxedis-Proweb 
(PROfesionais en XEriatría e DIScapacidade - PROfesionais WEB), este último na anterior programación, na que o 
alumnado traballador adquiriu experiencia profesional, aprobouse a presentación do proxecto para a execución do obradoiro 
dual de emprego “PROXEDIS-PROWEB II (Profesionais en Xeriatría e Discapacidade-Profesionais WEB II)”, que permitirá a 
contratación en alternancia coa formación dun total de 20 persoas desempregadas de Cambre especialmente 
desfavorecidas, de 18 e máis anos, para a realización de servizos de interese social na área da atención sociosanitaria a 
persoas en institucións colaboradoras co proxecto, e na área da confección e publicación de páxinas web, xunto coa 
solicitude da subvención á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia para a execución do 
obradoiro mencionado, ao abeiro da orde da Consellería de Economía Emprego e Industria de 27 de decembro de 2019, 
para a súa execución no exercicio 2020-21. 
 
Vista a resolución do 05 de novembro de 2020 do xefe territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, na que se 
concede unha subvención ao Concello de Cambre para a realización do proxecto de obradoiro dual de emprego 
“PROXEDIS-PROWEB II (Profesionais en Xeriatría e Discapacidade - Profesionais WEB II)”, polo importe de 346.946,00 € 
para o financiamento dos custos de formación profesional para o emprego e os gastos salariais derivados dos contratos de 
traballo que se suscribisen co alumnado para a realización do proxecto (20 alumnos/as traballadores/as) e 30.000,00 € para 
incentivos á contratación laboral temporal do colectivo participante á finalización do obradoiro (1.500,00 € por cada 
traballador/a, co obxecto de promover a inserción laboral das persoas participantes no obradoiro dual de emprego), faise 
precisa a realización dunha convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea das 
persoas participantes no obradoiro, ao establecelo así expresamente o artigo 15.2 da orde da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria “No caso de que as entidades promotoras soliciten subvención para incentivos á contratación deberán 
publicar unha convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea das persoas 
participantes dos obradoiros duais de emprego, dirixido a empresas do ámbito da formación impartida polos obradoiros 
duais de emprego”. 
 
As principais características destes incentivos a contratación son: 
 
 A xestión das axudas realizarase de acordo cos principios de publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, 

igualdade e non discriminación, eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados e eficiencia na asignación e utilización 
dos recursos públicos. 

 O procedemento de tramitación das axudas axustarase ao disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 
subvencións de Galicia. 

 As axudas teñen como obxecto:  
o A contratación do alumnado/traballador da especialidade “atención sociosanitaria a persoas dependente en 

institucións sociais”, por parte de empregadores, empresas ou entidades que sexan titulares ou 
adxudicatarios da xestión ou similar de centros de iniciativa social ou de iniciativa privada (residencias, 



 

centros de día, servizos de axuda no fogar, etc.) que presten servizos de atención sociosanitaria nos 
ámbitos da xeriatría (maiores) e/ou a discapacidade a persoas en réxime de permanencia parcial, temporal 
ou permanente. 

 
o A contratación do alumnado traballador da especialidade “confección e publicación de páxinas web”, por 

parte de empregadores, empresas ou entidades, que estarán obrigados a proporcionar á persoa 
traballadora un traballo efectivo relacionado co perfil profesional do titulo da formación do certificado de 
profesionalidade aínda que a súa actividade económica non estea directamente relacionada coa formación 
recibida. 

 Teñen como finalidade incentivar a contratación laboral temporal das persoas participantes no obradoiro, cunha 
duración mínima de 3 meses de alta en Seguridade Social a xornada completa. 

 Os contratos temporais incentivaranse cunha subvención fixa de 1.500,00 € por cada traballador/a contratado/a.  
 O número máximo de contratacións a incentivar será de 20. 
 O número máximo de contratos temporais a incentivar con cargo á presente convocatoria será de catro por entidade 

participante. 
 As solicitudes de axudas deberán presentarse no prazo comprendido entre a data de publicación da convocatoria no 

Boletín Oficial da Provincia e o día 21 de xuño de 2021 e as contratacións realizaranse, con carácter xeral, entre os días 
21 de setembro de 2021 e 5 de outubro de 2021. Agás que por causas de forza maior a finalización do obradoiro de 
emprego teña que retrasarse. Nese caso os contratos se formalizarán nos quince días seguintes a partir da data de 
finalización do obradoiro de emprego.  

 Todos os trámites administrativos a realizar durante a tramitación dos procedementos previstos nas bases deberán ser 
realizados electrónicamente.  

 As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na 
forma regulamentariamente establecida, axustarse ao disposto nas bases da convocatoria, e realizarse na categoría 
profesional correspondente en virtude da normativa laboral aplicable. 

 O orzamento global máximo para esta convocatoria ascende a 30.000,00 euros, sendo o seu 100% aboado ao Concello 
pola Consellería de Emprego e Igualdade unha vez formalizados a resolución de concesión da axuda á entidade e os 
contratos temporais acreditativos das contratacións realizadas. 

 
Tendo en conta o informe emitido pola axente de desenvolvemento local, coa conformidade da responsable da Axencia de 
Desenvolvemento Local, propoño ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: 
 
Primeiro: Aprobar as bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea 
do alumnado traballador do obradoiro de emprego dual  “PROXEDIS-PROWEB II 2020/2021, (PROfesionais en XEriatría e 
DIScapacidade-PROfesionais WEB II) do Concello de Cambre, así como a súa convocatoria e modelos de solicitude 
(anexos) 
 

Bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do 
alumnado traballador do obradoiro de emprego dual  “PROXEDIS-PROWEB II” 2020/21 (PROfesionais en 
XEriatría e DIScapacidade - PROfesionais WEB II) do Concello de Cambre. 
 
Base 1ª. Disposición xeral 
 
1.1. A convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado 

traballador do obradoiro de emprego dual  “PROXEDIS-PROWEB II 2020/2021”  do Concello de Cambre ten 
por obxecto incentivar á contratación é promover a inserción laboral das persoas participantes no mesmo, de 
acordo co disposto no artigo 15 da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases 
reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros duais de emprego da Comunidade Autónoma de 
Galicia e se convocan para o ano 2020. 

 
1.2. A xestión destas axudas realizarase de acordo cos seguintes principios: 
 

a) Publicidade, transparencia, concorrencia, obxectividade, igualdade e non discriminación. 
b) Eficacia no cumprimento dos obxectivos fixados. 
c) Eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. 

 



 

1.3. A cantidade global máxima para esta convocatoria ascende a 30.000,00 euros con cargo, 15.000,00 euros á 
aplicación orzamentaria “241.48000 Subvencións correntes a institucións sen fin de lucro para fomento do 
emprego” e 15.000,00 euros á aplicación orzamentaria “241.47001 Subvencións correntes a empresas para 
fomento do emprego”, en función da natureza xurídica da entidade beneficiaria da axuda. 

 
En calquera caso, a concesión de subvencións e o recoñecemento das contías quedará condicionada á existencia 
de crédito axeitado e suficiente nas aplicacións orzamentarias. 
 
Base 2ª. Finalidade e duración dos incentivos á contratación por conta allea 
 
2.1. Os incentivos á contratación temporal por conta allea teñen por finalidade facilitar a empregabilidade e 

ocupabilidade das persoas desempregadas participantes ou que tivesen participado no obradoiro dual de 
emprego “PROXEDIS-PROWEB II” 2020/2021 (PROfesionais en XEriatría e DIScapacidade - PROfesionais 
WEB II)  do Concello de Cambre, financiado a través da convocatoria 2020 de axudas e subvencións a 
obradoiros duais de emprego da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia.  
 

2.2. As contratacións temporais que se beneficien desta convocatoria terán que cumprir cunha duración mínima de 
alta en Seguridade Social de 3 meses, deberán reunir os requisitos establecidos nas presentes bases e terán 
que formalizarse con carácter xeral, entre os días 21 de setembro de 2021 e 5 de outubro de 2021. Agás que 
por causas de forza maior a finalización do obradoiro de emprego teña que retrasarse. Nese caso os contratos 
se formalizarán nos quince días seguintes a partir da data de finalización do obradoiro de emprego.  

2.3. A xornada da contratación temporal será a tempo completo. 
 
2.4. As entidades beneficiarias seleccionarán ao alumnado traballador obxecto de contratación en función do 

criterio da orde de entrada das súas solicitudes na sede electrónica do Concello de Cambre. 
 
Base 3ª. Entidades beneficiarias dos incentivos á contratación 
 
3.1. Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos á contratación: 

 
a) As persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as 

persoas autónomas (traballadores/as autónomos/as), as sociedades civís e as comunidades de bens, 
aínda que carezan de personalidade xurídica. No caso de sociedades civís, comunidades de bens e 
unións temporais de empresas, deberá facerse constar expresamente, tanto na solicitude como na 
resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así 
como o importe de subvención que vai aplicarse para cada un deles, que terán igualmente a consideración 
de beneficiario. En calquera caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da 
agrupación, con poder suficiente para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á 
agrupación. No suposto de unións temporais de empresas, cada empresa que forme parte desta unión 
deberá reunir os requisitos esixidos para acceder ás axudas. Asemade, poderán ser beneficiarias destes 
incentivos as entidades sen ánimo de lucro (asociacións, fundacións), as congregacións e entidades 
relixiosas e restantes organizacións nas que concorran os requisitos establecidos nestas bases. 
 

b) Que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestar servizos en centros de traballo 
radicados no ámbito territorial dos obradoiros duais de emprego relacionados con ocupacións ou postos 
de traballo vinculados á: 
- Atención sociosanitaria a persoas dependentes (coidadoras/es, xerocultoras/es, auxiliares de axuda ao 

domicilio ou similares), na categoría profesional correspondente. 
- Confección e publicación de páxinas web, na categoría profesional correspondente. 

 
c) Para a contratación do alumnado/traballador da especialidade “atención sociosanitaria a persoas 

dependente en institucións sociais”, as entidades beneficiarias deberán ser titulares, adxudicatarias da 
xestión ou similar, de centros de iniciativa social ou de iniciativa privada (residencias, centros de día, 
servizos de axuda no fogar, etc.) que presten servizos de atención sociosanitaria nos ámbitos da xeriatría 
(maiores) e/ou da discapacidade a persoas en réxime de permanencia parcial, temporal ou permanente. 



 

d) Para a contratación do alumnado traballador da especialidade “confección e publicación de páxinas 
web”, as entidades beneficiarias estarán obrigadas a proporcionar á persoa traballadora un traballo 
efectivo relacionado co perfil profesional do titulo da formación do certificado de profesionalidade, aínda 
que a súa actividade económica non estea directamente relacionada coa formación recibida. 

3.2. No poderán ser entidades beneficiarias destas axudas as administración públicas, as sociedades públicas, nin 
as entidades vencelladas ou dependentes de calquera delas. 

  
3.3.  Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria das subvencións establecidas nesta convocatoria as 

persoas ou entidades nas que concorran algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, de 
13 de xuño, de subvencións de Galicia: 

 
a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas 

públicas. 
b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento, atoparse 

declarados en concurso salvo que neste adquirise eficacia un convenio, estar suxeitas a intervención 
xudicial ou ser inhabilitadas conforme a Lei concursal sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na 
sentenza de cualificación do concurso. 

c) Dar lugar, por causa da que fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato subscrito 
coa Administración. 

d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que exerzan a 
representación legal doutras persoas xurídicas, nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a 
normativa vixente. 

e) Non estar ao corrente das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente de pago 
algunha débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia nos termos 
regulamentariamente establecidos. 

f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.  
g) Non estar ao corrente de pago de obrigacións por reintegro de subvencións nos termos 

regulamentariamente establecidos.  
h) Ser sancionada mediante resolución firme, coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei 

9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria. 
i) Non poderán acceder á condición de entidade beneficiaria as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, 

públicas ou privadas sen personalidade, cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera 
dos seus membros. 

j) En ningún caso poderán obter a condición de entidade beneficiaria as asociacións incursas nas causas de 
prohibición previstas nos apartados 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora 
do dereito de asociación, nin as asociacións respecto das que se suspendeu o procedemento 
administrativo de inscrición por atoparse indicios racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto no 
artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, en tanto non recaia resolución xudicial firme en cuxa virtude poida 
practicarse a inscrición no correspondente rexistro. 

 
3.4. No poderán obter a condición de entidade beneficiaria as entidades solicitantes que estean excluídas do 

acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme ao establecido no artigo 
46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións no orde social, aprobado polo Real decreto 
lexislativo 5/2000, de 4 de agosto. 

 
3.5. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria as entidades solicitantes que non estean ao corrente 

do cumprimento das súas obrigas fiscais co Concello de Cambre, que serán comprobadas de oficio. 
 
3.6. A xustificación por parte das persoas ou entidades solicitantes de non estar incursas nas prohibicións contidas 

nos números 3.3 e 3.4 anteriores para obter a condición de beneficiaria se realizará mediante declaración 
responsable, segundo modelo do anexo II. 

 
3.7. A xustificación da titularidade, da adxudicación da xestión ou similar de centros de iniciativa social ou de 

iniciativa privada (residencias, centros de día, servizos de axuda no fogar, etc.) que presten servizos de 
atención sociosanitaria nos ámbitos da xeriatría (maiores) e/ou da discapacidade a persoas en réxime de 
permanencia parcial, temporal ou permanente, poderase realizar mediante consulta dos datos incluídos no 



 

Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais da Consellería de Política Social da Xunta de 
Galicia.  

 
Base 4ª. Contía dos incentivos, incompatibilidades e concorrencia 
 
4.1. As contratacións temporais incentivaranse cunha subvención fixa de 1.500,00 € por cada traballador/a, 

correspondente a un contrato mínimo de 3 meses a xornada completa. 
 
4.2. O número máximo de contratos temporais a incentivar con cargo á presente convocatoria será de catro por 

entidade participante. 
 
4.3. Os beneficios establecidos á contratación nesta convocatoria serán incompatibles con outros que, polos 

mesmos conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento do emprego. Con 
todo, serán compatibles, no seu caso, coas bonificacións ou reducións de cotizacións á Seguridade Social.  

 
4.4. Os incentivos establecidos neste programa serán compatibles con calquera outra axuda para distinta finalidade 

da Unión Europea, doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados pero, sen que en ningún 
caso, illadamente ou en concorrencia con outras poidan superar os límites establecidos pola Unión Europea e 
os que establece o artigo 17.3 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Neste sentido, non 
poderán, en concorrencia con outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 100 % do custe 
salarial das mensualidades obxecto de subvención.  

 
Base 5ª. Exclusións 
 
Exclúense dos beneficios regulados nesta convocatoria:  
 
5.1. As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de 

outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores ou noutras disposicións 
legais, así como as contratacións de traballadores ou traballadoras para prestar servizos noutras empresas 
mediante contratos de posta a disposición.  

 
5.2. Os contratos realizados co/coa cónxuxe, as persoas ascendentes, as persoas descendentes e demais 

parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, da empresaria ou empresario ou 
das persoas que teñan cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das empresas 
que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se produzan con estes últimos. Non será 
aplicable esta exclusión cando a persoa empregadora sexa unha persoa traballadora autónoma que contrate 
como persoa traballadora por conta allea aos fillos e fillas menores de 30 anos, tanto se conviven ou non con 
ela, ou cando se trate dunha persoa traballadora autónoma sen persoas asalariadas e contrate a un solo 
familiar menor de 45 anos que non conviva no seu fogar nin estea ao seu cargo.  

 
5.3. As contratacións realizadas con persoas traballadoras que nos 24 meses anteriores ás data da contratación 

prestaran servizos na mesma empresa, segundo o establecido no artigo 2 do Regulamento (UE) 1407/2013 da 
Comisión, de 18 de decembro de 2013, mediante un contrato de carácter indefinido, ou nos últimos 3 meses 
mediante un contrato de carácter temporal ou mediante un contrato formativo, de relevo ou de relevo por 
anticipación da idade de xubilación. O disposto neste parágrafo será tamén de aplicación no suposto de 
vinculación laboral anterior do traballador ou da traballadora con empresas ás que a persoa solicitante dos 
beneficios sucedera en virtude do establecido no artigo 44 do Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro. 

 
Base 6ª. Solicitudes, documentación e prazos 
 
6.1. O prazo de presentación de solicitudes iniciarase a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da 

convocatoria no boletín oficial da provincia de A Coruña, e rematará o día 21 de xuño de 2021. 
 
6.2. As solicitudes de axudas dirixiranse ao/á Alcalde do Concello de Cambre e presentaranse na súa sede 

electrónica (https://sede.cambre.es/opencms/gl/). 
 



 

6.3. Todos os trámites administrativos que as entidades interesadas deban realizar durante a tramitación dos 
procedementos previstos nestas bases, deberán ser realizados electrónicamente.  

 
6.4. As solicitudes deberán presentarse pola persoa interesada, ou por quen ostente a súa representación, no 

modelo normalizado “Solicitude” que figura como anexo I a estas bases reguladoras, e deberán ir 
acompañadas da seguinte documentación: 

a) Copia do DNI, NIE ou NIF da entidade. 

b) Documentación que acredite a capacidade da persoa que actúe como representante legal da entidade  
para actuar no seu nome e representación (certificados de nomeamento, apoderamentos, etc.). 

c) Fotocopia da escritura de constitución, acta fundacional ou documento equivalente, no caso de persoas 
xurídicas e das entidades sen ánimo de lucro, da acreditación da inscrición no rexistro de entidades 
relixiosas, no caso das congregacións e entidades relixiosas, ou calquera outra documentación acreditativa 
da personalidade xurídica. 

d) Declaración responsable e autorizacións segundo o modelo do anexo II. 

- Declaración responsable de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de persoa 
beneficiaria previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e no artigo 
10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia 

- Declaración responsable de non ter sido excluído/a do acceso aos beneficios derivados da aplicación 
dos programas de emprego conforme ao establecido no artigo 46 e 46 bis do Real decreto lexislativo 
5/2000, do 4 de agosto, sobre infraccións e sancións na orde social. 

- Declaración responsable de posuír a capacidade administrativa, financeira e operativa para cumprir as 
condicións da axuda, 

- Autorización ao Concello de Cambre á obtención das certificacións de estar ao corrente nas súas 
obrigas coa Administración Tributaria, coa Seguridade Social, coa Xunta de Galicia e para comprobar 
de oficio que estean ao corrente do cumprimento das súas obrigas fiscais co Concello de Cambre (no 
caso de non conceder esta autorización, deberán aportar certificados de atoparse ao corrente nas súas 
obrigas coa Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, coa Seguridade Social, coa Axencia Estatal 
de Administración Tributaria e co Concello de Cambre). 

e) Certificado de situación no censo de actividades económicas da AEAT. 

f) Declaración responsable comprensiva do conxunto das axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou 
concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas administracións 
públicas competentes ou outros entes públicos ou, no seu caso, unha declaración de que non solicitou nin 
percibiu outras axudas ou subvencións segundo o modelo do anexo III. 

g) Certificado de conta bancaria. 
 

Non será necesario acompañar a documentación recollida nos apartados a), b), c) e e) nos casos en que esta figure 
xa en poder do Concello de Cambre e non rexistrase cambios por ter participado no programa de incentivos á 
contratación “Proxedis II”, ou “Proxedis-Proweb”. 
 
Base 7ª: Autorizacións 
 
7.1. A solicitude desta axuda comportará a autorización pola persoa interesada ao órgano xestor para solicitar as 

certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesourería Xeral da 
Seguridade Social, a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia e para comprobar de oficio que estean ao 
corrente do cumprimento das súas obrigas fiscais co Concello de Cambre, segundo o establecido no artigo 20 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

 
7.2. Mediante a presentación da solicitude de subvención a persoa interesada dá autorización expresa ao Concello 

de Cambre para incluír e facer públicos os datos relevantes referidos á axuda recibida. De acordo co disposto 
na Lei orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter persoal e garantía dos dereitos dixitais, os datos 
facilitados serán tratados pola Entidade Local coa finalidade de poder atender a solicitude. Os devanditos datos 
serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos nos casos contemplados na Lei. Os dereitos de 



 

acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ao tratamento e portabilidade dos datos poden exercerse 
usando o formulario de contacto da Sede Electrónica do Concello de Cambre. 

 
Base 8ª. Competencia, resolución e recursos 
 
O órgano competente para resolver sobre a concesión ou denegación destas axudas será o alcalde, ou 
concelleiro/a en quen delegue, a proposta do/a concelleiro/a responsable, unha vez recibidas as propostas 
definitivas dos servizos técnicos da Axencia de Desenvolvemento Local, previa comprobación da documentación 
xustificativa presentada que acompaña á solicitude e do cumprimento polas entidades beneficiarias dos requisitos 
establecidos nas bases, e logo da súa fiscalización pola Intervención Municipal. 
 
8.1. As resolucións de concesión ou denegación serán sempre motivadas.  
 
8.2. O prazo para resolver e notificar a resolución será de 2 meses, que se computará dende a data de finalización 

do prazo de presentación da solicitude na sede electrónica do Concello de Cambre para a súa tramitación. 
Transcorrido dito prazo sen que se dite resolución expresa, se entenderá desestimada a solicitude, de acordo 
co establecido no artigo 23.5 da Lei de subvencións de Galicia.  

 
8.3. Notificada a resolución polo órgano competente, as entidades propostas cómo beneficiarias disporán dun prazo 

de dez días para a súa aceptación. Transcorrido este, sen que se produza manifestación expresa, se 
entenderá tacitamente aceptada.  

 
8.4. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa e contra elas cabe interpoñer 

recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante o órgano competente da xurisdición 
contencioso-administrativa, de acordo co disposto na Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da xurisdición 
contencioso‑administrativa. Poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición, no prazo dun 
mes, ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, de conformidade coa Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. 

 
Base 9ª. Procedemento de concesión, instrución e tramitación  
 
9.1. O procedemento de tramitación das axudas recollidas nesta orde axustarase ao disposto no artigo 19.2 da Lei 

9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dado que polo obxecto e finalidade do programa non resulta 
necesario realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que 
a concesión da axuda realizarase pola comprobación da concorrencia nas entidades e empresas e nos 
empregadores dos requisitos establecidos nestas bases, ata o esgotamento do crédito orzamentario. 

 
9.2. A instrución do procedemento levarase a cabo polos servizos técnicos da Axencia de Desenvolvemento Local, 

que realizará as actuacións necesarias para determinar o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude 
dos cales se debe formular a proposta de resolución. Se resultase que a documentación está incompleta ou é 
defectuosa, requiriráselle ao solicitante para que no prazo de dez días a partir do día seguinte á data de 
notificación, achegue a documentación necesaria ou corrixa os defectos observados, facéndolle saber que, no 
caso de incumprimento, entenderase que desiste da súa solicitude. 

 
9.3. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse só por medios electrónicos, nos termos 

previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. As notificacións electrónicas 
realizaranse mediante o Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, dispoñible a través da 
sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Este sistema remitirá ás persoas interesadas 
avisos da posta á disposición das notificacións, mediante un correo electrónico dirixido á conta de correo que 
conste na solicitude para os efectos de notificación. Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de 
notificación practicada e a súa falta non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida. As 
notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en que se produza o acceso ao 
seu contido. A notificación por medios electrónicos entenderase rexeitada cando transcorran dez días naturais 
desde a posta á disposición da notificación sen que se acceda ao seu contido. Se o envío da notificación 
electrónica non é posible por problemas técnicos, a Administración xeral e do sector público autonómico de 
Galicia practicará a notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento 
administrativo común. 



 

 
9.4. As axudas previstas nestas bases están amparadas no réxime de axuda de minimis, nos termos  establecidos 

no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 
107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352, de 24 de 
decembro de 2013). 

 
Base 10ª. Modificación da resolución de concesión  
 
Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión das axudas ou subvencións, así como a obtención 
concorrente de subvencións e axudas outorgadas por outras administracións ou outros entes públicos e privados, 
nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución da concesión e, eventualmente, á súa 
revogación. 
 
Base 11ª. Xustificación e pagamento 
 
11.1. Concedidas e notificadas as axudas, estas faranse efectivas nun pagamento único, rematado o período de 

contratación estipulado, unha vez se xustifique a realización da actividade e o cumprimento da finalidade que 
determinou a súa concesión, condicionado á acreditación nun prazo máximo de 1 mes dende o remate da 
contratación subvencionada por parte da entidade ou empresa beneficiaria. O pagamento das subvencións 
quedará condicionado á presentación da documentación xustificativa para o mesmo no prazo anteriormente 
indicado, mediante a remisión da seguinte documentación: 

 
a) Xustificación, declaración de cumprimento das bases da convocatoria e solicitude de pagamento segundo 

o modelo do anexo IV. 

b) Declaración complementaria da presentada coa solicitude, do conxunto das axudas solicitadas, tanto as 
aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para a mesma finalidade das distintas 
administracións públicas competentes ou outros entes públicos ou, no seu caso, unha declaración de que 
non solicitou nin percibiu outras axudas ou subvencións, segundo o modelo do anexo III. 

c) Copia dos contratos de traballo das persoas desempregadas obxecto de subvención, que tiveran 
participado no proxecto de Obradoiro de Emprego PROXEDIS-PROWEB II 2020/2021,  (PROfesionais en 
XEriatría e DIScapacidade – PROfesionais WEB II), no período comprendido, con carácter xeral, entre os 
días 21 de setembro de 2021 e 5 de outubro de 2021. Agás que por causas de forza maior a finalización 
do obradoiro de emprego se retrasarse. Nese caso os contratos deberán estar formalizados nos quince 
días seguintes a partir da data de finalización do obradoiro de emprego. 

d) Informe de vida laboral do código da conta de cotización específica da empresa ou entidade na que 
se fixo a contratación, comprensiva do período de duración da contratación. 

 
11.2. Excepcionalmente, e por causas debidamente xustificadas, o órgano concedente poderá outorgar unha 

ampliación do prazo establecido para a presentación da xustificación que non exceda da metade deste. O 
acordo de ampliación deberá ser notificado ás persoas ou entidades beneficiarias. 

 
11.3. Non poderá realizarse o pagamento da subvención en tanto a entidade beneficiaria non estea ao corrente no 

cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social ou teña pendente de pagamento 
algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma ou co Concello de Cambre ou 
sexa debedora en virtude de resolución firme declarativa de orixe de reintegro.  

 
11.4. Logo da resolución de concesión, o alcalde, a proposta do concelleiro/a delegado/a competente, aprobará o 

recoñecemento de obrigas correspondentes ás subvencións concedidas, e ordenará o pagamento da axuda. 
O abono levarase a cabo nun único pago, e mediante transferencia bancaria á conta de titularidade da 
entidade ou empresa beneficiaria sinalada. 

 
Base 12ª. Obrigas das entidades beneficiarias 
 
12.1. Incorporar á persoa nun posto de traballo directamente relacionado coa formación recibida no obradoiro dual 

de emprego PROXEDIS-PROWEB II (PROfesionais en XEriatría e DIScapacidade – PROfesionais WEB II). 



 

 
12.2. Realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante o tempo mínimo establecido nestas 

bases, mantendo no seu cadro de persoal á persoa contratada polo período obxecto de subvención (3 meses 
de alta en Seguridade Social) a xornada completa. 

 
 No caso de extinción do contrato de traballo temporal polas causas previstas na normativa laboral vixente 

con anterioridade á finalización do período esixible, a empresa deberá comunicar esta circunstancia ao 
Concello de Cambre, no prazo de sete días naturais dende que se produza, para promover o seu relevo 
en iguais condicións, ofertando a cobertura do posto de traballo vacante a outras persoas participantes no 
obradoiro, que non foran contratadas previamente. 
o Nestes casos, a cobertura do posto por un/unha novo/a traballador/a, deberá terse producido ou 

producirse dentro dos trinta días naturais seguintes ao cesamento, e por un período de tempo 
equivalente ao que restase ou reste para o remate do período estipulado inicialmente. 

o En caso contrario, a entidade beneficiaria non poderá percibir a axuda ou procederá ao seu reintegro. A 
nova persoa contratada deberá ter participado no proxecto de Obradoiro de Emprego PROXEDIS-
PROWEB II (PROfesionais en XEriatría e DIScapacidade – PROfesionais WEB II). 

o No caso de que o Concello de Cambre non subministrara ningunha persoa candidata para ocupar o 
posto de traballo vacante, o importe a percibir de subvención será proporcional ao tempo efectivo da 
contratación. 

 
 De ser o caso, a empresa ou entidade beneficiaria disporá dun prazo de sete días naturais, que contarán 

dende o remate do prazo que ten para a nova contratación, para comunicarlle ao Concello de Cambre esta 
nova contratación, acreditando: 
o O contrato de traballo da persoa contratada inicialmente inscrito na correspondente Oficina de Emprego 

do Servizo Público de Emprego e declaración responsable da causa da extinción contractual. 
o Baixa da persoa contratada inicialmente. 
o Alta da nova persoa traballadora no réxime xeral da Seguridade Social. 
o Contrato de traballo da nova persoa traballadora comunicado ao Servizo Público de Emprego. 

 
12.3. Xustificar ante o Concello de Cambre o cumprimento dos requisitos e das condicións, así como a realización 

da actividade, aportar a documentación requirida, e someterse ás actuacións de comprobación que poida 
efectuar o Concello de Cambre. Particularmente, no caso de ser así establecido na resolución de concesión, 
aportar copia dos contratos de traballo obxecto de subvención, no prazo estipulado na antedita resolución de 
concesión. 

 
12.4. Comunicar ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da 

subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidas e, de ser o caso, a obtención concorrente de 
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para o mesmo concepto que se subvenciona con este programa. 

 
12.5. Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da Seguridade Social, así como non ter 

pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma, con anterioridade a se ditar a proposta de resolución de concesión e realizar a 
proposta de pagamento da subvención. 

 
12.6. Conservar os documentos xustificativos relativos á axuda, incluídos os documentos electrónicos, mentres 

poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control. 
 
12.7. As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de 

emprego na forma regulamentariamente establecida, axustarse ao disposto nas bases segunda e terceira 
desta convocatoria, e realizarse na categoría profesional correspondente en virtude da normativa laboral 
aplicable.  

 
12.8. Adoptar as medidas adecuadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións 

subvencionadas polo Concello de Cambre de conformidade co establecido no artigo 18 da Lei 38/2003, de 17 
de novembro, Xeral de Subvencións e no artigo 31 do Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo que se 
aproba o Regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de Subvencións. Para facilitar o 
cumprimento desta obriga o Concello de Cambre facilitará o modelo de cartel a colocar no lugar de traballo.  



 

 
Base 13ª. Perda do dereito ao cobro da subvención e reintegro  
 
13.1. Procederá a perda do dereito ao cobro da subvención, así como o reintegro total ou parcial das cantidades 

percibidas e a esixencia dos intereses de demora correspondentes dende o momento do pago da subvención 
ata a data na que se acorde o orixe do reintegro, nos casos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia. 

 
13.2. As obrigas de reintegro establecidas nesta orde, se entenderán sen prexuízo do establecido no Real decreto 

lexislativo 5/2000, de 4 de agosto, que aproba o texto refundido da Lei sobre infraccións e sancións na orde 
social.  

 
13.3. Entenderase que se produce un incumprimento parcial e, por tanto, procederá o reintegro parcial dos 

incentivos cando a persoa traballadora subvencionada cese na súa relación laboral antes de que transcorra o 
período mínimo de subvención e a entidade non proceda a substituíla.  

 
Base 14ª. Devolución voluntaria da subvención 
 
14.1. De acordo co establecido no artigo 64 do Regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de 

Galicia, aprobado polo Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, as entidades beneficiarias poderán realizar, sen o 
requirimento previo da Administración, a devolución total ou parcial da subvención concedida, mediante o seu 
ingreso na conta do Concello de Cambre, en concepto de devolución voluntaria da subvención.  

 
14.2. En todo caso, a entidade beneficiaria deberá presentar ante o órgano concedente copia xustificativa da 

devolución voluntaria realizada, na que conste a data do ingreso, o seu importe, o número do expediente e 
denominación da subvención concedida. 

 
Base 15ª: Seguimento e control 
 
Os/as solicitantes da axuda, no suposto de teren a condición de beneficiarios/as e para os efectos das actuacións 
de control das obrigas asumidas, estarán sometidos ao control, comprobación e inspección do Concello de Cambre, 
que comportará á realización de todas as actuacións que se consideren oportunas para acreditar o cumprimento 
dos requisitos da axuda e, nomeadamente, para cumprir cos requisitos establecidos na décimo segunda, así como 
para a avaliación deste programa. Ademais facilitaranlle á Intervención Municipal, Tribunal de Contas e Consello de 
Contas toda a información que reclamen no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das 
subvencións. 
 
Base 16ª: Incorporación ao Rexistro publico de subvencións e publicación da subvención concedida  
 
En cumprimento do disposto no artigo 20.1 da Lei 38/2003, Xeral de Subvencións e demais normativa de 
desenvolvemento, os datos da axuda concedida e a identificación da persoa beneficiaria, serán remitidas á 
Intervención Xeral do Estado, para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), coa 
exclusiva finalidade prevista en dito precepto. 

 



 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

Segundo: Aprobar o gasto correspondente por importe total de trinta mil euros (30.000,00 euros), imputables ás seguintes 
aplicacións orzamentarias: 15.000,00 euros á “241.48000, subvencións correntes a institucións sen fin de lucro para 
fomento do emprego”, e 15.000,00 euros á “241.47000, subvencións correntes a empresas para fomento do emprego”, en 
función da natureza xurídica da entidade beneficiaria da axuda. 
 
Terceiro: Publicar os presentes acordos no Boletín Oficial da Provincia e abrir un prazo de información pública e audiencia 
aos interesados de trinta días a partir do día seguinte á publicación do referido anuncio, co fin de que poidan presentarse as 
reclamacións e suxestións que estimen oportunas, segundo o establecido no art. 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
de bases de réxime local. No caso de que non se presenten, entenderase definitivamente aprobadas as Bases para a 
convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por conta allea do alumnado traballador do obradoiro 
de emprego dual  “PROXEDIS-PROWEB II 2020/2021” (PROfesionais en XEriatría e DIScapacidade e PROfesionais WEB 
II) do Concello de Cambre, e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no art. 70.2 da 
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e na páxina web municipal.  
 
Cuarto: Dar traslado á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) da aprobación das bases, da convocatoria, así 
como comunicar o extracto da convocatoria á BDNS, co fin de que esta lle dea traslado ao Boletín Oficial da Provincia para 
a súa publicación, segundo o disposto no artigo 20 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións. 
 
Quinto: Dar traslado aos servizos económicos para os efectos oportunos. 
 
Visto o ditame favorable emitido pola Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Facenda, Recursos 
Humanos e Desenvolvemento Socioeconómico de data 18 de febreiro de 2021. 
 
Concedida a palabra a don Diego Alcantarilla Rei, concelleiro delegado da Área de Desenvolvemento Local, 
explica que, tendo en conta o informe emitido polo axente de desenvolvemento local, coa conformidade da 
responsable da Axencia de Desenvolvemento, propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes 
acordos: 
 
Primeiro, aprobar as bases para a convocatoria de axudas a través de incentivos á contratación temporal por 
conta allea do alumnado traballador do obradoiro de emprego dual “Proxedis-Proweb II 2020/2021. 
 
Segundo, aprobar o gasto correspondente por importe anual de trinta mil euros. 
 
Terceiro, publicar este acordos no Boletín Oficial da Provincia e abrir un prazo de información pública e 
audiencia aos interesados de trinta días a partir do día seguinte á publicación do referido anuncio. 
 
Cuarto, dar traslado á Base de Datos Nacional de Subvencións. 
 
E quinto, dar traslado aos servizos económicos para os efectos oportunos. 
 
Respecto dos incentivos á contratación temporal por conta allea, di que teñen por finalidade a empregabilidade 
das persoas desempregadas que participan no obradoiro dual Proxedis-Proweb II do Concello de Cambre, que 
está financiado a través da convocatoria 2020 de axudas e subvencións a obradoiros duais de emprego da 
Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. 
 
Conclúe dicindo que as contratacións temporais que se beneficien desta convocatoria terán que cumprir cunha 
duración mínima de 3 meses de alta na Seguridade Social a xornada completa, incentivada cunha subvención 
fixa de 1.500 euros por cada traballador. 
 
Concedida a palabra a dona Marta María Vázquez Golpe, concelleira do PP, manifesta que no seu grupo botan 
de menos, tanto no que se refire ao obradoiro dual como nestas axudas á contratación, botan de menos que o 
Concello de Cambre, en concreto a Concellería de Promoción Económica, non informe correctamente aos 
veciños de Cambre sobre quen ou que institución, neste caso a autonómica, que é a Xunta de Galicia, quen está 



 

financiando todos estes programas, tanto o obradoiro dual como tamén esta liña de axudas á contratación para 
que os veciños de Cambre poidan acceder a ese obradoiro e poidan ser tamén obxecto de contratación por 
moitas empresas que están interesadas neses profesionais que con moito esforzo se sacan o título. 
 
Di que botan de menos que se pase como de lado por un aspecto tan importante destes programas como que 
son financiados e postos en marcha pola Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, que leva financiando 
estes programas, nin máis nin menos, cre que van xa, se non se equivoca e que a corrixa o concelleiro ou o 
propio alcalde, polo sétimo ano de obradoiro.  
 
Son obradoiros de emprego que, ademais, teñen un éxito absoluto no que se refire á colocación nas bolsas de 
emprego particulares de empresas ou de institucións ou residencias, e que conseguen incluso sobrepasar o 80% 
de contratación deses alumnos que realizan os cursos e esas prácticas. 
 
Botan de menos iso, esa falta de profundización e de información veciñal sobre en que consisten basicamente 
eses obradoiros de emprego, quen os financia, como se financian, e incluso tamén máis información sobre en 
que están consistindo esas axudas á contratación, porque polo que lles transmiten a eles moitísimos veciños 
que están interesados en facer eses obradoiros, nin sequera teñen unha base de información suficiente, non xa 
para acceder a iso, porque iso non está regulado, senón que hai que reunir unha serie de requisitos e 
certamente non depende nin do concelleiro, nin do alcalde, nin da Consellería sequera, depende de que se 
cumpran esas bases. 
 
Pero ben, deixar claro iso, que estes programas que tan sonadamente lles quere vender o concelleiro de 
promoción económica, pois que teñen un punto de arranque que non é outro que a Consellería de Emprego da 
Xunta de Galicia.  
 
Conclúe dicindo que o seu voto será, por suposto, a prol. 
 
Concedida a palabra a don Raúl Varela Fraguío, voceiro de AV, manifesta que o seu voto, como non pode ser 
doutra maneira, nesta ocasión será a prol, esperando e confiando en que se dea a difusión necesaria para que 
estas axudas ás empresas para a contratación temporal do persoal formado en Cambre, chegue ao máximo 
número de xente posible. 
 
Concedida a palabra a don Diego Alcantarilla Rei dille a Sra. Vázquez Golpe que el cre que tanto ela como el 
mesmo, cando intentan falar entre eles, ou ben ela non o quere entender ou é el quen se explica mal. Xa dixo 
dende un principio que tanto os obradoiros duais como os incentivos á contratación van subvencionados pola 
Xunta de Galicia. Xa non sabe como quere que llo diga. 
 
Por outro lado, di que si é certo que a Xunta de Galicia subvenciona todo este tipo de proxectos, pero quere que 
saiba que para que a Xunta de Galicia autorice eses obradoiros o concello ten que cumprir cuns requisitos e 
cunhas puntuacións. E o Concello de Cambre é un dos concellos con máis puntuación debido a un gran traballo 
que se está facendo tanto no Departamento da Axencia de Desenvolvemento Local, como por parte dos técnicos 
desa área.  
 
Conclúe dicindo que, entón, está a subvención pola Xunta de Galicia, pero grazas ao gran traballo e ás grandes 
instalacións que teñen no Concello de Cambre para realizar este tipo de proxectos. 
 
Toma a palabra o Sr. alcalde para dicir que este Goberno e este alcalde agradece moitísimo o financiamento 
económico da Xunta de Galicia, esta e calquera outra que poida haber. 
 
Concedida a palabra a dona Marta María Vázquez Golpe sinala que o concelleiro di que ela nunca o entende e 
que non se poñen de acordo, pero por esta vez, a última intervención que tivo, relativa a que o Concello de 



 

Cambre, en concreto o departamento da Axencia de Desenvolvemento Local, soubo cumprir cuns requisitos de 
puntuación, grazas ao traballo e ao feito de que teñen unhas instalacións, pois dille que mire por onde ao final 
téñense posto de acordo no contido dun debate.  
 
Di que é certo e é un feito que ao Concello de Cambre se lle dan os obradoiros porque cumpre cunha serie de 
requisitos, tanto técnicos, como de instalacións, e incluso se atreve a dicir que, na súa maior parte, de persoal 
funcionario que está sempre aí, intentando que eses obradoiros veñan para Cambre e traballando o máximo 
posible.   
 
Pero unha vez dito iso, quere lembrarlle tamén ao concelleiro de Promoción Económica que ten sido 
precisamente baixo o goberno do PP cando por primeira vez en Cambre, despois de moitos anos, chegaron 
eses obradoiros de emprego, que se ben foron grazas ao esforzo e ao cumprimento de todos eses requisitos, 
pois tamén hai que dicir, para ser xustos, que foi dende que gobernou o PP que se realizan eses obradoiros. 
 
Continúa dicindo que ela, cando se refire a que non se cita o financiamento da Xunta de Galicia e a que non se 
informa favorablemente, refírese a que ela non ve nunca por ningún sitio e en ningunha nota de prensa, nin na 
páxina web do concello, que a Xunta está achegando anualmente a eses obradoiros, só no obradoiro de 
emprego máis de 200000 euros/anuais, e nestas axudas á contratación máis de 30000 euros. Iso é o que ela lle 
quere transmitir ao concelleiro, que evidentemente ninguén, ningún alcalde nin ningún concelleiro, pode ocultar o 
evidente, que é que están financiados pola Xunta de Galicia. 
 
Reitera que o que lles achacan é que non se informe detalladamente ao público destes programas no sentido de 
cal é o investimento. Ela ten visto moitísimas notas de prensa e moitísima xente de Cambre que pregunta quen 
financia eses obradoiros, quen aproba as bases, de onde veñen esas bases e de onde veñen eses programas. 
 
Conclúe dicindo que, por iso, estaría ben que se explicasen todas esas cuestións aos veciños de Cambre, 
porque o queren saber.  
 
Toma a palabra o señor alcalde para manifestar que antes estaba dicindo que agradecen moitísimo o 
financiamento económico da Xunta, este e calquera outro tipo de financiamento que veña para poder facer 
obradoiros, obras, etc., no municipio de Cambre, de feito nas clausuras sempre está unha parte do PP presente, 
tamén fan de forma presencial ese agradecemento sempre, e así o seguirán facendo. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno municipal, votan a prol os oito concelleiros de UxC (don Óscar 
A. García Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona 
María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan 
Lesta), os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, 
dona Patricia María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei), os tres concelleiros do PP (don Juan María 
Abalo Castex, dona María Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe), os dous concelleiros de 
AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) e a concelleira integrante do Grupo Mixto (dona 
María Olga Santos López, de EU-Son en Común). Abstéñense os dous concelleiros do BNG (don Daniel 
Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández), e a concelleira integrante do Grupo Mixto (dona María 
José García Hidalgo, de C’s).  
 
Faise constar que don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, non conseguiu manter a conexión da súa 
cámara, polo que a secretaria non puido dar fe do sentido do seu voto, así pois tendo en conta o previsto no 
artigo 106.2 do Regulamento orgánico municipal, o voto computa como abstención, xa que consta a súa 
presenza durante o debate do asunto, pero non puido emitir o voto debido aos problemas técnicos existentes. 
 
O Pleno municipal, por dezaoito votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita. 
 



 

Faise constar que cando son as vinte e unha horas e vinte e seis minutos, antes do comezo do seguinte punto 
da orde do día, auséntase momentaneamente da sesión o Sr. alcalde, ocupando a Presidencia o primeiro 
tenente de alcalde, don Juan González Leirós. O señor alcalde reincorpórase á sesión durante o debate do 
punto, concretamente finalizada a exposición do asunto por parte da concelleira delegada da Área de Economía, 
Facenda e Recursos Humanos, e outorgada a palabra ao voceiro do PP para a súa primeira intervención. 
 
2.3. Aprobación definitiva, se procede, da modificación das fichas da relación de postos de traballo 
correspondentes aos postos de oficial de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples e 
corrección de erros da ficha do posto de operario parque móbil e inmobles 
 
Vista a proposta da concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e Recursos Humanos, de data 11 de 
febreiro de 2021, que consta do seguinte teor literal: 
 
«Con data 12 e 13 de xaneiro de 2021 rexístrase de entrada cos núm. 999/131 e 999/156, escritos presentados por dona 
Elena Bartolomé Delanöe e don Ignacio Fernández Díaz no que presentan alegacións contra o acordo adoptado polo Pleno 
municipal, en sesión ordinaria do 26 de decembro de 2020, de aprobación inicial da modificación das fichas da relación de 
postos de traballo correspondentes aos postos de oficial de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples. 
 
Visto o informe emitido polo xefe da Área de Urbanismo e Réxime Interior co conforme da secretaria xeral do Concello  de 
data 10 de febreiro de 2021, que consta do seguinte teor literal: 

 
 

“ANTECEDENTES DE FEITO 
 

 
1.-) Por acordo do Pleno desta Corporación adoptado en sesión celebrada o 26 de novembro de 2020, aprobouse 
inicialmente a modificación das fichas da Relación de Postos de Traballo (en adiante RPT) correspondentes aos 
postos de oficial de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples no que aos requirimentos  específicos 
dos postos se refire para incluír nos mesmos a dispoñibilidade para o exercicio das funcións fora da xornada 
habitual de traballo e dos días laborables fixando por elo novos complementos específicos para ditos postos. 
 
2-.) Tal acordo plenario, así coma o seu expediente, é sometido a información pública polo prazo de vinte días a 
través de anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 213 de 14 de decembro de 2020, de conformidade co 
artigo 202 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia. 
 
3.-) Durante dita fase de información pública presentáronse dous  escritos de alegacións, se ben co mesmo contido, 
un a nome da funcionaria dona Elena Bartolomé Delanoë con data de rexistro de entrada do 12 de xaneiro de 2021 
e outro a nome do funcionario interino don Ignacio Fernández Díaz con data de rexistro de entrada do día 13 do 
mesmo mes. 
 

FUNDAMENTOS DE DEREITO 
 
 
1º.- A normativa principalmente aplicable está contida nos artigos 22-2,i) e 90-2 da Lei 7/1985 reguladora das bases 
do réxime local; 126-4, 127 e 129-3 do Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia do réxime local 
aprobado por Real decreto lexislativo 781/1986; 15-1,b) da Lei 30/1984 de medidas para a reforma da función 
pública; 37,79 e Disposición final cuarta-1 do Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público, 
aprobado por Real decreto lexislativo 5/2015; 38, 202 e Disposición transitoria novena da Lei 2/2015 do emprego 
público de Galicia; e 3 e 4 do Real decreto 861/1986 polo que se establece o réxime das retribucións dos 
funcionarios da Administración Local. 
 
2º.- Coma queda dito, estas dúas alegacións teñen exactamente o mesmo contido e están baseadas en que esta 
modificación da RPT “faise con carácter exclusivo  para a brigada de obras” producindo “un agravio comparativo 
sobre o resto dos postos da RPT e sobre os que eles ocupan en concreto” e que o procedente é que se realice 
“unha nova RPT integral do Concello de Cambre”, pero sen embargo non desvirtúan os motivos polos que se fai 



 

esta modificación puntual da RPT nin os criterios seguidos para o incremento do complemento específico destes 
postos da brigada de obras municipal. 
 
Para estas alegacións utilízase un informe emitido por este informante o 25 de setembro de 2015 a unha solicitude 
destes mesmos alegantes de xullo do mesmo ano 2015 pola que estes pedían expresamente “la inmediata 
regularización del nivel de nuestros puestos de trabajo y del complemento de destino y complemento específico que 
los mismos tienen asignados”, en definitiva, solicitaban unha subida das retribucións complementarias fixas 
correspondentes aos seus postos de traballo. 
 
Este informe que fixen en setembro de 2015, e que foi negativo a tal solicitude, cítano os alegantes porque nel 
indicábase que o incremento retributivo solicitado por dona Elena Bartolomé Delanoë e don Ignacio Fernández 
Díaz, agora alegantes, non sería factible non só polas limitacións derivadas da Lei 36/2014 de Orzamentos Xerais 
do Estado para o 2015 senón polos “claros agravios comparativos” que se producirían con outros postos de traballo, 
e véñeno a utilizar para indicar que agora prodúcense igualmente tales agravios comparativos. Sen embargo, e 
como se pode observar coa simple lectura de dito informe, nel non se está facendo referencia aos postos de traballo 
en xeral, senón aos postos de traballo “da escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase técnicos 
medios”, que é á que pertencen estes dous alegantes, por canto que en dita Subescala Técnica non están 
soamente os postos destes dous funcionarios alegantes senón que hai outros que tamén pertencen á mesma como 
son os dous de técnicos de xestión económico-financeira, os tres de traballadores sociais, os dous de educadores 
sociais, un de aparellador e outro de graduado social, ademais de outros postos deste mesmo subgrupo de 
clasificación profesional A-2 de Administración Xeral como son os dous postos de técnicos de xestión de 
Administración Xeral. Polo tanto, como non se van producir agravios comparativos se destes trece postos de 
técnicos do subgrupo A-2  só se revisan, e ao alza segundo pretenden, os postos destes dous peticionarios de 
incrementos retributivos e agora alegantes? E como non se van producir agravios comparativos se ademais a estes 
trece postos de técnicos do subgrupo A-2 únense os 8 postos do subgrupo A-1  da Escala  de Administración 
Especial e os outros dous postos da Subescala Técnica de Administración Xeral? 
 
É evidente que o que se solicitou polos alegantes dona Elena Bartolomé Delanoë, enxeñeira técnica de obras 
públicas, e don Ignacio Fernández Díaz, enxeñeiro técnico industrial interino, no 2015 de incrementar as súas 
retribucións sen contar coas dos demais técnicos, sí produciría claros agravios comparativos co resto dos técnicos 
da mesma Subescala Técnica de Administración Especial e cos demais técnicos da Escala de Administración Xeral. 
Isto é precisamente o que se di en dito informe do 2015, por iso alúdese no mesmo a “outros postos de traballo da 
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, clase técnicos medios, así como outros postos ….”. Se se 
quixese falar de todos os postos da RPT, falaríase de “todos os postos” e sempre de maneira xenérica e non de 
maneira específica de algunha subescala en concreto ou de “outros postos” como en tal informe se indica. 
 
Utilizar este informe de 2015 para esta modificación puntual da RPT, ademais de estraño, non ten sentido algún, 
non soamente polo indicado ata agora senón porque, en primeiro lugar, esta modificación da RPT sobre a que se 
alega o é sobre un colectivo completo e determinado como é o da brigada de obras, non sobre unha parte do 
mesmo, a excepción do capataz da brigada ao que xa se lle retribúe a “dispoñibilidade horaria” dende o ano 2003. 
Por iso non se producen agravios comparativos dentro deste colectivo cunhas características moi diferenciadas do 
resto dos empregados públicos, dado que a revisión é para todos, non só para os operarios condutores en 
detrimento do oficial ou dos operarios de servizos ou viceversa, é para todo o colectivo que non tiña como 
requirimento específico do posto a “dispoñibilidade horaria” nin a súa valoración. 
 
En segundo lugar, porque a modificación das fichas da RPT correspondentes a estes postos obedece a un fin 
concreto e específico coma é esixir aos mesmos unha plena dispoñibilidade para o exercicio das súas funcións fora 
da xornada habitual de traballo e dos días laborables que anteriormente non tiñan recollida nin por iso valorada. 
Non é unha revisión  que se fai destes postos ao azar, como podía ser a doutros, nin porque se considere que están 
mal valorados nin porque obedeza á solicitude dun incremento retributivo como solicitaron os alegantes no 2015, 
senón que se fai para un obxectivo concreto e claro como é o indicado da dispoñibilidade horaria. 
 
E en terceiro lugar, porque estamos ante unha adecuación retributiva  que se fai de maneira singular e 
excepcional ao resultar imprescindible polo contido dos postos de traballo, como esixía o artigo 3 apartado 7 do 
Real decreto-lei 2/2020 polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector 
público, en vigor cando se aprobou inicialmente esta modificación da RPT, e esixe o artigo 18-sete da Lei 11/2020 
de orzamentos xerais do Estado para o 2021, hoxe en vigor; contido este dos postos de traballo que cando no 2015 



 

estes alegantes solicitaron un incremento  retributivo para os seus postos, o contido destes non se había variado ou 
modificado, como xa esixía o artigo 20-sete da Lei 36/2014 de orzamentos xerais do Estado para o 2015, e como se 
indica no meu aludido informe de 2015. 
 
Pois ben, á marxe da indubidable contradición na que caen estes dous alegantes por canto que en xullo de 2015 
solicitan un incremento das súas retribucións complementarias  á marxe dos demais postos técnicos deste Concello 
e ao marxe dunha nova RPT, e agora, en xaneiro de 2021, critican e alegan contra un incremento retributivo que 
beneficia a outros empregados municipais esixindo que se faga unha nova RPT; e ao marxe de todo o manifestado 
ata o de agora, o que é evidente é que estas dúas alegacións non desvirtúan os feitos e os motivos polos que se 
produce esta modificación  puntual da RPT, nin as adecuacións retributivas que a mesma leva aparelladas, 
limitándose a solicitar  que “non se aprobe con carácter definitivo” esta modificación “e que se proceda a realizar 
unha nova RPT integral do Concello de Cambre”, ignorando que o non realizar unha “nova RPT” non impide tramitar 
e aprobar modificacións puntuais da mesma, o que non soamente é factible e legal senón que tamén habitual en 
todas as corporacións locais incluída esta como o demostran as distintas modificacións puntuais aprobadas nos 
últimos anos, polo que as mesmas terían que ser desestimadas. 
 
3º.- De conformidade co artigo 202.2 da Lei 2/2015 do emprego público de Galicia, a modificación da RPT que nos 
ocupa aprobada inicialmente polo Pleno da Corporación o 26 de novembro de 2020 debe de ser obxecto de 
aprobación definitiva despois da resolución das alegacións, reclamacións ou suxestións presentadas. 
 
O órgano competente para a aprobación definitiva dunha RPT, así como da súa modificación, é o Pleno da 
Corporación, de acordo con artigo 22.2.i) da Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local, sen que para isto se 
esixa unha maioría cualificada. 
 
4º.- Unha vez aprobada definitivamente unha RPT, ou a súa modificación, remitirase copia aos órganos 
competentes tanto da Administración Xeral do Estado como da Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo 
de 30 días e será publicada integramente no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co artigo 202.3 da 
referida Lei 2/2015. 
 
5º.- Por outro lado, na ficha da RPT correspondente ao posto de “Operario parque móbil e inmobles” detectouse un 
erro consistente en que no apartado de “Formación específica” indícase: “Certificado de escolaridade ou 
equivalente e carné de conducir mínimo “C-1”, coñecementos básicos de mecánica”, cando debe indicar: 
“Certificado de escolaridade ou equivalente e carné de conducir con todas as categorías que permita a clase “C” e 
“E”, coñecementos básicos de mecánica”, dado que sería o necesario para conducir o parque móbil municipal é foi 
o esixido nas bases da convocatoria para a selección deste operario publicadas no BOP nº 90 do 16 de abril do 
2000 e así debe figurar en tal ficha. 
 
Polo que en base a isto e ao artigo 109-2 da Lei 39/2015 do procedemento administrativo común das 
administracións públicas que establece que estas poderán rectificar en calquera momento os erros materiais, de 
feito ou aritméticos existentes nos seus actos procede corrixir o erro detectado neste apartado de “Formación 
específica” da ficha da RPT correspondente ao posto de “Operario parque móbil e inmobles” nos termos indicados. 
 
En base a todo isto, e sen prexuízo do informe a emitir pola secretaria da Corporación ou da nota de conformidade 
ao presente, de acordo co artigo 3, apartados 3-d) 6º e 4 do Real decreto 128/2018 polo que se regula o réxime 
xurídico dos funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional que esixe tal informe nos 
supostos de aprobación e modificación de relacións de postos de traballo, se formula a seguinte  
 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓN 
 
 
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas polos funcionarios dona Elena Bartolomé Delanoë e don Ignacio 
Fernández Díaz á aprobación inicial da modificación das fichas da Relación de Postos de Traballo correspondentes  
aos postos de oficial de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples acordada polo Pleno desta 
Corporación en sesión celebrada o 26 de novembro de 2020 por canto que, en primeiro lugar, non desvirtúan os 
feitos e os motivos nos que se basea esta modificación puntual nin as adecuacións retributivas que a mesma leva 
aparelladas; por canto, en segundo lugar, o non realizar unha “nova RPT” non impide tramitar e aprobar 



 

modificacións puntuais da mesma o cal non soamente e factible e legal, senón tamén habitual en todas as 
corporacións locais incluída esta, como o demostra as distintas modificacións puntuais aprobadas nos últimos anos; 
e por canto, en terceiro lugar, as limitacións de incremento retributivo establecidas para o ano 2021 pola Lei 
11/2020 de orzamentos xerais do Estado para o ano 2021 debe entenderse sen prexuízo das adecuacións 
retributivas que, con carácter singular e excepcional, resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, 
como establece o artigo 18-sete de esta Lei 11/2020, e como se precisan con esta modificación ao requirir a estes 
postos de traballo “Dispoñibilidade para o exercicio das funcións do posto fora da xornada habitual de traballo e dos 
días laborables”. 
 
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación das fichas da Relación de Postos de Traballo correspondentes 
aos postos de oficial de obras, operario condutor e operario servizos múltiples no que aos requirimentos específicos 
do posto se refire para incluír nos mesmos a dispoñibilidade para o exercicio das funcións do posto fora da xornada 
habitual de traballo e dos días laborables e fixando o complemento específico en 8.630,32 euros para o posto de 
oficial de obras, en 8.025,45 euros para os postos de operario condutor e en 7.141,44 euros para os postos de 
operario de servizos múltiples. 
 
Terceiro.- Aprobar definitivamente as fichas da relación de postos de traballo correspondentes aos postos de oficial 
de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples tal e como a continuación se transcriben: 
  
 

 



 

 
 
 

 
AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 

 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:   OFICIAL DE OBRAS 

 
 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICATIVA:   Realiza trabajos manuales propios del oficio de un oficial de obra de 
brigada municipal. Conservación y mantenimiento de instalaciones municipales y manejo de la maquinaria 
propia de la brigada. 

 
 
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO HOMOGÉNEOS: 1 

Código: AL151700047 – Tipo de puesto: N 

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

FUNCIONARIOS: 
SUBGRUPO:  Otras agrupaciones profesionales 
ESCALA:  Administración Especial 
SUBESCALA: Servicios Especiales 
CLASE:  Personal de oficios 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
Certificado de escolaridad o equivalente. 
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO: 
Disponibilidad para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo y de los 
días laborables. 
 
FORMA DE PROVISIÓN:    Concurso 

 
 
VALOR EN PUNTOS DEL PUESTO DE TRABAJO (VPPT): 

 
RETRIBUCIONES AL PUESTO DE TRABAJO (RPT) 
 
COMPLEMENTO DE DESTINO (nivel 14):  4.829,02 euros (344,93 mes + 2 pagas)  
COMPLEMENTO ESPECÍFICO:    8.630,32 euros (616,45 mes + 2 pagas) 
 
OBSERVACIONES:  

 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 

 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:   OPERARIO CONDUCTOR 

 
 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICATIVA: Conduce el equipo móvil de la brigada municipal y realiza trabajos 
manuales de baja calificación. 

 
 
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO HOMOGÉNEOS:   2 

Código: AL151700048 – Tipo de puesto: N 

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

FUNCIONARIOS: 
SUBGRUPO:  Otras agrupaciones profesionales 
ESCALA:  Administración Especial 
SUBESCALA: Servicios Especiales 
CLASE:  Personal de oficios 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
Certificado de escolaridad o equivalente y carné de conducir, mínimo C-1 
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO: 
Disponibilidad para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo y de los 
días laborables. 
 
FORMA DE PROVISIÓN:    Concurso 

 
 
 

 
RETRIBUCIONES AL PUESTO DE TRABAJO (RPT) 
 
COMPLEMENTO DE DESTINO (nivel 14): 4.829,02 euros (344,93 mes + 2 pagas) 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO:   8.025,45 euros (573,25 mes + 2 pagas) 
 
OBSERVACIONES:  

 



 

 
 
 
Cuarto.-  Corrixir o erro detectado na ficha da relación de postos de traballo correspondente ao posto de “Operario 
parque móbil e inmobles” no que ao a apartado de “Formación específica” se refire para indicar no mesmo: 
“Certificado de escolaridade ou equivalente e carné de conducir con todas as categorías que permita a clase “C” e 
“E”, coñecementos básicos de mecánica”, en vez do actualmente indicado de “Certificado de escolaridade ou 
equivalente e carné de conducir mínimo C-1, coñecementos básicos de mecánica”, de conformidade co artigo 109-2 
da Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

 

AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 

 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:   OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES 

 
 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICATIVA: Realiza trabajos manuales de baja cualificación en la brigada municipal 
y colaboración con protección civil. 

 
 
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO HOMOGÉNEOS:   3 

Código: AL151700048 – Tipo de puesto: N 

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

FUNCIONARIOS: 
SUBGRUPO:  Otras agrupaciones profesionales 
ESCALA:  Administración Especial 
SUBESCALA: Servicios Especiales 
CLASE:  Personal de oficios 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
Certificado de escolaridad o equivalente 
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO: 
Disponibilidad para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo y de los 
días laborables. 
 
FORMA DE PROVISIÓN:   Concurso. A3 – Administración do Estado, CCAA e Local  

 
 
 

 
RETRIBUCIONES AL PUESTO DE TRABAJO (RPT) 
 
COMPLEMENTO DE DESTINO (nivel 12): 4.117,54 euros (294,11 mes + 2 pagas) 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO:  7.141,44 euros (510,10 mes + 2 pagas) 
 
OBSERVACIONES:  

 
 
 



 

 
Quinto.- Remitir copia desta modificación e corrección de erros da relación de postos de traballo tanto á 
Administración Xeral do Estado como á da Comunidade Autónoma dentro do prazo de trinta días dende a súa 
aprobación definitiva e proceder á súa  publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, de 
conformidade co artigo 202.3 da Lei 2/2015 do Emprego Público de Galicia.” 
 

Tendo en conta canto antecede, e no uso das atribucións que me foron conferidas polo señor Alcalde segundo a Resolución 
núm. 1323/2019, do 1 de xullo, propoño ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro.- Desestimar as alegacións presentadas polos funcionarios dona Elena Bartolomé Delanoë e don Ignacio 
Fernández Díaz á aprobación inicial da modificación das fichas da Relación de Postos de Traballo correspondentes  aos 
postos de oficial de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples acordada polo Pleno desta Corporación en 
sesión celebrada o 26 de novembro de 2020 por canto que, en primeiro lugar, non desvirtúan os feitos e os motivos nos que 
se basea esta modificación puntual nin as adecuacións retributivas que a mesma leva aparelladas; por canto, en segundo 
lugar, o non realizar unha “nova RPT” non impide tramitar e aprobar modificacións puntuais da mesma o cal non soamente 
e factible e legal, senón tamén habitual en todas as corporacións locais incluída esta, como o demostra as distintas 
modificacións puntuais aprobadas nos últimos anos; e por canto, en terceiro lugar, as limitacións de incremento retributivo 
establecidas para o ano 2021 pola Lei 11/2020 de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2021 debe entenderse sen 
prexuízo das adecuacións retributivas que, con carácter singular e excepcional, resulten imprescindibles polo contido dos 
postos de traballo, como establece o artigo 18-sete de esta Lei 11/2020, e como se precisan con esta modificación ao 
requirir a estes postos de traballo “Dispoñibilidade para o exercicio das funcións do posto fora da xornada habitual de 
traballo e dos días laborables”. 
 
Segundo.- Aprobar definitivamente a modificación das fichas da Relación de Postos de Traballo correspondentes aos 
postos de oficial de obras, operario condutor e operario servizos múltiples no que aos requirimentos específicos do posto se 
refire para incluír nos mesmos a dispoñibilidade para o exercicio das funcións do posto fora da xornada habitual de traballo 
e dos días laborables e fixando o complemento específico en 8.630,32 euros para o posto de oficial de obras, en 8.025,45 
euros para os postos de operario condutor e en 7.141,44 euros para os postos de operario de servizos múltiples. 
 
Terceiro.- Aprobar definitivamente as fichas da relación de postos de traballo correspondentes aos postos de oficial de 
obras, operario condutor e operario de servizos múltiples tal e como a continuación se transcriben: 
  

 
 
 
 



 

 
 

 

AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 

 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:   OFICIAL DE OBRAS 

 
 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICATIVA:   Realiza trabajos manuales propios del oficio de un oficial de obra de brigada 
municipal. Conservación y mantenimiento de instalaciones municipales y manejo de la maquinaria propia de la brigada. 

 
 
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO HOMOGÉNEOS: 1 

Código: AL151700047 – Tipo de puesto: N 

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

FUNCIONARIOS: 
SUBGRUPO:  Otras agrupaciones profesionales 
ESCALA:  Administración Especial 
SUBESCALA: Servicios Especiales 
CLASE:  Personal de oficios 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
Certificado de escolaridad o equivalente. 
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO: 
Disponibilidad para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo y de los días 
laborables. 
 
FORMA DE PROVISIÓN:    Concurso 

 
 
VALOR EN PUNTOS DEL PUESTO DE TRABAJO (VPPT): 

 
RETRIBUCIONES AL PUESTO DE TRABAJO (RPT) 
 
COMPLEMENTO DE DESTINO (nivel 14):  4.829,02 euros (344,93 mes + 2 pagas)  
COMPLEMENTO ESPECÍFICO:    8.630,32 euros (616,45 mes + 2 pagas) 
 
OBSERVACIONES:  

 



 

 

 

AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 

 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:   OPERARIO CONDUCTOR 

 
 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICATIVA:   Conduce el equipo móvil de la brigada municipal y realiza trabajos manuales de baja 
calificación. 

 
 
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO HOMOGÉNEOS:   2 

Código: AL151700048 – Tipo de puesto: N 

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

FUNCIONARIOS: 
SUBGRUPO:  Otras agrupaciones profesionales 
ESCALA:  Administración Especial 
SUBESCALA: Servicios Especiales 
CLASE:  Personal de oficios 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
Certificado de escolaridad o equivalente y carné de conducir, mínimo C-1 
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO: 
Disponibilidad para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo y de los días 
laborables. 
 
FORMA DE PROVISIÓN:    Concurso 

 
 
 

 
RETRIBUCIONES AL PUESTO DE TRABAJO (RPT) 
 
COMPLEMENTO DE DESTINO (nivel 14): 4.829,02 euros (344,93 mes + 2 pagas) 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO:   8.025,45 euros (573,25 mes + 2 pagas) 
 
OBSERVACIONES:  

 



 

 
 
 

Cuarto.- Corrixir o erro detectado na ficha da relación de postos de traballo correspondente ao posto de “Operario parque 
móbil e inmobles” no que ao a apartado de “Formación específica” se refire para indicar no mesmo: “Certificado de 

 

AYUNTAMIENTO DE CAMBRE 

 
 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

 
 

 
DENOMINACIÓN DEL PUESTO:   OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES 

 
 
DESCRIPCIÓN IDENTIFICATIVA: Realiza trabajos manuales de baja cualificación en la brigada municipal y 
colaboración con protección civil. 

 
 
NÚMERO DE PUESTOS DE TRABAJO HOMOGÉNEOS:   3 

Código: AL151700048 – Tipo de puesto: N 

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

FUNCIONARIOS: 
SUBGRUPO:  Otras agrupaciones profesionales 
ESCALA:  Administración Especial 
SUBESCALA: Servicios Especiales 
CLASE:  Personal de oficios 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: 
Certificado de escolaridad o equivalente 
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL PUESTO: 
Disponibilidad para el ejercicio de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual de trabajo y de los días 
laborables. 
 
FORMA DE PROVISIÓN:   Concurso. A3 – Administración do Estado, CCAA e Local  

 
 
 

 
RETRIBUCIONES AL PUESTO DE TRABAJO (RPT) 
 
COMPLEMENTO DE DESTINO (nivel 12): 4.117,54 euros (294,11 mes + 2 pagas) 
COMPLEMENTO ESPECÍFICO:  7.141,44 euros (510,10 mes + 2 pagas) 
 
OBSERVACIONES:  

 
 
 



 

escolaridade ou equivalente e carné de conducir con todas as categorías que permita a clase “C” e “E”, coñecementos 
básicos de mecánica”, en vez do actualmente indicado de “Certificado de escolaridade ou equivalente e carné de conducir 
mínimo C-1, coñecementos básicos de mecánica”, de conformidade co artigo 109-2 da Lei 39/2015 de Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas. 

 
Quinto.- Remitir copia desta modificación e corrección de erros da relación de postos de traballo tanto á Administración 
Xeral do Estado como á da Comunidade Autónoma dentro do prazo de trinta días dende a súa aprobación definitiva e 
proceder á súa  publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, de conformidade co artigo 202.3 da Lei 
2/2015 do Emprego Público de Galicia.” 

 
Sexto.-  Notifíquese aos interesados facendo constar que esta resolución, de conformidade con establecido no artigo 114 
da Lei 39/2015, do 1 de outubro,  do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, pon fin á vía 
administrativa. A teor do establecido nos artigos 112 e 123 da citada lei, poderá recorrerse potestativamente en reposición 
ou impugnala directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa. 
 
O prazo para interpoñer o recurso de reposición é dun mes a contar dende o día seguinte á da recepción desta notificación 
e deberá presentalo ante o mesmo órgano que a ditou (artigo 124 da Lei 39/2015). 
 
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses a contar dende o día seguinte á recepción 
desta notificación e deberá presentalo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo da Coruña ou a Sala do 
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (segundo a distribución competencial establecida nos 
artigos 8 e 10 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa), todo isto sen prexuízo 
de que poida exercitar, de ser o caso, calquera outro recurso que estime procedente.» 
 
Visto o ditame favorable emitido pola Comisión Informativa de Presidencia, Economía, Facenda, Recursos 
Humanos e Desenvolvemento Socioeconómico de data 18 de febreiro de 2021. 
 
Concedida a palabra a dona María Dolores Pan Lesta, concelleira delegada da Área de Economía, Facenda e 
Recursos Humanos, explica que traen hoxe a consideración do Pleno, primeiro desestimar as alegacións 
presentadas polos funcionarios Elena Bartolomé e Ignacio Fernández á aprobación inicial das fichas da RPT 
correspondentes aos postos de oficial de obras, operario condutor e operario de servizos múltiples, acordada 
polo Pleno o 26 de novembro de 2020. 
 
Explica que se desestiman porque esas alegacións non desvirtúan os feitos nin os motivos nos que se basea a 
modificación proposta no seu día, e porque non realizar unha nova RPT non impide tramitar a aprobación de 
modificacións puntuais dela. 
 
Proponse, en segundo lugar, aprobar definitivamente esas modificacións nas que se inclúe a dispoñibilidade 
horaria para o exercicio das súas funcións, fixando un complemento específico de 8630,32 euros para o posto 
do oficial de obras; 8025,45 euros para o posto de operario condutor; e 7141,44 euros para o posto de operario 
de servizos múltiples. 
 
Tamén traen a consideración do Pleno un terceiro punto no que propoñen aprobar unha corrección de erros que 
aparece na ficha de operario de parque móbil e inmobles, na que se recollían no apartado de formación 
específica “certificado de escolaridade ou equivalente e carné de conducir mínimo C1, coñecementos básicos de 
mecánica”. Corríxese agora esta ficha e recóllese nese apartado “certificado de escolaridade ou equivalente e 
carné de conducir con todas as categorías que permita a clase ‘C’ e ‘E’, coñecementos básicos de mecánica”, 
que foi o que se lle pediu no seu día para poder optar a esa praza. 
 
Concedida a palabra a don Juan María Abalo Castex, voceiro do PP, expón que a aprobación provisional desta 
modificación contou xa no seu momento co voto afirmativo do seu grupo, á vista dos informes favorables 
presentados polos técnicos municipais e da proposta presentada na que se lles informaba da necesidade de 
regularizar a especial dedicación e dispoñibilidade horaria que non tiña recoñecemento nas fichas da RPT. 
 



 

Tráese agora a aprobación definitiva, tras ter sido presentadas alegacións por parte de dous funcionarios, nas 
que, en resumo, alegábase o agravio comparativo que esa modificación significaba respecto deles. 
 
Continúa dicindo que o Grupo Municipal Popular descoñece a opinión dos sindicatos que, desde o seu punto de 
vista, sería necesario coñecer a este respecto. Este descoñecemento xa o puxeron de manifesto nas comisións 
informativas celebradas o pasado xoves. Polo tanto, descoñecendo ademais as posturas existentes e tratando 
de non interferir en cuestións internas entre grupos laborais dentro do propio concello, tendo quedado clara a 
postura do PP sobre a modificación que se propón, o seu grupo desexa manterse á marxe de calquera disputa 
entre funcionarios públicos e manterá, nese sentido respecto desta polémica, a súa independencia na votación 
do punto coa súa abstención. 
 
Conclúe dicindo que, en calquera caso, é un asunto que non resulta tan polémico, dende o seu punto de vista e 
con todos os respectos, como o xurdido das manifestacións dos concelleiros de Goberno nas pasadas comisións 
informativas, nas que se chegou a verificar a existencia na Concellería de Urbanismo dunha soa praza de 
arquitecto superior que se atopa cuberta por dous arquitectos, cuestión que se é así ao PP parécelle 
preocupante. 
 
Concedida a palabra a don Raúl Varela Fraguío, voceiro de AV, manifesta que cando veu este asunto a pleno, 
AV xa puxo enriba da mesa a petición de que se traballara na RPT xeral. É algo que sempre que vén algo 
relacionado coa modificación da RPT lles din, por iso o seu voto foi a abstención, voto que se vai repetir nesta 
ocasión, xa que as alegacións presentadas por eses traballadores deixan de manifesto o que veñen a reclamar 
ultimamente, xa que seguro que son unha especie de altofalante de moitos traballadores, que o pensan, pero 
que non se atreven a facer o recurso. 
 
Saben que a actualización da RPT chegará nuns meses, segundo a contestación que lles deron o outro día por 
escrito á pregunta que AV levou a pleno, co cal parece que vai ser pronto, pero conclúe dicindo que si que é 
verdade que despois de 6 anos gobernando e prometéndoo dende o día 1, parécelles unha demora bastante 
importante. 
 
Concedida a palabra a dona María Dolores Pan Lesta simplemente quere puntualizar un tema ao Sr. Varela, que 
sabe que cada vez que falan disto sae sempre a RPT e sempre lle di que non se preocupe, que se a el lle 
preocupa a ela tamén. Dille que está a punto de saír, que non lle pode dicir que vaia ser completa este ano, pero 
están indo polo bo camiño. 
 
Tamén dixo o concelleiro que UxC leva gobernando 6 anos, na pasada lexislatura co PSOE e co BNG, e agora 
co PSOE, e que non fixeron nada en 6 anos. Dille que mire, que a RPT leva sen revisarse dende hai 22 anos, 
polo que non será culpa de UxC.  
 
Conclúe dicindo que xa lle di que traballan para sacala adiante esta lexislatura. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno municipal, votan a prol os oito concelleiros de UxC (don Óscar 
A. García Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona 
María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan 
Lesta) e os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez 
Nieto, dona Patricia María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei). Abstéñense os tres concelleiros do PP 
(don Juan María Abalo Castex, dona María Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe), os dous 
concelleiros do BNG (don Daniel Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández), os dous concelleiros de 
AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) e as dúas concelleiras integrante do Grupo Mixto 
(dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común, e dona María José García Hidalgo, de C’s).  
 



 

Faise constar que don Brais Cubeiro Fernández, concelleiro do BNG, informa que don Daniel Carballada 
Rodríguez, voceiro do BNG, tivo que ausentarse da sesión, así pois, tendo en conta o previsto no artigo 106.2 do 
Regulamento orgánico municipal, o voto computa como abstención, xa que consta a súa desconexión da 
plataforma ás vinte e unha horas e vinte e seis minutos, unha vez iniciada a deliberación do asunto. 
 
O Pleno municipal, por doce votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita. 
 
2.4. Aprobación, se procede, das bases da convocatoria de bonotaxi para persoas con diversidade 
funcional e mobilidade reducida e convocatoria para o exercicio 2021 
 
Vista a proposta da concelleira delegada da Área de Benestar Social, de data 12 de febreiro de 2021, que consta 
do seguinte teor literal: 
 
“Visto o informe da coordinadora de servizos sociais con data 12 de febreiro de 2021 sobre a xustificación da necesidade de 
modificación das bases e da convocatoria para 2021 de bono taxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade 
reducida, gravemente afectadas na súa mobilidade e que teñan dificultades para utilizar o transporte público colectivo, así 
como o informe de non existencia de duplicidades.  
 
Ao medio do presente, formulo ao Pleno a seguinte proposta de acordos a adoptar: 
 
Primeiro: Aprobar inicialmente as bases da convocatoria de axudas económicas bono taxi para persoas con diversidade 
funcional e mobilidade reducida. 

 
 
BASES DA CONVOCATORIA DE BONO TAXI PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL E  
MOBILIDADE REDUCIDA 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
As presentes bases teñen por obxecto establecer o procedemento para a concesión de axudas económicas 
individuais para proporcionar un medio alternativo de transporte adaptado a aquelas persoas con diversidade 
funcional, gravemente afectadas na súa mobilidade, e que teñan dificultades para utilizar o transporte público 
colectivo, e así poder mellorar o pleno desenvolvemento dunha vida social autónoma. 
 
O Concello de Cambre ven concedendo estas axudas económicas con anterioridade á entrada en vigor da Lei 
27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, polo que, en aplicación 
do establecido no artigo 3.3 da Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da 
Lei 27/2013, do 27 de decembro respecto de que non se entenderá como exercicio de novas competencias a 
continuidade na prestación dos servizos xa establecidos, considera necesario continuar coa concesión de 
subvencións para a utilización de taxis adaptados para persoas con diversidade funcional, gravemente afectadas na 
súa mobilidade, polo que aproban as presentes bases que regulan o sistema de adxudicación dos bonotaxis. 
 
O Pleno da Corporación en sesión ordinaria do 19 de decembro de 2019, con carácter supletorio da correspondente 
ao día 26 de decembro, aprobou o Plan Estratéxico de Subvencións 2020 - 2023.  
 
En sesión extraordinaria de data 22 de decembro de 2020, o Pleno da corporación aprobou a modificación do Plan 
Estratéxico para o exercicio 2021. 
 
Dentro deste Plan Estratéxico adoptouse con respecto ao plan de actuación das axudas económicas de bono taxi 
para persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida, o compromiso de elaboración das correspondentes 
bases de convocatoria, polo que as presentes bases terán vixencia durante o periodo de duración do Plan 
Estratéxico de Subvencións 2020 - 2023. 
 
 



 

PRIMEIRA.- OBXECTO  
 
A presente disposición ten por obxecto aprobar as bases reguladoras do bono taxi destinado a proporcionar un 
medio alternativo de transporte adaptado a aquelas persoas con diversidade funcional, gravemente afectadas na 
súa mobilidade, e que teñan dificultades para utilizar o transporte público colectivo. 
 
Concrétase na concesión dunha axuda económica individual, en forma de bonos, que permita ás persoas 
beneficiarias a utilización do servizo de taxi para os seus desprazamentos. 
 
Haberá que empregar o taxi adaptado existente en Cambre ou os taxis convencionais do municipio, estes últimos 
sempre que resulte posible o seu emprego en virtude da discapacidade do beneficiario. Só se poderá recorrer aos 
taxis adaptados doutros municipios no caso de que non haxa dispoñibilidade en Cambre ou a persoa beneficiaria 
non poda empregar un taxi convencional.  
  
SEGUNDA.-  FINANCIAMENTO 
 
Para a concesión destas axudas dotarase de crédito nos correspondentes orzamentos anuais, na aplicación 
orzamentaria “ 231 22300 Programa transporte adaptado” ou a que a substitúa no seu caso. 

A cantidade máxima a percibir a través dos bonos por persoa beneficiaria será de 700,00 euros ao ano. 
 
Os bonos empregaranse para: 
 

- Xestións administrativas (traslados a bancos, xestorías, concello, Seguridade Social, Facenda, Axencia 
Tributaria,…). 

- Visitas médicas. 
- Actividades culturais, deportivas, educativas e de lecer. 
- Outras a valorar polos servizos sociais comunitarios municipais. 

Unha vez tramitadas as solicitudes de concesión de axudas de bono taxi, se resultase que a contía global a 
conceder fora superior ao crédito co que se dota a convocatoria, procederase ao prorrateo da contía global entre as 
persoas beneficiarias. 

Na convocatoria para cada exercicio poderá verse modificado o importe máximo e o criterio de reparto.  

 
TERCEIRA.- REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 
 
1. Poderán solicitar a subvención as persoas con discapacidade e mobilidade reducida que reúnan os seguintes 
requisitos: 

▫ Estar empadroado no municipio de Cambre cunha antigüidade dun ano, anterior á presentación da 
solicitude  e permanecer de alta no padrón de habitantes municipal mentres se perciba a axuda. 

▫ Ser maior de 3 anos. 
▫ Ter recoñecida a condición legal de discapacidade en grao igual ou superior ao 33% e o baremo de 

mobilidade  que impida empregar os transportes públicos colectivos, e así se acredite no certificado oficial 
do grao de discapacidade, emitido polo Equipo de Valoración e Orientación (EVO), dependente da Xunta de 
Galicia. 

▫ Non ser propietario/a, calquera membro da unidade de convivencia, de vehículo propio adaptado e no caso 
de telo poderán solicitar esta axuda para aqueles períodos, nos que, por causas sobrevidas debidamente 
xustificadas, non poidan utilizalo ou calquera outro impedimento. 

▫ Estar ao corrente das súas obrigas tributarias, coa seguridade social e coa facenda autonómica e local, e 
non atoparse inhabilitados para a obtención de subvencións públicas. 

▫ Non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro título 
acreditativo deste beneficio, ou non ter dereito a este servizo a través de MUFACE, ISFAS ou outra 
entidade. 

▫ Non poderá dispoñer cada membro da unidade de convivencia dunha renda per cápita anual superior ao 
200% do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), vixente para cada ano. 
Excepcionalmente poderá incrementarse o límite de ingresos nun 20% adicional, logo do informe técnico do 



 

departamento de servizos sociais. 
 
2. Considérase unidade de convivencia a todas aquelas persoas que convivan nun mesmo domicilio, constando con 
tal carácter nun rexistro público. 
 
3. Considérase que existe unha unidade de convivencia independente, aínda que vivan no mesmo domicilio, no 
seguinte suposto:  A constituída por persoas, con ou sen fillos, que se atopen en proceso de nulidade, separación 
ou divorcio legal, ou cesamento acreditado de relación análoga á conxugal. 
 
4. Para os efectos desta convocatoria, para a determinación da renda per cápita anual terase en conta a suma da 
base impoñible xeral máis a base impoñible do aforro, declaradas ou declarables no imposto sobre a renda das 
persoas físicas do último exercicio cerrado, e as rendas exentas de tributación (pensións non contributivas ou 
outras) ou pensións devengadas no estranxeiro, e correspondentes a cada un dos membros computables da 
unidade de convivencia; todo isto dividido polo número de membros que a integran. 
 
Nos supostos de non estar obrigado a efectuar declaración da renda, teranse en conta a suma dos rendementos 
netos do traballo, rendementos netos do capital mobiliario, ganancias patrimoniais  netas. 
 
CUARTA.- SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN 
 
1. As axudas serán solicitadas polas persoas beneficiarias ou por quen ostente a súa representación, nos supostos 
de menores de idade ou persoas con declaración de incapacidade legal. 

2. As solicitudes presentaranse de xeito telemático a través da Sede Electrónica do Concello de Cambre 
(sede.cambre.es), no modelo normalizado (Anexo I) que se atopará na propia sede, acompañada da seguinte 
documentación: 

 
2.1 Fotocopia do libro de familia. Certificación ou copia compulsada de inscrición de matrimonio, parella de feito, 
unión non matrimonial ou calquera outro tipo de unidade de convivencia debidamente rexistrada. 
 
2.2 Fotocopia do DNI ou no seu defecto do NIE da persoa solicitante ou do representante legal, de ser o caso. E 
documentación acreditativa da patria potestade ou representación legal do menor (libro de familia ou resolución 
xudicial).  
 
2.3 Fotocopia do certificado oficial do grao de discapacidade do solicitante, expedido polo Equipo de Valoración 
e Orientación (EVO), no que conste o grao de discapacidade e que ten dificultades para a utilización do 
transporte público colectivo ou en su defecto Tarxeta acreditativa do grado de discapacidade. 
 
2.4 Documentación acreditativa de ser persoa beneficiaria, no seu caso, do servizo galego autonómico de apoio 
á mobilidade 065. 
 
2.5 Declaración xurada conforme aínda sendo persoa beneficiaria do 065 e cumprindo coas normas para 
acceder ao mesmo, non lle prestan o servizo. 
 
2.6  Anexo II de declaración responsable da persoa beneficiaria, na que se faga constar: 

- Que a persoa solicitante non se atopa incurso en ningunha das causas de prohibición para a obtención 
de subvencións públicas. 

- Non ser titular de vehículo propio adaptado para a conducción, nos termos reflectidos na base terceira 
da convocatoria. 

- Non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro a través de 
ISFAS, MUFACE,… 

- Que os documentos referidos nos apartados 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, obran en poder do órgano xestor, por 
telos presentado para a obtención da axuda económica na convocatoria de bono taxi para persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida nas convocatorias correspondentes ao exercicio do 2017 e 
seguintes, e que os mesmos non sufriron variacións dende a data de presentación ante o concello. 

- Aceptar as actuacións de comprobación que acorde o equipo técnico dos servizos sociais comunitarios 
municipais. 



 

 
2.7 Autorización, asinada por todos os membros da unidade de convivencia computables, para que o Concello 
de Cambre poida solicitarlle datos tributarios á axencia tributaria relativos ao seu nivel de renda, segundo Anexo 
III.  
 
A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada levará consigo a autorización 
ao órgano xestor para recabar as certificacións que deban emitir a AEAT, a Tesourería xeral da Seguridade 
Social e a Xunta de Galicia. A persoa solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo 
presentar entón os certificados de cumprimento de obrigas. 
 
2.8 No suposto de que a persoa solicitante ou algún dos membros da unidade de convivencia non estean 
obrigados a presentar a declaración anual do IRPF, a xustificación de ingresos efectuarase mediante: 

- Certificados ou cartas de actualización das pensións emitidas polo Instituto da Seguridade Social ou 
outros organismos competentes, indicando a contía mensual que perciban os membros da unidade de 
convivencia que sexan pensionistas ao longo do exercicio do ano en curso, de ser o caso. 

- Fotocopia compulsada das 2 últimas nóminas dos membros da unidade de convivencia que estean 
traballando, de ser o caso. 

- Certificado do SEPE, no que se reflicte a contía das percepcións económicas que perciban os membros 
da unidade de convivencia que se atopen en situación de desemprego, de ser o caso. 

- Certificado acreditativo de desempeñar actividade formativa (incluído cursos de formación), dos maiores 
de 18 anos, de ser o caso. 
 

2.9 No caso de que a persoa solicitante ou calquera outro membro da súa unidade de convivencia perciba 
rendas exentas de tributación (pensións non contributivas ou outras) ou pensións devengadas no estranxeiro, 
deberá aportar certificado das mesmas emitido pola entidade pagadora. 

 
Se a persoa solicitante resultou beneficiaria da axuda económica na convocatoria de 2017 e/ou posteriores, non 
será preciso que achegue a documentación que se sinala nos apartados 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, sempre e cando non 
sufrira variación ningunha dende a data da súa presentación, en virtude do disposto no artigo 23.3 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 20.3 da lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
subvencións de  Galicia, por obrar xa en poder do órgano xestor, cos límites establecidos nos anteditos artigos. 
 

QUINTA.- CONVOCATORIA 
 
Unha vez publicadas as Bases, o alcalde ou concelleiro/a delegado/a competente, acordará a convocatoria das 
axudas económicas de bono taxi para persoas con diversidade funcional gravemente afectadas na súa mobilidade, 
a partir do exercicio seguinte á entrada en vigor destas bases. 
 
De dita convocatoria se dará traslado a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) para a súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia, tal e como dispón o artigo 20 da lei xeral de subvencións. 
 
SEXTA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
O prazo de presentación de solicitudes será a que sinale a propia convocatoria de cada ano. 
 
O departamento de Servizos Sociais revisará os expedientes das solicitudes e verificará que conteñan a 
documentación esixida. Se resultase que a documentación está incompleta ou defectuosa, requiriráselle á persoa 
solicitante para que no prazo improrrogable de dez días a partir do día seguinte á data de notificación, achegue a 
documentación necesaria ou corrixa os defectos observados, facéndolle saber que, no caso de incumprimento, 
entenderase que desiste da súa solicitude, previa resolución que deberá ser dictada nos termos previstos no artigo 
68 da Lei 39/2015. 

Sen prexuízo do anterior, en calquera momento ao longo do procedemento poderá instarse á persoa interesada 
para que cumprimente calquera outro requisito ou trámite que se considere necesario aclarar. O prazo para a súa 
emisión será de 10 días salvo que, atendendo ás características do documento solicitado ou do propio 
procedemento, se solicite a súa emisión nun prazo menor ou maior, sen que este último caso poida exceder de un 
mes.  



 

 
SÉTIMA.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
1.- Xunto coa documentación presentada en modelo oficial, de xeito telemático a través da Sede Electrónica do 
Concello de Cambre (sede.cambre.es), incorporarase de oficio o volante de empadroamento. 
 
2.- Unha vez recabada toda a documentación esixida, o equipo técnico municipal de servizos sociais, emitirá un 
informe proposta acerca do cumprimento ou non polas persoas solicitantes, dos requisitos esixidos na base terceira 
da presente convocatoria.  
 
O procedemento de concesión destas subvencións axustarase ao disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, dado que pola finalidade da axuda non se considera adecuado fixar unha orde de 
prelación entre as solicitudes. 
 
3.- Con base na proposta formulada, as axudas serán concedidas ou denegadas por resolución da Alcaldía ou 
concellería delegada, no seu caso. 
 
4.- O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder de 3 meses 
contados dende a finalización do prazo de presentación de solicitudes, unha vez completado o expediente.  
 
5.- Unha vez vencido o prazo máximo sen ter sido notificada a resolución ás persoas interesadas, entenderase 
desestimada por silencio administrativo a solicitude  da axuda. 
 
6.- A resolución concedida do procedemento notificarase ás persoas interesadas, de xeito individualizado, e porá fin 
á vía administrativa. 
 
7.- Unha vez recibida a resolución de concesión de axuda, terán que pasar persoalmente a recoller os bonotaxi 
polas dependencias de servizos sociais comunitarios municipais do Concello de Cambre, sito na Barcala (Cambre). 
 
OITAVA.- REGULACIÓN NO USO DO BONO TAXI 

 
Os bono taxis emitiranse en soporte papel. O seu uso é persoal e intransferible. Expediranse nas oficinas de 
servizos sociais do Concello de Cambre, onde se entregarán ás persoas beneficiarias, estando estas obrigadas a 
cumprir as normas establecidas para esta axuda. 

As persoas beneficiarias deberán empregar os bonos para a finalidade con que foron concibidos, polo que deben 
cumprir de forma correcta coas normas establecidas, así como a do seu uso. 

As persoas beneficiarias entregarán os bono taxis por viaxe, debidamente cubertos, ao taxista como 
contraprestación do transporte, puidendo empregarse todos os bonos que sexan precisos por servizo. Presentarase 
o DNI ou NIE da persoa beneficiaria no momento de facer o pago do servizo a través dos bono taxis. 

Os bono taxis expediranse por importe de 0,50 euros, 1,00 euro, 5,00 euros, 10,00 euros e 15,00 euros. A persoa 
beneficiaria achegará a moeda fraccionada correspondente por importe inferior a 0,50 euros. 
 
En ningún caso o taxista poderá devolver en metálico o resto entre o custe do servizo e os bonos aportados, nin 
poderá tampouco recoller bonos por valor superior ao mesmo. 
 
Os bonotaxis terán validez anual, e só poderán empregarse ata o 17 de decembro de cada ano en curso. Se o 17 
é inhábil a data límite será o primeiro día hábil posterior. 
 
As persoas beneficiarias que por calquera circunstancia durante o ano en curso non poidan facer uso da totalidade 
dos bonotaxis concedidos, terán que devolvelos ao departamento de servizos sociais a través do Rexistro de 
entrada. 
 
Poderán empregarse os bono taxis para servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
 



 

 
Os bonotaxis deberán conter: 
 
- Valor do bono. 
- Número de bono. 
- DNI ou NIE da persoa beneficiaria. 
- Nome e apelidos da persoa beneficiaria. 
- Sinatura da persoa beneficiaria. 
- Núm. licenza taxi. 
- Data de expedición do bono. 
- Importe traxecto realizado. 
- Traxecto realizado. 
- Motivo. 
 
Cando a utilización desta prestación non se axuste á normativa establecida nestas bases dará lugar á perda do 
dereito de desfrutar desta axuda. 
 
Os bonos empregaranse para o tipo de servizos recollidos na cláusula segunda destas bases. 
 
No momento en que o taxista facture ao concello os servizos prestados, haberá de presentar adxunto á factura os 
bonos empregados, agrupados por cada traxecto, e polo menos no primeiro deles constarán cubertos todos os 
datos indicados anteriormente.  

 
NOVENA.- OBRIGAS DA PERSOA BENEFICIARIA 
 
As axudas do bonotaxi son persoais e intransferibles, debendo utilizalos para a finalidade para a que foi concedida.  
 
Unha vez finalizado o período de validez dos bonos e ata o 23 de decembro de cada exercicio (ou o seguinte hábil 
no caso de ser festivo ou sábado), a matriz xunto con bonos sobrantes, no seu caso, deberán ser devoltos aos 
servizos sociais comunitarios do concello para os efectos de control do uso dado a estes. 
  
A falsidade dos documentos presentados para a concesión da axuda ou as irregularidades do uso dos bono taxis 
entregados, dará lugar ao reintegro do importe dos bono taxis empregados e á devolución dos pendentes de uso, 
así como á reclamación dos xuros de constrinximento correspondentes a computar dende o momento en que teñan 
lugar os respectivos pagos, sen prexuízo de quedar excluídos en futuras convocatorias.    
 
DÉCIMA.- TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS 
 
Os datos persoais que deban facilitar os solicitantes, o serán para os efectos de comprobar a concorrencia dos 
requisitos necesarios para obter esta axuda e serán tratados para os efectos da súa concesión, sendo responsable 
do tratamento dos datos o departamento de servizos sociais. 
 
Para os efectos da Lei orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos 
dixitais, o solicitante ou representante legal, así como calquera outra persoa ou persoas que acheguen datos 
persoais á solicitude, autorizan de xeito voluntario, específica, informada e inequívoca ao Concello de Cambre, a 
través da Concellería da Área de Servizos sociais, a incorporar os datos persoais recollidos a un ficheiro 
automatizado responsabilidade desta área, que ten por finalidade dar cumprimento ás funcións a realizar dentro do 
proceso de trámite, xestión e prestación de servizos públicos encomendados coa implantación da Lei de promoción 
da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia e o seu desenvolvemento regulamentario, 
garantindo o responsable do tratamento de datos, así como todas as persoas que interveñan en calquera fase do 
tratamento, o deber de confidencialidade ao que se refire o artigo 5.1.f) do Regulamento (UE) 2016/679. Esta obriga 
é complementaria dos deberes de secreto profesional de conformidade coa súa normativa aplicable.  
 
 
 



 

UNDÉCIMA.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003 (LXS) e demais normativa de desenvolvemento, os datos 
da subvención concedida e a identificación da persoa beneficiaria, serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), coa exclusiva finalidade prevista 
en dito precepto. 
 
 

ANEXO I - SOLICITUDE DE BONO TAXI 

 

A. DATOS PERSOAIS DA PERSOA SOLICITANTE  
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI 

DATA DE NACEMENTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 

DOMICILIO COD. POSTAL MUNICIPIO 

B. DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI 

 

DOMICILIO MUNICIPIO PROVINCIA 

COD. POSTAL TELÉFONO/CORREO 
ELECTRÓNICO 

TÍTULO DE REPRESENTACIÓN: 

C. DATOS SOBRE A UNIDADE DE CONVIVENCIA. COMPOSICIÓN 
PERSOAS INTEGRANTES DA UNIDADE DE 
CONVIVENCIA 

NIF PARENTESCO COA 
PERSOA 
SOLICITANTE 

DATA DE 
NACEMENTO 

SOLICITANTE    

    

    

    

    

D. MEDIO DE CONTACTO 
TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

 

D./Dª ________________________________________________________, como (persoa solicitante ou 
representante legal) DECLARA: 

Que todos e cada un dos datos consignados na presente solicitude son certos e comprobables documentalmente, 
quedando enterado/a de que o ocultamento ou falsidade deles dará lugar á esixencia das responsabilidades que 



 

diso puideran derivarse, así como da obriga de comunicar ao CONCELLO DE CAMBRE, calquera variación dos 
datos declarados ou acreditados que puideran producirse no sucesivo. 

Que de conformidade co establecido na normativa reguladora das subvencións públicas, DECLARA non estar 
incurso en ningunha causa de prohibición para ser considerado beneficiario de subvencións e atoparse ao corrente 
no cumprimento de obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como no cumprimento de obrigas por reintegro 
de subvencións. 

Cambre, a _________de__     ____                   de 20   .      Asdo: 

A presentación da solicitude conleva a autorización ao órgano xestor para recabar as certificacións de que o 
solicitante está ao corrente das súas obrigas coa AEAT, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e a Xunta de 
Galicia, en aplicación do disposto no artigo 20.3 da Lei de Subvencións de Galicia. 
 

  Non autorizo   (neste caso achegarase a documentación correspondente) 
 

NOTA INFORMATIVA: Os datos recollidos na presente solicitude facilitaranse de forma voluntaria; en caso de non 
facelo non será posible o seu trámite. Estes datos serán incorporados a un ficheiro automatizado coa exclusiva 
finalidade da resolución do expediente, e o tratamento é responsabilidade da dirección do Concello de Cambre, 
Área de Benestar social, e respecto deles, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición, de conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

Existe a posibilidade de cesión dos datos a outras administracións, entidades ou organismos públicos ou privados, 
para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas destas entidades e do Concello de 
Cambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO CONCELLO DE CAMBRE  

 



 

 

 

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA BENEFICIARIA 

 
 

D./Dª. ……………………….....…….......…………….., con NIF núm. …………….... e domicilio na 
rúa………………………………................................…….. do municipio de Cambre, actuando no seu nome ou en 
representación legal de D./Dª…………………………………………………, con NIF núm. ……………… e domicilio na 
rúa…………....................…………………………........, en calidade de titor, gardador de feito ou representante legal. 

  
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

 
- Atoparme ao corrente do cumprimento das miñas obrigas coa Axencia Tributaria estatal, Facenda da Xunta de 
Galicia, Facenda do concello de Cambre, e coa Seguridade Social. 
 
- Non estar incurso en ningunha das causas de prohibición para a obtención de  subvencións públicas. 
 
Márquese cun  X  a opción que corresponda: 
 
- Estar obrigado a presentar Declaración anual do IRPF                     SI      NON    

- Ser titular algún membro da unidade de  convivencia de vehículo adaptado        SI      NON    

(En caso de resposta afirmativa, poderán solicitar esta axuda soamente para aqueles períodos, nos 
que, por causas sobrevidas debidamente xustificadas, non poidan utilizalo ou calquera outra 
circunstancia que o impida.) 

- Non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro a través de ISFAS, 
MUFACE,… 

- Que os documentos referidos na Base cuarta, apartados 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, obran en poder do órgano xestor, 
por telos presentado para a obtención da axuda económica na convocatoria de bonotaxi para persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida para o exercicio do 2017 ou seguintes, e que os mesmos non sufriron 
variacións dende a data de presentación ante o concello, motivo polo cal me acollo ao meu dereito a non 
presentalos de novo ao amparo do disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencións, e na lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de  Galicia.   

   (Márquese cun  X  no suposto de acollerse a este suposto) 
 
- Aceptar as actuacións de comprobación que acorde o equipo técnico de servizos sociais do Concello de 

Cambre. 

- Empregar os bonos  para servizos non cubertos polo 065 ou non concedidos. 

 
 
Cambre, a            de                           de 20      . 

 
Asdo.: 

 

A persoa solicitante ou representante legal 

 

 

 



 

 

ANEXO III - AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA SOLICITARLLE DATOS 
TRIBUTARIOS Á AXENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AO NIVEL DE RENDA (IRPF), A CUBRIR POR TODOS 
OS MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA MAIORES DE 18 ANOS.  

 
 

As persoas abaixo asinantes, autorizamos ao Concello de Cambre para solicitar á AEAT a cesión da información 
por medios informáticos ou telemáticos, sobre o nivel de renda, para os efectos do outorgamento da axuda 
económica de bonotaxi para persoas con discapacidade e mobilidade reducida, cando a persoa que figura no 
apartado A da presente autorización poida resultar beneficiaria. 

 
A. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA QUE OUTORGA A AUTORIZACIÓN 

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

 

 

  

 

B. DATOS DOUTROS MEMBROS DA FAMILIA DA PERSOA SOLICITANTE CUXOS INGRESOS SON 
COMPUTABLES PARA O RECOÑECEMENTO, SEGUIMENTO OU CONTROL DA AXUDA (Só maiores de 18 
anos) 

PARENTESCO 
COA PERSOA 
SOLICITANTE 

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

  

 

  

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 

Cambre,  a           de                           de 20    .  

 

NOTA: A autorización concedida pola persoa asinante pode ser revogada en calquera momento mediante escrito 
dirixido ao Concello de Cambre. 

 

 
 
 
 
 



 

ANEXO IV - MODELO BONO TAXI 
 
 

 
BONO TAXI 

Importe: 0,50€,1,00€, 5,00€, 

 10,00€,15,00€ 

 
Bono taxi núm.:________________/20     .  

 
Data de expedición: __________________________________________ 

 
Nome e apelidos: ____________________________________________ 

 
Núm. do DNI ou NIE: _________________________________________ 

 
Traxecto realizado: ___________________________________________ 

 
Importe total do traxecto: ______________________________________ 

 

Motivo:_____________________________________________________ 

 
Núm. licenza taxi: ____________________________________________ 

 
 

A persoa beneficiaria ou representante legal     

 
 

Sinatura         

 
 

ESTE BONO TERÁ VALIDEZ COMO MODO DE PAGAMENTO ATA O       DE DECEMBRO DE 20    . 

 

No momento en que o taxista facture ao concello os servizos prestados, haberá de presentar adxunto á factura os 
bonos empregados, agrupados por cada traxecto e polo menos no primeiro deles constarán cubertos todos os datos 
indicados anteriormente.  

 
 

Segundo: Aprobar  a convocatoria de axudas económicas bono taxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade 
reducida, correspondente ao exercicio do 2021, cun crédito presupostario de 15.000 euros e un importe máximo a percibir a 
través dos bonos por persoa beneficiaria de 700 euros para este exercicio. 
 
O prazo de presentación de solicitudes será do 20 de abril ao 7 de maio de 2021, ambos inclusive. 
 
Terceiro: Autorizar un gasto por importe de quince mil euros (15.000,00 euros) con cargo á aplicación orzamentaria 2021 
231 22300. 
 
 



 

 
Cuarto: Publicar os presentes acordos no Boletín oficial da Provincia e abrir un prazo de información pública e audiencia aos 
interesados de trinta días a partir do día seguinte á publicación do referido anuncio, co fin de que poidan presentarse as 
reclamacións e suxestións que estimen oportunas, segundo o establecido no art. 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases de réxime local. 
 
Quinto: No caso de que non se presenten, entenderase definitivamente aprobadas as Bases e a convocatoria para o 
exercicio do 2021 de axudas económicas bono taxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida, para o 
exercicio do 2021, e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido no art. 70.2 da Lei 7/1985, 
do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 
Sexto: Dar traslado á Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) da aprobación das bases.” 
 
 
Visto o ditame favorable emitido pola Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Xuventude e Benestar Social 
de data 18 de febreiro de 2021. 
 
Concedida a palabra a dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, concelleira delegada da Área de Benestar Social, expón 
que xa que non é intención da súa concellería limitar en ningún caso as posibilidades da cidadanía de acceso a 
calquera tipo de axuda económica, é polo que en aplicación do disposto no artigo 115.1.e) do Regulamento 
orgánico municipal, respecto das emendas, proponse a modificación do ditame emitido pola Comisión 
Informativa de Cultura, Deportes, Xuventude e Benestar Social, o día 18 de febreiro de 2021, en concreto a 
redacción das bases cuarta e sétima, ás cales dá lectura. 
 
Vista a emenda da concelleira delegada da Área de Benestar Social, de data 20 de febreiro de 2021, que consta 
do seguinte teor literal: 
 
«A Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Xuventude e Benestar Social do día 18 de febreiro de 2021, ditaminou 
favorablemente a proposta da concelleira delegada da Área de Benestar Social, de data 12 de febreiro de 2021, de 
aprobación das bases da convocatoria de bonotaxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida e 
convocatoria para o exercicio 2021. 
 
Na Base Cuarta.- Solicitudes e documentación, punto 2, establécese que as solicitudes se presentarán de xeito telemático a 
través da sede electrónica do Concello de Cambre (sede.cambre.es), no modelo normalizado (Anexo I) que se atopará na 
propia sede. 
 
Esta redacción veu dada por varios motivos. En primeiro lugar estaba pensada co fin de facilitar a tramitación aos 
interesados, ao evitarlles o desprazamento ata as oficinas municipais, dado que se trata dun colectivo que en moitas 
ocasións precisa da axuda dun terceiro para eses desprazamentos. 
 
Tamén se tiña en conta o tema das restricións derivadas da situación sanitaria que estamos a vivir co Covid-19, que 
aconsella limitar en todo o posible a obrigatoriedade de acudir a locais de uso comunitario, como poden ser as oficinas do 
Rexistro municipal. 
 
Igualmente, tense comprobado que no pasado exercicio xa foron varios os solicitantes que optaron de motu propio polo uso 
da sede electrónica para a presentación destas solicitudes. 
 
Dito todo isto, non é intención desta concellería limitar, en ningún caso, as posibilidades da cidadanía de acceso a calquera 
tipo de axuda económica e, polo tanto, en aplicación do disposto no artigo 115.1. e) do Regulamento orgánico municipal 
respecto das emendas, proponse a modificación do ditame emitido pola Comisión Informativa de Cultura, Deportes, 
Xuventude e Benestar Social o día 18 de febreiro de 2021, quedando as bases que de seguido se relacionan redactadas do 
seguinte teor literal: 
 
 
 



 

 “Base Cuarta. – Solicitudes e documentación 

  (...) 

 2. As solicitudes poderán presentarse en calquera das oficinas de rexistro municipal (rexistro xeral da casa do 
concello e rexistros auxiliares da Barcala e O Temple), de xeito telemático a través da sede electrónica do Concello 
de Cambre (sede.cambre.es), ou en calquera outro rexistro dos establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común, no modelo normalizado (Anexo I), que se poderá atopar na propia 
sede, acompañado da seguinte documentación: (....)” 
 
 
“Base Sétima.- Tramitación administrativa 

1. Xunto coa documentación presentada en modelo oficial, incorporarase de oficio o volante de empadroamento. 
(...)”» 

 
 
Concedida a palabra a dona María Jesús González Roel, concelleira do PP, explica que despois das comisións 
informativas do pasado xoves, o PP xa propoñía unha modificación das bases da convocatoria de bonotaxi para 
persoas con diversidade funcional. Solicitaron que se engadise nos datos persoais necesarios, co fin de que 
poida existir unha comunicación entre o Concello de Cambre e o solicitante, o enderezo de correo electrónico, 
así como cambiar o punto 2 da Base 4ª onde se pedían que as solicitudes foran só presentadas 
telematicamente. 
 
No PP consideran que están falando de axudas dirixidas a persoas dun colectivo concreto, que son persoas con 
diversidade funcional reducida e, como xa se puxo de manifesto por eles nas comisións informativas, pedían que 
non fose unha esixencia o tema das solicitudes telemáticas, senón que fose de maneira opcional, e 
preferentemente telemática.   
 
Así pois, di que dende o PP solicitaron, en modo de emenda, a modificación da proposta de aprobación das 
bases da convocatoria de bonotaxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida, presentada 
pola concelleira delegada de Benestar Social.  
 
Vista a emenda presentada por don Juan María Abalo Castex, en representación do grupo municipal do PP, 
mediante escrito rexistrado de entrada ao núm. 999/952 o día 21 de febreiro de 2021, que consta do seguinte 
teor literal: 
 
“Primeiro: Que a modificación das bases da convocatoria de bonotaxi para persoas con diversidade funcional reducida 
presentada pola concelleira delegada de Benestar Social para o vindeiro pleno inclúe que as solicitudes deban presentarse 
necesariamente a través da sede electrónica (punto 2 da Base cuarta). 
 
Para iso, no modelo de solicitude do Anexo I engádese a maiores como datos persoais necesarios para que poida existir 
comunicación entre o Concello de Cambre e o solicitante, un enderezo de correo electrónico do solicitante. 
 
Segundo: Que considerando que estamos a falar de axudas, dirixidas ademais a un colectivo como o de persoas con 
diversidade funcional reducida, tal e como xa puxo de manifesto o Grupo Municipal Popular na Comisión Informativa de 
Cultura, Deportes, Xuventude e Benestar Social o pasado xoves 18 de febreiro, non parece o máis acertado modificar as 
notificacións e comunicarse coa Administración exclusivamente do forma electrónica, exclusivamente así quen non dispoña 
dos medios tecnolóxicos necesarios (como mínimo, ordenador persoal, acceso a Internet e correo electrónico). 
 
Razón pola cal: 
 
Desde o Grupo Municipal Popular solicitamos a modificación da proposta presentada a modo de emenda, das bases da 
convocatoria de bonotaxi para persoas con diversidade funcional reducida presentada pola concelleira delegada de 
Benestar Social, no sentido de que o punto 2 da Base cuarta inclúa que as solicitudes deban presentarse “preferentemente” 
a través da sede electrónica, de forma que non se exclúa do acceso a ditas axudas a quen non dispoña dos medios 



 

técnicos necesarios para iso, mantendo no Anexo I un enderezo físico do solicitante para os efectos de notificación, sen 
prexuízo de que o solicitante manifeste un enderezo de correo electrónico do que poida ser titular, debéndose incluír no dito 
Anexo I a posibilidade de que o solicitante poida elixir o medo ou canle que prefire para recibir notificacións por parte da 
administración convocante (correo electrónico, SMS, fax ou correo electrónico).” 
 
Toma a palabra o señor alcalde para indicar que cre que se poden casar as dúas emendas, que máis ou menos 
están a dicir o mesmo e votalas conxuntamente. 
 
Dona María Jesús González Roel contesta que lle parece ben, porque están falando con distintas palabras, pero 
do mesmo tema. 
 
Dona Lúa Sanguiñedo Álvarez manifesta que iso é así, que a primeira parte da emenda do PP xa queda 
reflectida na emenda que presenta o equipo de goberno, establecéndoo así o art.16.4 da Lei 39/2015, que 
queda así moito máis correcto nas bases do bonotaxi. Por outra banda, o tema de elixir a canle que prefiren para 
recibir notificacións, no Anexo I vaise engadir un apartado E) denominado “Canle de notificación”, onde 
aparecerán dous epígrafes, que será “Notificación postal” e “Notificación telemática”, que son os dous que 
aparecen nos modelos de instancia que xa hai no Concello de Cambre. 
 
Explica que esas serán as dúas únicas vías, dado que tanto o fax, como o SMS ou o correo electrónico non 
teñen o valor que teñen que ter para poder dar por feito que están notificados, será por notificación postal ou 
telemática. 
 
Preguntada polo señor alcalde, dona María Jesús González Roel manifesta que están de acordo, que así queda 
máis claro e que por parte do PP non hai problema, o máis importante é que se teña corrixido. 
 
Sometidas a votación ordinaria conxuntamente as emendas ao ditame da comisión informativa presentadas pola 
concelleira de Benestar Social e polo Grupo Municipal Popular, co obxecto de modificar a redacción da Base 
cuarta punto 2 e da Base sétima punto 1 nas que se establecía a obrigatoriedade do uso da sede electrónica 
para presentación de solicitudes, e incluír no Anexo I a posibilidade de que o solicitante poida elixir a canle para 
recibir notificacións (postal ou telemática), votan a prol os oito concelleiros de UxC (don Óscar A. García Patiño, 
don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan 
Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta), os catro 
concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dona Patricia 
María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei), os tres concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, 
dona María Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe), os dous concelleiros de AV (don Raúl 
Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) e as dúas concelleiras integrantes do Grupo Mixto (dona María 
Olga Santos López, de EU-Son en Común e dona María José García Hidalgo, de C’s). Abstense o concelleiro 
presente do BNG (don Brais Cubeiro Fernández). 
  
O Pleno municipal, por dezanove votos a prol, aproba as emendas presentadas á Base cuarta punto 2, Base 
sétima punto 1, que quedan redactadas do teor literal seguinte: 
 

“Base Cuarta. – Solicitudes e documentación 

  (...) 

 2. As solicitudes poderán presentarse en calquera das oficinas de rexistro municipal (rexistro xeral da casa do 
concello e rexistros auxiliares da Barcala e O Temple), de xeito telemático a través da sede electrónica do Concello 
de Cambre (sede.cambre.es), ou en calquera outro rexistro dos establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común, no modelo normalizado (Anexo I), que se poderá atopar na propia 
sede, acompañado da seguinte documentación: (....)” 
 
 
 



 

“Base Sétima.- Tramitación administrativa 

1. Xunto coa documentación presentada en modelo oficial, incorporarase de oficio o volante de empadroamento. 
(...)”» 

 
así como a inclusión no Anexo I – Solicitante de bonotaxi, do seguinte apartado: 
 

E. CANLE DE NOTIFICACIÓN 

□  Notificación postal         □  Notificación telemática 

 
Concedida a palabra a dona Lúa Sanguiñedo Álvarez explica que se trae a pleno a proposta de aprobación das 
bases da convocatoria das axudas económicas do bonotaxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade 
reducida.  
 
Explica que respecto das anteriores bases as modificacións son, a parte das mencionadas na emenda que se 
acaba de aprobar, a súa duración, xa que terán vixencia ata o 2023, segundo o Plan estratéxico de subvencións; 
e a especificación de todas as fontes de ingresos para calcular a capacidade económica, que aparece no punto 
4 da Base 3ª e no punto 2.9 da Base 4ª. 
 
Conclúe dicindo que respecto da convocatoria todo segue igual. O prazo de solicitudes será do 20 de abril ao 7 
de maio de 2021, ambos incluídos. 
 
Concedida a palabra a dona María Jesús González Roel expón que estas bases foron creadas no ano 2012, 
creounas o PP, e congratúlanse de que se siga con este servizo tan beneficioso para as persoas con algún tipo 
de diversidade funcional. 
 
De todas formas, son bases que se fixeron hai un tempo e que se poden ir mellorando. O PP, pleno tras pleno, 
dende hai xa uns anos, sempre propuxo que polo menos se estudara a posibilidade de que en vez de utilizar 
bonos para pagarlle aos taxistas, un bono papel, que estudaran a posibilidade de facer unha especie de tarxeta 
moedeiro. Consideran que sería moito máis cómodo para os usuarios, e incluso para os taxistas. Terían que 
buscar a forma legal de poder facelo, pero polo menos estudar o tema. Levan dicíndoo anos tras ano, porque 
todas as bases son mellorables. 
 
Conclúe dicindo que o seu voto vai ser favorable. 
 
Concedida a palabra a don Raúl Varela Fraguío, voceiro de AV, manifesta que é un servizo complementario e 
moi necesario para moitas persoas, polo que o seu voto vai ser a favor. 
 
O que si cren é que a convocatoria debería ter saído con anterioridade, con maior previsión, para dar un servizo 
o maior número de meses posibles, e non que en pleno xullo as persoas solicitantes aínda estean sen facer uso 
do servizo porque non está a resolución definitiva das solicitudes. 
 
Conclúe dicindo que este é un tema que consideran que é falta de previsión, porque é un servizo recorrente, ano 
a ano, que non depende da covid, e non entenden que escusa pode haber para que veñan en xaneiro a pleno, 
co cal hai que facer unha aprobación inicial e entre que se aproba, se fai a resolución e demais, póñense en 2 ou 
3 meses de demora. 
 
Sometida a votación ordinaria a proposta ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Cultura, 
Deportes, Xuventude e Benestar Social o día 18 de febreiro de 2021, coa inclusión das emendas aprobadas, 
votan a prol os oito concelleiros de UxC (don Óscar A. García Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa 
Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona 



 

Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta), os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa 
Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dona Patricia María Parcero Quiñoy e don Diego 
Alcantarilla Rei), os tres concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, dona María Jesús González Roel e 
dona Marta María Vázquez Golpe), os dous concelleiros de AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra 
Sánchez Vieites) e as dúas concelleiras integrantes do Grupo Mixto (dona María Olga Santos López, de EU-Son 
en Común e dona María José García Hidalgo, de C’s). Abstense o concelleiro presente do BNG (don Brais 
Cubeiro Fernández). 
 
O Pleno municipal, por dezanove votos a prol, acordou: 
 
Primeiro: Aprobar inicialmente as bases da convocatoria de axudas económicas bono taxi para persoas con 
diversidade funcional e mobilidade reducida. 
 

BASES DA CONVOCATORIA DE BONO TAXI PARA PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL E  
MOBILIDADE REDUCIDA 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
As presentes bases teñen por obxecto establecer o procedemento para a concesión de axudas económicas 
individuais para proporcionar un medio alternativo de transporte adaptado a aquelas persoas con diversidade 
funcional, gravemente afectadas na súa mobilidade, e que teñan dificultades para utilizar o transporte público 
colectivo, e así poder mellorar o pleno desenvolvemento dunha vida social autónoma. 
 
O Concello de Cambre ven concedendo estas axudas económicas con anterioridade á entrada en vigor da Lei 
27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración local, polo que, en aplicación 
do establecido no artigo 3.3 da Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da 
Lei 27/2013, do 27 de decembro respecto de que non se entenderá como exercicio de novas competencias a 
continuidade na prestación dos servizos xa establecidos, considera necesario continuar coa concesión de 
subvencións para a utilización de taxis adaptados para persoas con diversidade funcional, gravemente afectadas na 
súa mobilidade, polo que aproban as presentes bases que regulan o sistema de adxudicación dos bonotaxis. 
 
O Pleno da Corporación en sesión ordinaria do 19 de decembro de 2019, con carácter supletorio da correspondente 
ao día 26 de decembro, aprobou o Plan Estratéxico de Subvencións 2020 - 2023.  
 
En sesión extraordinaria de data 22 de decembro de 2020, o Pleno da corporación aprobou a modificación do Plan 
Estratéxico para o exercicio 2021. 
 
Dentro deste Plan Estratéxico adoptouse con respecto ao plan de actuación das axudas económicas de bono taxi 
para persoas con diversidade funcional e mobilidade reducida, o compromiso de elaboración das correspondentes 
bases de convocatoria, polo que as presentes bases terán vixencia durante o periodo de duración do Plan 
Estratéxico de Subvencións 2020 - 2023. 
 
 
PRIMEIRA.- OBXECTO  
 
A presente disposición ten por obxecto aprobar as bases reguladoras do bono taxi destinado a proporcionar un 
medio alternativo de transporte adaptado a aquelas persoas con diversidade funcional, gravemente afectadas na 
súa mobilidade, e que teñan dificultades para utilizar o transporte público colectivo. 
 
Concrétase na concesión dunha axuda económica individual, en forma de bonos, que permita ás persoas 
beneficiarias a utilización do servizo de taxi para os seus desprazamentos. 
 
Haberá que empregar o taxi adaptado existente en Cambre ou os taxis convencionais do municipio, estes últimos 
sempre que resulte posible o seu emprego en virtude da discapacidade do beneficiario. Só se poderá recorrer aos 



 

taxis adaptados doutros municipios no caso de que non haxa dispoñibilidade en Cambre ou a persoa beneficiaria 
non poda empregar un taxi convencional.  
  
 
SEGUNDA.-  FINANCIAMENTO 
 
Para a concesión destas axudas dotarase de crédito nos correspondentes orzamentos anuais, na aplicación 
orzamentaria “ 231 22300 Programa transporte adaptado” ou a que a substitúa no seu caso. 

A cantidade máxima a percibir a través dos bonos por persoa beneficiaria será de 700,00 euros ao ano. 
 
Os bonos empregaranse para: 
 

- Xestións administrativas (traslados a bancos, xestorías, concello, Seguridade Social, Facenda, Axencia 
Tributaria,…). 

- Visitas médicas. 
- Actividades culturais, deportivas, educativas e de lecer. 
- Outras a valorar polos servizos sociais comunitarios municipais. 

Unha vez tramitadas as solicitudes de concesión de axudas de bono taxi, se resultase que a contía global a 
conceder fora superior ao crédito co que se dota a convocatoria, procederase ao prorrateo da contía global entre as 
persoas beneficiarias. 

Na convocatoria para cada exercicio poderá verse modificado o importe máximo e o criterio de reparto.  
 
 
TERCEIRA.- REQUISITOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 
 
1. Poderán solicitar a subvención as persoas con discapacidade e mobilidade reducida que reúnan os seguintes 
requisitos: 

▫ Estar empadroado no municipio de Cambre cunha antigüidade dun ano, anterior á presentación da 
solicitude  e permanecer de alta no padrón de habitantes municipal mentres se perciba a axuda. 

▫ Ser maior de 3 anos. 
▫ Ter recoñecida a condición legal de discapacidade en grao igual ou superior ao 33% e o baremo de 

mobilidade  que impida empregar os transportes públicos colectivos, e así se acredite no certificado oficial 
do grao de discapacidade, emitido polo Equipo de Valoración e Orientación (EVO), dependente da Xunta de 
Galicia. 

▫ Non ser propietario/a, calquera membro da unidade de convivencia, de vehículo propio adaptado e no caso 
de telo poderán solicitar esta axuda para aqueles períodos, nos que, por causas sobrevidas debidamente 
xustificadas, non poidan utilizalo ou calquera outro impedimento. 

▫ Estar ao corrente das súas obrigas tributarias, coa seguridade social e coa facenda autonómica e local, e 
non atoparse inhabilitados para a obtención de subvencións públicas. 

▫ Non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro título 
acreditativo deste beneficio, ou non ter dereito a este servizo a través de MUFACE, ISFAS ou outra 
entidade. 

▫ Non poderá dispoñer cada membro da unidade de convivencia dunha renda per cápita anual superior ao 
200% do Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), vixente para cada ano. 
Excepcionalmente poderá incrementarse o límite de ingresos nun 20% adicional, logo do informe técnico do 
departamento de servizos sociais. 

 
2. Considérase unidade de convivencia a todas aquelas persoas que convivan nun mesmo domicilio, constando con 
tal carácter nun rexistro público. 
 
3. Considérase que existe unha unidade de convivencia independente, aínda que vivan no mesmo domicilio, no 
seguinte suposto:  A constituída por persoas, con ou sen fillos, que se atopen en proceso de nulidade, separación 
ou divorcio legal, ou cesamento acreditado de relación análoga á conxugal. 
 



 

4. Para os efectos desta convocatoria, para a determinación da renda per cápita anual terase en conta a suma da 
base impoñible xeral máis a base impoñible do aforro, declaradas ou declarables no imposto sobre a renda das 
persoas físicas do último exercicio cerrado, e as rendas exentas de tributación (pensións non contributivas ou 
outras) ou pensións devengadas no estranxeiro, e correspondentes a cada un dos membros computables da 
unidade de convivencia; todo isto dividido polo número de membros que a integran. 
 
Nos supostos de non estar obrigado a efectuar declaración da renda, teranse en conta a suma dos rendementos 
netos do traballo, rendementos netos do capital mobiliario, ganancias patrimoniais  netas. 
 
 
CUARTA.- SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN 
 
1. As axudas serán solicitadas polas persoas beneficiarias ou por quen ostente a súa representación, nos supostos 
de menores de idade ou persoas con declaración de incapacidade legal. 

2. As solicitudes poderán presentarse en calquera das oficinas de rexistro municipal (rexistro xeral da casa do 
concello e rexistros auxiliares da Barcala e O Temple), de xeito telemático a través da sede electrónica do Concello 
de Cambre (sede.cambre.es), ou en calquera outro rexistro dos establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común, no modelo normalizado (Anexo I), que se poderá atopar na propia 
sede, acompañado da seguinte documentación: 

 
2.1 Fotocopia do libro de familia. Certificación ou copia compulsada de inscrición de matrimonio, parella de feito, 
unión non matrimonial ou calquera outro tipo de unidade de convivencia debidamente rexistrada. 
 
2.2 Fotocopia do DNI ou no seu defecto do NIE da persoa solicitante ou do representante legal, de ser o caso. E 
documentación acreditativa da patria potestade ou representación legal do menor (libro de familia ou resolución 
xudicial).  
 
2.3 Fotocopia do certificado oficial do grao de discapacidade do solicitante, expedido polo Equipo de Valoración 
e Orientación (EVO), no que conste o grao de discapacidade e que ten dificultades para a utilización do 
transporte público colectivo ou en su defecto Tarxeta acreditativa do grado de discapacidade. 
 
2.4 Documentación acreditativa de ser persoa beneficiaria, no seu caso, do servizo galego autonómico de apoio 
á mobilidade 065. 
 
2.5 Declaración xurada conforme aínda sendo persoa beneficiaria do 065 e cumprindo coas normas para 
acceder ao mesmo, non lle prestan o servizo. 
 
2.6  Anexo II de declaración responsable da persoa beneficiaria, na que se faga constar: 

- Que a persoa solicitante non se atopa incurso en ningunha das causas de prohibición para a obtención 
de subvencións públicas. 

- Non ser titular de vehículo propio adaptado para a conducción, nos termos reflectidos na base terceira 
da convocatoria. 

- Non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro a través de 
ISFAS, MUFACE,… 

- Que os documentos referidos nos apartados 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, obran en poder do órgano xestor, por 
telos presentado para a obtención da axuda económica na convocatoria de bono taxi para persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida nas convocatorias correspondentes ao exercicio do 2017 e 
seguintes, e que os mesmos non sufriron variacións dende a data de presentación ante o concello. 

- Aceptar as actuacións de comprobación que acorde o equipo técnico dos servizos sociais comunitarios 
municipais. 

 
2.7 Autorización, asinada por todos os membros da unidade de convivencia computables, para que o Concello 
de Cambre poida solicitarlle datos tributarios á axencia tributaria relativos ao seu nivel de renda, segundo Anexo 
III.  
 
A presentación da solicitude de concesión de subvención pola persoa interesada levará consigo a autorización 



 

ao órgano xestor para recabar as certificacións que deban emitir a AEAT, a Tesourería xeral da Seguridade 
Social e a Xunta de Galicia. A persoa solicitante poderá denegar expresamente o consentimento, debendo 
presentar entón os certificados de cumprimento de obrigas. 
 
2.8 No suposto de que a persoa solicitante ou algún dos membros da unidade de convivencia non estean 
obrigados a presentar a declaración anual do IRPF, a xustificación de ingresos efectuarase mediante: 

- Certificados ou cartas de actualización das pensións emitidas polo Instituto da Seguridade Social ou 
outros organismos competentes, indicando a contía mensual que perciban os membros da unidade de 
convivencia que sexan pensionistas ao longo do exercicio do ano en curso, de ser o caso. 

- Fotocopia compulsada das 2 últimas nóminas dos membros da unidade de convivencia que estean 
traballando, de ser o caso. 

- Certificado do SEPE, no que se reflicte a contía das percepcións económicas que perciban os membros 
da unidade de convivencia que se atopen en situación de desemprego, de ser o caso. 

- Certificado acreditativo de desempeñar actividade formativa (incluído cursos de formación), dos maiores 
de 18 anos, de ser o caso. 
 

2.9 No caso de que a persoa solicitante ou calquera outro membro da súa unidade de convivencia perciba 
rendas exentas de tributación (pensións non contributivas ou outras) ou pensións devengadas no estranxeiro, 
deberá aportar certificado das mesmas emitido pola entidade pagadora. 

 
Se a persoa solicitante resultou beneficiaria da axuda económica na convocatoria de 2017 e/ou posteriores, non 
será preciso que achegue a documentación que se sinala nos apartados 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, sempre e cando non 
sufrira variación ningunha dende a data da súa presentación, en virtude do disposto no artigo 23.3 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións, e no artigo 20.3 da lei 9/2007, de 13 de xuño, de 
subvencións de  Galicia, por obrar xa en poder do órgano xestor, cos límites establecidos nos anteditos artigos. 

 
 
QUINTA.- CONVOCATORIA 
 
Unha vez publicadas as Bases, o alcalde ou concelleiro/a delegado/a competente, acordará a convocatoria das 
axudas económicas de bono taxi para persoas con diversidade funcional gravemente afectadas na súa mobilidade, 
a partir do exercicio seguinte á entrada en vigor destas bases. 
 
De dita convocatoria se dará traslado a Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS) para a súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia, tal e como dispón o artigo 20 da lei xeral de subvencións. 
 
 
SEXTA.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
O prazo de presentación de solicitudes será a que sinale a propia convocatoria de cada ano. 
 
O departamento de Servizos Sociais revisará os expedientes das solicitudes e verificará que conteñan a 
documentación esixida. Se resultase que a documentación está incompleta ou defectuosa, requiriráselle á persoa 
solicitante para que no prazo improrrogable de dez días a partir do día seguinte á data de notificación, achegue a 
documentación necesaria ou corrixa os defectos observados, facéndolle saber que, no caso de incumprimento, 
entenderase que desiste da súa solicitude, previa resolución que deberá ser dictada nos termos previstos no artigo 
68 da Lei 39/2015. 

Sen prexuízo do anterior, en calquera momento ao longo do procedemento poderá instarse á persoa interesada 
para que cumprimente calquera outro requisito ou trámite que se considere necesario aclarar. O prazo para a súa 
emisión será de 10 días salvo que, atendendo ás características do documento solicitado ou do propio 
procedemento, se solicite a súa emisión nun prazo menor ou maior, sen que este último caso poida exceder de un 
mes.  

 
SÉTIMA.- TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
1.- Xunto coa documentación presentada en modelo oficial, incorporarase de oficio o volante de empadroamento. 



 

 
2.- Unha vez recabada toda a documentación esixida, o equipo técnico municipal de servizos sociais, emitirá un 
informe proposta acerca do cumprimento ou non polas persoas solicitantes, dos requisitos esixidos na base terceira 
da presente convocatoria.  
 
O procedemento de concesión destas subvencións axustarase ao disposto no artigo 19.2 da Lei 9/2007, do 13 de 
xuño, de subvencións de Galicia, dado que pola finalidade da axuda non se considera adecuado fixar unha orde de 
prelación entre as solicitudes. 
 
3.- Con base na proposta formulada, as axudas serán concedidas ou denegadas por resolución da Alcaldía ou 
concellería delegada, no seu caso. 
 
4.- O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do procedemento non poderá exceder de 3 meses 
contados dende a finalización do prazo de presentación de solicitudes, unha vez completado o expediente.  
 
5.- Unha vez vencido o prazo máximo sen ter sido notificada a resolución ás persoas interesadas, entenderase 
desestimada por silencio administrativo a solicitude  da axuda. 
 
6.- A resolución concedida do procedemento notificarase ás persoas interesadas, de xeito individualizado, e porá fin 
á vía administrativa. 
 
7.- Unha vez recibida a resolución de concesión de axuda, terán que pasar persoalmente a recoller os bonotaxi 
polas dependencias de servizos sociais comunitarios municipais do Concello de Cambre, sito na Barcala (Cambre). 
 
 
OITAVA.- REGULACIÓN NO USO DO BONO TAXI 

 
Os bono taxis emitiranse en soporte papel. O seu uso é persoal e intransferible. Expediranse nas oficinas de 
servizos sociais do Concello de Cambre, onde se entregarán ás persoas beneficiarias, estando estas obrigadas a 
cumprir as normas establecidas para esta axuda. 

As persoas beneficiarias deberán empregar os bonos para a finalidade con que foron concibidos, polo que deben 
cumprir de forma correcta coas normas establecidas, así como a do seu uso. 

As persoas beneficiarias entregarán os bono taxis por viaxe, debidamente cubertos, ao taxista como 
contraprestación do transporte, puidendo empregarse todos os bonos que sexan precisos por servizo. Presentarase 
o DNI ou NIE da persoa beneficiaria no momento de facer o pago do servizo a través dos bono taxis. 

Os bono taxis expediranse por importe de 0,50 euros, 1,00 euro, 5,00 euros, 10,00 euros e 15,00 euros. A persoa 
beneficiaria achegará a moeda fraccionada correspondente por importe inferior a 0,50 euros. 
 
En ningún caso o taxista poderá devolver en metálico o resto entre o custe do servizo e os bonos aportados, nin 
poderá tampouco recoller bonos por valor superior ao mesmo. 
 
Os bonotaxis terán validez anual, e só poderán empregarse ata o 17 de decembro de cada ano en curso. Se o 17 
é inhábil a data límite será o primeiro día hábil posterior. 
 
As persoas beneficiarias que por calquera circunstancia durante o ano en curso non poidan facer uso da totalidade 
dos bonotaxis concedidos, terán que devolvelos ao departamento de servizos sociais a través do Rexistro de 
entrada. 
 
Poderán empregarse os bono taxis para servizos dentro da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Os bonotaxis deberán conter: 
 
- Valor do bono. 
- Número de bono. 
- DNI ou NIE da persoa beneficiaria. 



 

- Nome e apelidos da persoa beneficiaria. 
- Sinatura da persoa beneficiaria. 
- Núm. licenza taxi. 
- Data de expedición do bono. 
- Importe traxecto realizado. 
- Traxecto realizado. 
- Motivo. 
 
Cando a utilización desta prestación non se axuste á normativa establecida nestas bases dará lugar á perda do 
dereito de desfrutar desta axuda. 
 
Os bonos empregaranse para o tipo de servizos recollidos na cláusula segunda destas bases. 
 
No momento en que o taxista facture ao concello os servizos prestados, haberá de presentar adxunto á factura os 
bonos empregados, agrupados por cada traxecto, e polo menos no primeiro deles constarán cubertos todos os 
datos indicados anteriormente.  

 
NOVENA.- OBRIGAS DA PERSOA BENEFICIARIA 
 
As axudas do bonotaxi son persoais e intransferibles, debendo utilizalos para a finalidade para a que foi concedida.  
 
Unha vez finalizado o período de validez dos bonos e ata o 23 de decembro de cada exercicio (ou o seguinte hábil 
no caso de ser festivo ou sábado), a matriz xunto con bonos sobrantes, no seu caso, deberán ser devoltos aos 
servizos sociais comunitarios do concello para os efectos de control do uso dado a estes. 
  
A falsidade dos documentos presentados para a concesión da axuda ou as irregularidades do uso dos bono taxis 
entregados, dará lugar ao reintegro do importe dos bono taxis empregados e á devolución dos pendentes de uso, 
así como á reclamación dos xuros de constrinximento correspondentes a computar dende o momento en que teñan 
lugar os respectivos pagos, sen prexuízo de quedar excluídos en futuras convocatorias.    
 
 
DÉCIMA.- TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS 
 
Os datos persoais que deban facilitar os solicitantes, o serán para os efectos de comprobar a concorrencia dos 
requisitos necesarios para obter esta axuda e serán tratados para os efectos da súa concesión, sendo responsable 
do tratamento dos datos o departamento de servizos sociais. 
 
Para os efectos da Lei orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos 
dixitais, o solicitante ou representante legal, así como calquera outra persoa ou persoas que acheguen datos 
persoais á solicitude, autorizan de xeito voluntario, específica, informada e inequívoca ao Concello de Cambre, a 
través da Concellería da Área de Servizos sociais, a incorporar os datos persoais recollidos a un ficheiro 
automatizado responsabilidade desta área, que ten por finalidade dar cumprimento ás funcións a realizar dentro do 
proceso de trámite, xestión e prestación de servizos públicos encomendados coa implantación da Lei de promoción 
da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia e o seu desenvolvemento regulamentario, 
garantindo o responsable do tratamento de datos, así como todas as persoas que interveñan en calquera fase do 
tratamento, o deber de confidencialidade ao que se refire o artigo 5.1.f) do Regulamento (UE) 2016/679. Esta obriga 
é complementaria dos deberes de secreto profesional de conformidade coa súa normativa aplicable.  
 
 
UNDÉCIMA.- INCORPORACIÓN AO REXISTRO PÚBLICO DE SUBVENCIÓNS E PUBLICACIÓN DA 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA 
 
En cumprimento do disposto no artigo 20 da Lei 38/2003 (LXS) e demais normativa de desenvolvemento, os datos 
da subvención concedida e a identificación da persoa beneficiaria, serán remitidas á Intervención Xeral do Estado, 
para que sexan incorporados á Base de Datos Nacional de Subvencións (BDNS), coa exclusiva finalidade prevista 
en dito precepto. 



 

ANEXO I - SOLICITUDE DE BONO TAXI 

 

A. DATOS PERSOAIS DA PERSOA SOLICITANTE  
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI 

DATA DE NACEMENTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

 

DOMICILIO COD. POSTAL MUNICIPIO 

B. DATOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOME DNI 

 

DOMICILIO MUNICIPIO PROVINCIA 

COD. POSTAL TELÉFONO/CORREO 
ELECTRÓNICO 

TÍTULO DE REPRESENTACIÓN: 

C. DATOS SOBRE A UNIDADE DE CONVIVENCIA. COMPOSICIÓN 
PERSOAS INTEGRANTES DA UNIDADE DE 
CONVIVENCIA 

NIF PARENTESCO COA 
PERSOA 
SOLICITANTE 

DATA DE 
NACEMENTO 

SOLICITANTE    

    

    

    

    

D. MEDIO DE CONTACTO 
TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO 

 

E. CANLE DE NOTIFICACIÓN 

□ Notificación postal         □ Notificación telemática 

 

 

D./Dª ________________________________________________________, como (persoa solicitante ou 
representante legal) DECLARA: 

Que todos e cada un dos datos consignados na presente solicitude son certos e comprobables documentalmente, 
quedando enterado/a de que o ocultamento ou falsidade deles dará lugar á esixencia das responsabilidades que 
diso puideran derivarse, así como da obriga de comunicar ao CONCELLO DE CAMBRE, calquera variación dos 
datos declarados ou acreditados que puideran producirse no sucesivo. 



 

Que de conformidade co establecido na normativa reguladora das subvencións públicas, DECLARA non estar 
incurso en ningunha causa de prohibición para ser considerado beneficiario de subvencións e atoparse ao corrente 
no cumprimento de obrigas tributarias e coa Seguridade Social, así como no cumprimento de obrigas por reintegro 
de subvencións. 

Cambre, a _________de__     ____                   de 20   .      Asdo: 

A presentación da solicitude conleva a autorización ao órgano xestor para recabar as certificacións de que o 
solicitante está ao corrente das súas obrigas coa AEAT, a Tesourería Xeral da Seguridade Social e a Xunta de 
Galicia, en aplicación do disposto no artigo 20.3 da Lei de Subvencións de Galicia. 
 

  Non autorizo   (neste caso achegarase a documentación correspondente) 
 

NOTA INFORMATIVA: Os datos recollidos na presente solicitude facilitaranse de forma voluntaria; en caso de non 
facelo non será posible o seu trámite. Estes datos serán incorporados a un ficheiro automatizado coa exclusiva 
finalidade da resolución do expediente, e o tratamento é responsabilidade da dirección do Concello de Cambre, 
Área de Benestar social, e respecto deles, poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición, de conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos 
persoais e garantía dos dereitos dixitais. 

Existe a posibilidade de cesión dos datos a outras administracións, entidades ou organismos públicos ou privados, 
para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas destas entidades e do Concello de 
Cambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO EXCMO CONCELLO DE CAMBRE  



 

 

ANEXO II - DECLARACIÓN RESPONSABLE DA PERSOA BENEFICIARIA 

 
 

D./Dª. ……………………….....…….......…………….., con NIF núm. …………….... e domicilio na 
rúa………………………………................................…….. do municipio de Cambre, actuando no seu nome ou en 
representación legal de D./Dª…………………………………………………, con NIF núm. ……………… e domicilio na 
rúa…………....................…………………………........, en calidade de titor, gardador de feito ou representante legal. 

  
 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE: 

 
- Atoparme ao corrente do cumprimento das miñas obrigas coa Axencia Tributaria estatal, Facenda da Xunta de 
Galicia, Facenda do concello de Cambre, e coa Seguridade Social. 
 
- Non estar incurso en ningunha das causas de prohibición para a obtención de  subvencións públicas. 
 
Márquese cun  X  a opción que corresponda: 
 
- Estar obrigado a presentar Declaración anual do IRPF                     SI      NON    

- Ser titular algún membro da unidade de  convivencia de vehículo adaptado        SI      NON    

(En caso de resposta afirmativa, poderán solicitar esta axuda soamente para aqueles períodos, nos 
que, por causas sobrevidas debidamente xustificadas, non poidan utilizalo ou calquera outra 
circunstancia que o impida.) 

- Non ter recoñecido este beneficio por convenio colectivo, contrato laboral ou calquera outro a través de ISFAS, 
MUFACE,… 

- Que os documentos referidos na Base cuarta, apartados 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, obran en poder do órgano xestor, por 
telos presentado para a obtención da axuda económica na convocatoria de bonotaxi para persoas con 
discapacidade e mobilidade reducida para o exercicio do 2017 ou seguintes, e que os mesmos non sufriron 
variacións dende a data de presentación ante o concello, motivo polo cal me acollo ao meu dereito a non 
presentalos de novo ao amparo do disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencións, e na lei 9/2007, de 13 de 
xuño, de subvencións de  Galicia.   

   (Márquese cun  X  no suposto de acollerse a este suposto) 
 
- Aceptar as actuacións de comprobación que acorde o equipo técnico de servizos sociais do Concello de Cambre. 

- Empregar os bonos  para servizos non cubertos polo 065 ou non concedidos. 

 
 
Cambre, a            de                           de 20      . 

 
 

Asdo.: 

 

A persoa solicitante ou representante legal 



 

 

ANEXO III - AUTORIZACIÓN PARA QUE O CONCELLO DE CAMBRE POIDA SOLICITARLLE DATOS 
TRIBUTARIOS Á AXENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AO NIVEL DE RENDA (IRPF), A CUBRIR POR TODOS 
OS MEMBROS DA UNIDADE DE CONVIVENCIA MAIORES DE 18 ANOS.  

 
As persoas abaixo asinantes, autorizamos ao Concello de Cambre para solicitar á AEAT a cesión da información 
por medios informáticos ou telemáticos, sobre o nivel de renda, para os efectos do outorgamento da axuda 
económica de bonotaxi para persoas con discapacidade e mobilidade reducida, cando a persoa que figura no 
apartado A da presente autorización poida resultar beneficiaria. 

 
A. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE DA AXUDA QUE OUTORGA A AUTORIZACIÓN 

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

 

 

  

 

B. DATOS DOUTROS MEMBROS DA FAMILIA DA PERSOA SOLICITANTE CUXOS INGRESOS SON 
COMPUTABLES PARA O RECOÑECEMENTO, SEGUIMENTO OU CONTROL DA AXUDA (Só maiores de 18 
anos) 

PARENTESCO 
COA PERSOA 
SOLICITANTE 

NOME E APELIDOS NIF SINATURA 

  

 

  

    

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 
 

Cambre,  a           de                           de 20    .  

 

NOTA: A autorización concedida pola persoa asinante pode ser revogada en calquera momento mediante escrito 
dirixido ao Concello de Cambre. 



 

 

ANEXO IV - MODELO BONO TAXI 
 
 
 

BONO TAXI 

Importe: 0,50€,1,00€, 5,00€, 

 10,00€,15,00€ 

 
Bono taxi núm.:______________/20     .  

 
Data de expedición: _______________________________ 

 
Nome e apelidos: __________________________________ 

 
Núm. do DNI ou NIE: _______________________________ 

 
Traxecto realizado: _________________________________ 

 
Importe total do traxecto: _____________________________ 

Motivo:____________________________________________ 

 
Núm. licenza taxi: __________________________________ 

 
 

A persoa beneficiaria ou representante legal     

 
 

Sinatura         

 
 

ESTE BONO TERÁ VALIDEZ COMO MODO DE PAGAMENTO ATA O       DE DECEMBRO DE 20    . 

 

No momento en que o taxista facture ao concello os servizos prestados, haberá de presentar adxunto á factura os 
bonos empregados, agrupados por cada traxecto e polo menos no primeiro deles constarán cubertos todos os datos 
indicados anteriormente.  

 
 
Segundo: Aprobar  a convocatoria de axudas económicas bono taxi para persoas con diversidade funcional e 
mobilidade reducida, correspondente ao exercicio do 2021, cun crédito presupostario de 15.000 euros e un 
importe máximo a percibir a través dos bonos por persoa beneficiaria de 700 euros para este exercicio. 
 
O prazo de presentación de solicitudes será do 20 de abril ao 7 de maio de 2021, ambos inclusive. 
 
Terceiro: Autorizar un gasto por importe de quince mil euros (15.000,00 euros) con cargo á aplicación 
orzamentaria 2021 231 22300. 
 



 

Cuarto: Publicar os presentes acordos no Boletín oficial da Provincia e abrir un prazo de información pública e 
audiencia aos interesados de trinta días a partir do día seguinte á publicación do referido anuncio, co fin de que 
poidan presentarse as reclamacións e suxestións que estimen oportunas, segundo o establecido no art. 49 da 
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 
Quinto: No caso de que non se presenten, entenderase definitivamente aprobadas as Bases e a convocatoria 
para o exercicio do 2021 de axudas económicas bono taxi para persoas con diversidade funcional e mobilidade 
reducida, para o exercicio do 2021, e publicaranse no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co 
establecido no art. 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 
Sexto: Dar traslado á Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) da aprobación das bases. 
 
 
Faise constar que cando son as vinte e unha horas e cincuenta e seis minutos, o señor alcalde informa aos 
asistentes que por unha urxencia á cal cre que debe acudir, debe abandonar o pleno. Di que agarda que sexa 
algo rápido e que poida volver. Durante a súa ausencia asume a Presidencia o primeiro tenente de alcalde, don 
Juan González Leirós. 
 
2.5. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non 
figuren na orde do día 
 
Concedida a palabra a dona Patricia María Parcero Quiñoy, concelleira con delegación especial dos servizos de 
Medio Ambiente e Mobilidade, xustifica a urxencia da proposta do concelleiro delegado da Área de Educación, 
Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade para a adhesión do Concello de Cambre á iniciativa Slowlight. 
 
Explica que a xustificación da urxencia vén dada porque desde que tiveron coñecemento da existencia desta 
iniciativa, desde o Concello teñen especial interese en poder iniciar canto antes a adhesión, dado que son 
moitos os compromisos aos que se comprometen se a adhesión vai para adiante, valga a redundancia, e canto 
antes comecen a traballar a ese respecto consideran que máis beneficioso será para todos. 
 
Concedida a palabra a dona María José García Hidalgo, concelleira de C’s, di que se alegra moito de que 
presida o Sr. González Leirós agora mesmo este punto, porque cando se aprobou a subvención do IDAE para a 
eficiencia enerxética e poñer luces led, ela lembra que na súa intervención faloulles da luz calmada, faloulles de 
que con pouca potencia e de forma dirixida a iluminación podíase volver máis confortable, máis intelixente, 
iluminando non só onde ten que dar, senón creando unha luz integradora e imperceptible, de menor intensidade 
á vista da cidadanía, e que iso reduciría moito a contaminación lumínica. 
 
Di que non mencionou Slowlight, mencionou a luz calmada, pero lembra que o Sr. González Leirós, cun 
pouquiño de ton xocoso, díxolle “Sra. Hidalgo, aquí estamos moi calmados todos.”. 
 
Hoxe alégrase de que o equipo de goberno traia a adhesión a Slowlight, porque realmente era o que ela lles 
estaba propoñendo dende C’s naquela intervención, na cal ao Sr. González Leirós non sabe o que lle pasou, 
que o tomou por outro sentido. 
 
Reitera que se alegra de que hoxe traian aquí esta iniciativa e, loxicamente, votaraa a favor. Cre que é un 
proxecto de Coque Alcázar moi bo para todos os concellos e para todos eles, e cre que acertaron traendo esta 
proposta de adhesión. 
 
Fóra da orde do día, sométese a votación ordinaria a declaración de urxencia da proposta do concelleiro 
delegado da Área de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade para a adhesión do Concello de 
Cambre á iniciativa Slowlight. Votan a prol da urxencia os sete concelleiros presentes de UxC (don Juan 



 

González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan Matos, don 
Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta), os catro concelleiros do 
PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dona Patricia María Parcero 
Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei), os tres concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, dona María 
Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe), o concelleiro presente do BNG (don Brais Cubeiro 
Fernández), os dous concelleiros de AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) e as dúas 
concelleiras integrantes do Grupo Mixto (dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común, e dona María 
José García Hidalgo, de C’s).  
 
O Pleno municipal, por unanimidade dos dezanove concelleiros presentes na sesión, aprobou a declaración de 
urxencia da proposta presentada. 
 
Única. Proposta de adhesión do Concello de Cambre á iniciativa Slowlight 
 
Vista a proposta do concelleiro delegado da Área de Educación, Medio Ambiente, Mobilidade e Sanidade, de 
data 18 de febreiro de 2021, que consta do seguinte teor literal: 
 
«Cambre e Slowligth: ferramentas para a sustentabilidade, ferramentas para o futuro 
 
Cambre ten a sustentabilidade, a loita contra o cambio climático, a eficiencia e a innovación no seu ADN de Concello, na 
súa liña estratéxica de desenvolvemento urbano. Con todo, trátase dun territorio que sofre os efectos da contaminación 
lumínica, cunha rede de alumeado público envellecida cun importante custo de explotación. A iluminación exterior dos 
municipios españois componse de 7.964.000 puntos de luz que, cunha potencia media de 165 W/PL e 4.081 horas de 
utilización anual, supón un consumo de electricidade de 5.367 GWh/ano e un custo para os municipios de 697 millóns de 
euros anuais, é dicir, o 2 % do consumo eléctrico nacional. 
 
Nos últimos anos son moitos os pasos estratéxicos percorridos polo noso Concello cara á sustentabilidade. O noso 
municipio acadou fitos, políticas municipais e estratexias, entre as que podemos destacar a auditoría enerxética sobre o 
alumeado público que o Concello realizou no ano 2012 e supuxo as primeiras actuacións para a mellora da eficiencia 
enerxética na rede, a auditoría enerxética sobre a calefacción en equipamentos municipais que concluíu no 
desenvolvemento dunha serie de actuacións para o aforro e a mellora da eficiencia enerxética dos edificios municipais ou 
programa de implementación de instalacións de enerxías renovables para a produción de calefacción ACS así como a 
instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios municipais. 
 
Este compromiso veuse afianzado en febreiro do ano 2019 coa adhesión do Concello de Cambre á Estratexia contra o 
Cambio Climático (Pacto dos Alcaldes), aliñando as políticas municipais coas mundiais, europeas e nacionais na materia. 
 
De cara a alcanzar os obxectivos deste Pacto, a día de hoxe xa temos redactado o “Plan de Acción para o Clima e a 
Enerxía Sostible (PACES)” no que se definen as liñas estratéxicas a nivel municipal para afrontar as consecuencias 
derivadas do cambio climático. Este documento inclúe un inventario de referencia de emisións que permitirá realizar: un 
seguimento das accións de mitigación levadas a cabo, unha avaliación de riscos e vulnerabilidades ante o cambio climático 
e unha proposta de medidas para reducir e limitar as emisións de gases de efecto invernadoiro. 
 
Construímos pois unha “visión” do futuro desde o pensamento avanzado, desde a vangarda e o compromiso coa 
sustentabilidade, desde o intercambio de coñecemento e experiencias, traballando nun complexo contexto actual, que 
propiciou un reto sen precedentes para as administracións públicas e o sector privado, pero especialmente relevante para 
os entes locais pola súa proximidade á cidadanía. 
 
Falamos dun novo enfoque para a xestión municipal responsable orientada a un novo concepto de servizo público que 
centra o seu interese no conxunto “persoa-territorio-medioambiente- planeta”. 
 
A recente publicación do Manifesto Slowlight configúrase como unha defensa da xestión pública sostible das redes de 
iluminación e dunha nova cultura de iluminación pública centrada nun cambio de enfoque cara á sustentabilidade global que 
permita recuperar a noite nas cidades e nas vilas, protexer a saúde dos nosos cidadáns, así como a biodiversidade dos 
nosos territorios. 



 

 
Slowlight ofrece así nos seus principios básicos as pautas a seguir para continuar coa transformación sostible da 
iluminación do municipio, camiñando cara unha desescalada nos impactos prexudiciais da contaminación lumínica pero 
tamén traballando para ofrecer unha paisaxe nocturna que permita poñer en valor o patrimonio municipal e a actividade 
humana. 
 
Pola súa banda, as administracións públicas, facendo uso das súas potestades e baixo os principios dunha xestión 
responsable, deben promover un catálogo de normas e actuacións encamiñadas a estender a protección da noite e o 
respecto polo ceo escuro, que ata a data desenvolveuse con certa intensidade só a pequena escala, en hábitats protexidos, 
asociado a especies en extinción, zonas de gran interese paisaxístico, natural ou astronómico entre outras. 
 
Por todo iso, considérase unha obrigación da administración pública a prestación do servizo de iluminación pública a través 
do deseño e xestión sostible de redes de iluminación. E esta obrigación faise hoxe máis necesaria que nunca no caso do 
noso Concello, inmerso na actualidade no profundo reto da substitución do alumeado público existente por un modelo máis 
eficiente e sustentable, a través do proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo De Desenvolvemento Rexional. 
 
No marco dos obxectivos ODS de Desenvolvemento Sostible e tal e como vén facendo o Concello de Cambre na vangarda 
constante en materia de sustentabilidade, a firma de alianzas estratéxicas baseadas no intercambio de coñecemento xera 
valor para todas as partes. 
 
Por iso, coñecedores da recente publicación do Manifesto Slowlight, considérase de interese a adhesión formal do Concello 
de Cambre a esta iniciativa Slowlight, a cal está aliñada cos obxectivos da axenda urbana 2020-2030 e contribúe a reducir o 
grave problema ambiental producido pola contaminación lumínica. A Iluminación acougada e sostible supón un menor 
consumo enerxético, aforro de custos e unha menor pegada de carbono, proporcionando coa súa implantación a 
posibilidade para o Concello da Cambre de ofrecer unha contorna máis confortable e máis saudable para a cidadanía e, ao 
mesmo tempo, respectuoso coa biodiversidade. 
 
A adhesión municipal á esta filosofía permitirá ao Concello da Cambre constituírse como o primeiro concello do Estado con 
menos de 200.000 habitantes en darlle máis notoriedade aínda ao seu compromiso coa iluminación sostible. 
 
Ademais, esta adhesión permitiralle ao Concello de Cambre poder dotarse dunha nova ferramenta, orientada a ofrecer unha 
iluminación xusta, só onde e cando se necesita, co tipo e intensidade de luz adecuados para cada momento, dun modo 
responsable e respectuoso coa noite e o medio ambiente. A adhesión, permite, por último, avanzar no deseño da paisaxe 
nocturna da concello, avanzar na planificación e xestión da rede de iluminación e dar resposta á chamada de acción ODS 
de Desenvolvemento Sostible. 
 
É momento de alianzas, de compromiso, de marcar un punto de marcar un punto de inflexión na iluminación pública, de 
contribuír á creación e consolidación dunha nova cultura de iluminación acougada, responsable, sostible e de calidade, na 
que se introduce unha aposta decidida por contrarrestar a contaminación lumínica. Trátase por tanto dunha cuestión 
de alcance global, con importantes repercusións na cidadanía e nos territorios, no medio ambiente, a biodiversidade, a 
paisaxe nocturna e a defensa do ceo escuro. 
 
Slowlight preséntasenos, por tanto, nunha ferramenta construída sobre alicerces de sustentabilidade, ao dispor do Concello 
da Cambre para aliñar a súa política de iluminación pública dentro da Axenda 2020-2030 cara aos obxectivos de 
Desenvolvemento Sostible. 
 
Por todo o exposto, propoño ao Pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO: 
 
O Concello de Cambre aproba a súa adhesión á iniciativa Solwlight, co fin de fomentar unha iluminación pública sostible, e 
comprométese a colaborar para a súa mellora, divulgación e extensión a novos proxectos de iluminación, establecendo 
unha liña de colaboración estratéxica con Solwlight para contribuír de modo activo á consecución dos propósitos do 
manifesto e, en particular, á redución da contaminación lumínica en calquera das súas formas.» 
 
Concedida a palabra a dona Patricia María Parcero Quiñoy, concelleira con delegación especial dos servizos de 
Medio Ambiente e Mobilidade, explica que nos últimos anos son moitos os pasos percorridos polo Concello de 
Cambre para a sustentabilidade. Como mostra diso quere mencionar as accións máis recentes levadas a cabo 



 

nese sentido: a adhesión no 2019 ao Pacto das Alcaldías; a posterior redacción do PACES; a substitución da 
iluminación pública existente por un modelo máis eficiente e sustentable; entre outros. 
 
Coa vontade de seguir nesa mesma liña, e sendo coñecedores da recente publicación do manifesto Slowlight, 
consideran de interese a adhesión formal do Concello de Cambre a esa iniciativa, que ten como obxectivos 
contribuír a reducir o grave problema ambiental producido pola contaminación lumínica e fomentar unha 
iluminación sostible que supoña un menor consumo enerxético, un aforro de custos e unha menor pegada de 
carbono. 
 
Ademais, esta adhesión proporcionará ao concello unha nova ferramenta orientada a unha iluminación xusta, só 
onde e cando se necesita, co tipo e intensidade de luz adecuados para cada momento, dun modo responsable e 
respectuoso coa noite e co medio ambiente. 
 
A unión a esta iniciativa suporá avanzar no deseño da paisaxe nocturna do concello, avanzar na planificación e 
xestión da rede de iluminación e dar resposta á chamada de acción ODS. 
 
Por último, quere indicar que tal e como figura no compromiso Slowlight, a dita adhesión é gratuíta para o 
concello e posibilítaos para poder contar con técnicos expertos neste campo, pertencentes á dita asociación. 
 
Conclúe dicindo que, por todo o exposto, proponse aprobar a adhesión á iniciativa Slowlight co fin de fomentar 
unha iluminación pública sostible no concello, colaborar para a súa mellora, colaborar para a súa maior 
divulgación e extensión a novos proxectos de iluminación, establecendo unha liña de colaboración estratéxica 
con Slowlight para poder contribuír de modo activo na consecución dos proxectos do manifesto e, 
particularmente, á redución da contaminación lumínica en calquera das súas formas. 
 
Concedida a palabra a don Raúl Varela Fraguío, voceiro de AV, manifesta que, simplemente, como xa o 
comentou antes a concelleira, parécelles unha gran iniciativa. Confían que mellore o concello e lle dea un plus 
de calidade de vida, que pouco a pouco vaian gañando en calidade de vida en Cambre. O seu voto será 
favorable. 
 
Concedida a palabra a dona María José García Hidalgo, concelleira de C’s, manifesta que como xa explicou 
naquel pleno, cando falaron das subvencións do IDAE para a eficiencia enerxética, con pouca potencia e de 
forma dirixida, esta asociación ensínalles que a iluminación se pode volver máis confortable e máis intelixente, 
efectivamente. 
 
Di que hai que coñecer a iluminación pública, pero hai que coñecela para conseguir esa iluminación calmada da 
que ela lles falaba, non limitarse simplemente á instalación e ampliación, ou simplemente a reducir o que é o 
gasto enerxético municipal. Slowlight é un espazo moito máis amplo e moito máis sutil para saber que tipo de 
iluminación queren. 
 
Felicítaos porque o concello comece a traballar nesa liña, con expertos en luz calmada, porque esa é unha nova 
maneira de entender a luz e teñen que definir como queren que sexa a iluminación nun futuro, de forma 
innovadora, se queren, ademais, optar á consecución de subvencións. 
 
Como dixo, non se trata só de buscar a eficiencia ou a redución de custos, trátase tamén de algo moi importante, 
trátase da saúde, porque en contaminación ambiental tamén está incluída a contaminación lumínica silenciosa. 
De feito, o Consello de Contas pide a todos os concellos o informe de actuacións en contaminación ambiental, e 
sabe que Cambre o presentou. Nese aspecto lideran aí, porque, por exemplo, o Concello da Coruña non o 
presentou. 
 



 

Continúa dicindo que C’s entende que os técnicos de medio ambiente levan moitos campos e que ao mellor non 
poden prepararse a fondo no tema da iluminación calmada, pero pódese contar con expertos como Slowlight, ou 
con asociacións de luz calmada, e pódense crear mesas de enerxía e explicarlle á cidadanía o que é Slowlight e 
os beneficios que supón. 
 
Polo tanto, como xa dixo antes, o voto de C’s vai ser a prol. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno municipal, votan a prol os sete concelleiros presentes de UxC 
(don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan 
Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta), os catro 
concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dona Patricia 
María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei), os tres concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, 
dona María Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe), o concelleiro presente do BNG (don Brais 
Cubeiro Fernández), os dous concelleiros de AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) e as 
dúas concelleiras integrantes do Grupo Mixto (dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común, e dona 
María José García Hidalgo, de C’s).  
 
O Pleno municipal, por unanimidade dos dezanove concelleiros presentes na sesión, aprobou a proposta tal e 
como foi transcrita. 
 
3. PARTE RESOLUTIVA 
 
3.1. Declaracións institucionais 
 
Este punto non foi utilizado. 
 
3.2. Mocións dos grupos políticos 
 
Fóra da orde do día, sométese conxuntamente a votación ordinaria a proposta de declaración de urxencia das 
seguintes mocións: 
 

- Moción do equipo de goberno sobre un plan de rescate para os sectores da hostalería e o turismo 

- Moción do equipo de goberno sobre a política do Goberno galego en relación co seu financiamento aos 
concellos do servizo de axuda no fogar 

- Moción do grupo municipal do PP para a creación dunha plataforma dixital municipal de venda online 
para o comercio e hostalería local 

- Moción do grupo municipal do PP en apoio da transferencia á Xunta de Galicia da xestión do dominio 
público marítimo terrestre 

- Moción do grupo municipal do PP para instar ao Goberno de España a poñer en marcha determinadas 
medidas para rebaixar o prezo da luz 

- Moción do grupo municipal do BNG sobre a transferencia da AP-9 a Galicia 

- Moción do grupo municipal do BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de marzo 

- Moción de EU-Son en Común para abordar a crise da Covid con perspectiva de xénero – 8 de marzo 
de 2021 

 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno municipal, votan a prol os sete concelleiros presentes de UxC 
(don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan 



 

Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta), os catro 
concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dona Patricia 
María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei), os tres concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, 
dona María Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe), o concelleiro presente do BNG (don Brais 
Cubeiro Fernández), os dous concelleiros de AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) e as 
dúas concelleiras integrantes do Grupo Mixto (dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común, e dona 
María José García Hidalgo, de C’s).  
 
O Pleno municipal, por unanimidade dos dezanove concelleiros presentes neste intre na sesión, aprobou a 
declaración de urxencia de todas as mocións enunciadas. 
 
Cando son as vinte e dúas horas e vinte e seis minutos, antes de comezar coa lectura da primeira moción, 
reincorpórase á sesión o Sr. alcalde, quen asume a Presidencia. Explica que a urxencia pola que saíu foi porque 
había unha emerxencia dun incendio nun garaxe, nun edificio da rúa Estanque. Avisárono do 112 e tamén de 
Protección Civil e Emerxencias, e cando chegou alí xa o tiñan todo controlado. Di que seguramente foi un coche 
que queimou o embrague e que deixou fume, o que fixo saltar as alarmas. Xa quedou solucionado e non hai 
absolutamente nada. 
 
Concede a palabra a dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, do PSdeG-PSOE, quen dá lectura á seguinte moción: 
 
A) Moción do equipo de goberno (UxC e PSdeG-PSOE) sobre un plan de rescate para os sectores da 
hostalaría e o turismo 
 
Consta do seguinte teor literal: 
 
“Dende o comezo da pandemia algúns sectores produtivos están a afrontar unha realidade que os afoga cada día, facendo 
insostible a continuidade de moitas pequenas e medianas empresas vinculadas á hostalaría, o comercio, ás actividades de 
ocio e recreativas ou ás axencias de viaxes e ao turismo, entre outras. 
 
As dificultades son de especial importancia entre aquelas empresas e autónomos que ven limitada a súa actividade polas 
restricións derivadas da pandemia, xa sexa a través de limitacións de aforos, redución de horarios ou limitacións de espazos 
e aforos. 
 
Dende o primeiro momento en que se tivo consciencia da transcendencia da crise sanitaria, social e económica que 
estabamos a vivir, xa hai nove meses, o presidente da Deputación, Valentín González Formoso, solicitoulle ao presidente 
do Goberno galego abrir unha mesa de coordinación entre as distintas administracións. 
 
O obxectivo non era outro que traballar de forma coordinada para evitar duplicidades nas axudas e facelas máis eficientes 
para os sectores económicos que máis sufriron (e seguen a sufrir) as medidas restritivas que, desgraciadamente, houbo e 
hai que seguir adoptando. 
 
Resulta evidente que a adopción de medidas necesarias para protexer a saúde da cidadanía debe ser unha prioridade, pero 
non pode perderse de vista que ao adoptarse estas medidas, prexudicamos a economía de centos de familias cuxos únicos 
ingresos dependen da súa actividade laboral ou económica. 
 
Non é aceptable que haxa que poñer nunha balanza a saúde da cidadanía e a subsistencia de miles de familias, como 
tampouco o é que o impacto derivado das medidas de saúde pública que a autoridade competente adopte, sexan 
soportadas en solitario por un sector da poboación sen ofrecerlle ningún tipo de auxilio. 
 
Por iso, coa finalidade de que a saúde das cidadás e dos cidadáns sexa o único elemento de decisión, resulta 
imprescindible adoptar modelos como o implantado en Alemaña, onde calquera restrición sanitaria chega acompañada de 
liñas de axudas para os sectores afectados. Aínda máis nun momento no que a administración autonómica, que é a 
competente para ordenar as restricións, ten á súa disposición os recursos para facer efectivas as axudas. 
 



 

En Galicia estamos preparados para adoptar un modelo similar ao alemán para afrontar non só a difícil situación económica 
das Pemes e autónomos da provincia, senón tamén de protexelas das perdas derivadas das restricións sanitarias aplicadas 
ata o momento, xa que durante o ano 2020 o Goberno estatal remitiu á Xunta de Galicia recursos non reembolsables a 
través do fondo COVID estatal para compensar a caída de ingresos pola redución da actividade económica por valor de 
224,10 millóns, e acaba de anunciar o reparto de 441 millóns de euros a través dos fondos de REACT-EU. 
 
Do mesmo xeito, os orzamentos de ingresos da Xunta de Galicia medraron nun 13,98% respecto do ano 2002, grazas, na 
súa maior parte, ás novas transferencias que chegarán de novo a través dos fondos REACT-EU, o que significará a 
recepción de fondos extraordinarios para afrontar esta situación epidemiolóxica. 
 
Por isto, a Xunta de Galicia dispón de recursos extra que lle permiten dar as axudas que se reclaman dende os sectores da 
hostalería e o comercio, para poder afrontar as dificultades actuais e tamén as que xurdirán a medio e longo prazo. 
 
Por outra banda, a evolución da situación epidemiolóxica de Galicia na segunda quincena de xaneiro, supera con moito o 
repunte inicialmente previsto, situándonos no peor momento da pandemia, o que obriga necesariamente a incrementar as 
restricións. A situación actual require a acción dun goberno responsable, con anticipación e prudencia, o que 
necesariamente debe traducirse nunha revisión dos orzamentos que o 26 de xaneiro aprobou o Parlamento de Galicia sen 
modificar unha coma, reorientando as partidas de gastos para rescatar aqueles sectores máis prexudicados. 
 
Os compromisos noutras materias non deben ser unha escusa. Os gobernos autonómicos recibiron o ano pasado 16.000 
millóns de euros para afrontar os gastos extraordinarios en sanidade (9.000 millóns) e educación (2.000 millóns). 
 
A Deputación Provincial da Coruña sempre estivo disposta a axudar aos sectores afectados; proba diso é que ante a 
desatención da Xunta de Galicia á petición de coordinación, implementou un plan dirixido a PEMES e autónomos que 
mobilizou 17 millóns de euros coa colaboración dos concellos da provincia. Destináronse 12,5 millóns de euros a axudas 
aos pequenos negocios afectados polas consecuencias da Covid-19 nos concellos coruñeses de menos de 50.000 
habitantes (dos que a Deputación achegou o 80%, 10 millóns de euros, e os municipios o 20% restante) e outros 3 millóns 
de euros a suplementar os programas de reactivación económica impulsados polas grandes cidades da provincia: A 
Coruña, Santiago de Compostela e Ferrol. E fíxose sen recibir ningunha transferencia extra de ningunha administración 
pública, revisando a fondo os seus orzamentos. 
 
Somos conscientes de que a situación require un novo esforzo, polo que continuamos dispostos a seguir traballando e 
chegar a acordos interadministrativos, para consensuar un plan de rescate efectivo dirixido aos sectores afectados que 
garanta a subsistencia de miles de familias. 
 
As medidas anunciadas polo presidente da Xunta de Galicia o pasado 30 de xaneiro, coa posta en marcha en solitario dun 
fondo de 75 millóns do orzamento autonómico de 2021, resulta manifestamente insuficiente para rescatar a un sector que 
achega o 10% do PIB da Comunidade Autónoma de Galicia. 
 
Por todo isto, esta Corporación local adopta o seguinte ACORDO: 
 
Instar á Xunta de Galicia, ao resto das entidades locais de Galicia e ás deputacións provinciais galegas a que destinen polo 
menos o 1% dos seus orzamentos no 2021 a axudas á hostalaría, o turismo e outros sectores afectados polas restricións.” 
 
Concedida a palabra a don Juan María Abalo Castex, voceiro do PP, en primeiro lugar agradece ao señor 
alcalde a información que lles deu sobre o seu abandono do pleno. Congratúlanse de que todo teña saído 
favorablemente. 
 
Respecto da moción que se presenta hoxe aquí, a verdade é que a postura do PP respecto da axuda á 
hostalería e ao sector do turismo cren que é clara, en todo o Estado, pero fundamentalmente en Galicia. O apoio 
que o Goberno galego demostrou, non só con palabras, senón tamén con feitos, é absolutamente evidente. 
 
En contra do que di a exposición de motivos o apoio da Xunta de Galicia foi explícito e con axudas directas ao 
sector, non só de 75 millóns como aquí se di, senón que hai que ter en conta que houbo un primeiro plan de 
rescate, porque do que se fala na moción é do segundo plan de rescate. En total son máis de 160 millóns os que 



 

de forma extraordinaria a Xunta de Galicia está dedicando do seu propio orzamento ao rescate da hostalería e 
do turismo. 
 
Di que é tamén clara a postura do PP, do grupo municipal PP e do PP de Cambre, respecto da situación que 
está vivindo a hostalería e o turismo no municipio, desde o minuto 1 en que se produciu a situación de 
pandemia. Nese sentido todos teñen que recordar cales foron as propostas do seu grupo, que desde o primeiro 
momento se presentaron precisamente en apoio da hostalería, e algunha delas tivo o beneplácito do Goberno 
local. 
 
En canto á moción que se presenta hoxe, a verdade é que lles parece realmente unha falta de respecto cara ao 
sector da hostalería e o turismo, que se non fose pola seriedade do momento que están a vivir, a verdade ata 
sería cómico. 
 
A exposición de motivos parécelles realmente insultante. O feito de non ter en conta á Administración que máis 
está apoiando á hostalería e ao turismo, como é a Xunta de Galicia, obviando a existencia doutros máis de 80 
millóns, que en total fan 160 millóns de axudas directas. É a única Administración que está con axudas directas 
á hostalería, e obvialo parécelle, de verdade, que non ten ningún sentido. 
 
Respecto das propostas, deixando a un lado xa a exposición de motivos, dende o Grupo Municipal Popular 
queren deixar claro que toda axuda á hostalería e ao turismo, na situación que están vivindo, parécelles pouca. 
 
Non serían contrarios a que se puxeran todos os medios a disposición, e non lles parece mal a iniciativa, pero si 
é certo que aquí se está obviando a participación da Administración do Estado, non aparece a Administración do 
Estado na adopción destas medidas. Pregunta onde está a Administración do Estado para a axuda e para o 
rescate da hostalería e o turismo. 
 
E quere lembrar tamén, para clarificar cal é a postura do PP respecto deste asunto, que o equipo de goberno 
presenta esta moción única e exclusivamente para salvar a deplorable postura que adoptaron respecto da 
moción que o PP presentou o mes pasado para a creación dun fondo covid, que ía precisamente a axudar á 
hostalería. Tratábase de crear un fondo como xa se está facendo na Comunidade Valenciana, na que todas as 
administracións públicas implicadas puxeron fondos para o rescate. A Xunta poñería o 50% do dito gasto, as 
deputacións o 30% e o 20% restante os concellos. 
 
Falábase naquela moción tamén da participación do propio Concello de Cambre, coa rebaixa dunha serie de 
impostos que tampouco o equipo de goberno quixo aprobar.  
 
E tamén falaba de que se prolongaran os ERTE de maneira consensuada cos axentes sociais mentres duren os 
efectos da pandemia, e que se incluíran axudas directas ao sector da hostalería, axudas directas no plan de 
rescate aprobado polo Consello de Ministros.  
 
Continúa dicindo que o equipo de goberno votou en contra da moción do PP, e agora, para intentar salvar ética 
ou moralmente a situación diante da hostalería e o turismo traen esta moción, moitísimo máis concisa, con 
moitísimas menos axudas e obviando os dous plans de rescate que de momento son os únicos que teñen 
axudas directas ao sector da hostalería, co cal, con base en todo o dito, a postura do PP non pode ser favorable 
á moción, deixando claro que toda axuda ao sector da hostalería e o turismo ao seu grupo parécelle pouco. 
 
Conclúe dicindo que o voto non pode ser favorable. 
 
Concedida a palabra a don Raúl Varela Fraguío, voceiro de AV, manifesta que eles pensan que este tipo de 
competencias para outorgar esas subvencións corresponden á Xunta de Galicia, e lembran que a Xunta e a 



 

Deputación se tiñan reunido para facer un fondo común, no que se ían incluír aos concellos, iso se non se 
lembra mal, pero ao final non se chegou a un acordo. 
 
Tamén saíu que a Deputación ía sacar un novo fondo cuns 12 millóns de euros, sen esixir aos concellos 
ningunha achega, agás aqueles que queiran facer os trámites no seu propio concello.  
 
Di que a verdade é que con esta moción que vén aquí, coa exposición de motivos dada, non poden estar moi de 
acordo, porque parece unha moción que non sabe se a presentou a Deputación do PSOE ou o Goberno local, 
porque incluso as grandes cidades que se mencionan están gobernadas polo PSOE, entón si que lles parece un 
pouco unha moción política, unha loita entre PSOE e PP, porque as veces estas mocións que veñen a pleno 
teñen esas batallas. 
 
Concedida a palabra a dona María Olga Santos López, concelleira de EU-Son en Común, manifesta o seu voto a 
prol desta moción. Si que concorda co que acaba de dicir o voceiro de AV de que en moitas ocasións, e acaban 
de velo, acaban de ver a demostración coa intervención do voceiro do PP, moitas veces este tipo de cuestións 
utilízanse como bombas de artillería entre partidos políticos. 
 
Cre que a exposición de motivos é xenerosa, ela tería sido bastante máis dura neste caso, entón a intervención 
do PP parécelle bastante desproporcionada, porque entende que é un sentir común a necesidade de que moitos 
sectores, non só a hostalería, senón que tamén falan do pequeno comercio, falan de perruquerías, é dicir, por 
pouco ambiciosa si que poderían falar desta moción, pero non por mala medida. 
 
Tamén é certo que si que é unha proposta da Deputación, e vai dar unha cifra que lle parece importante, porque 
aquí fálase dos 75 millóns da Xunta de Galicia e fálase do 1% solicitado aos orzamentos. Se non se equivoca, o 
orzamento do Goberno autonómico, seguramente a concelleira Lúa Sanguiñedo teña eses datos máis frescos 
que ela, dío por ter elaborado a moción o equipo de goberno e ela defendela, pero cre que están falando dun 
orzamento do Goberno autonómico de 11633 millóns, de forma que eses 75 millóns, que son 75 millóns, e iso 
porque o Goberno do PP se viu profundamente presionado, porque non se baixaba da burra dos 50, eses 75 
millóns están supoñendo un 0,64% do orzamento, nin tan sequera un 1%. Entón, dilles que “menos lobos, 
carapuchiña”, porque a Xunta de Galicia non é esa entidade protectora, nin moitísimo menos.  
 
Di que, en todo caso, ese 1%, no caso da Xunta de Galicia serían 140 millóns, e ela considera que aínda así é 
unha cantidade bastante insuficiente para o que lles vén enriba. 
 
E respecto das axudas do Estado, xa poden falar de miles de millóns. O último plan de rescate foron 4220 
millóns de euros aprobado polo Goberno Central. Cre que nisto o PP non é quen de dar leccións ao Goberno 
Central, e ela pode ser moi crítica con moitas medidas que toma o Goberno Central, pero o PP en materia de 
dereitos laborais e de protección dos traballadores e das traballadoras non é quen de dar leccións. Entón, a 
intervención do voceiro do PP pareceulle fóra de todo lugar. 
 
Conclúe agradecendo a presentación desta moción por parte do equipo de goberno, e por suposto que a apoia. 
 
Concedida a palabra a dona María José García Hidalgo, concelleira de C’s, manifesta que, como xa dixeron os 
compañeiros, soa moi ben politicamente un plan de rescate á hostalería, pero ten que ser un rescate en toda 
regra, porque a ela gustaríalle facerlles unha pregunta aos señores do PSOE, porque esta moción vese 
claramente que está redactada polo PSOE, xa case a nivel provincial. Pregúntalles se o feito de acollerse a este 
tipo de axudas ou subvencións procedentes deste acordo, no caso de saír adiante, se iso impediría poder 
exercer o dereito legal de esixir as indemnizacións que marca a lei por ser empresas poden dicir que intervidas 
polo Goberno Central, pechadas polo Goberno Central, que lles impediu exercer a súa actividade por unha 
causa allea á súa regulación no que á súa actividade se refire, como é o caso dunha pandemia. 
 



 

Continúa dicindo que, claro, que hai cousas que non lles din. Dinlles que pidan ese diñeiro, pero logo non lles din 
a outra parte, e logo veñen as sorpresas. Pregunta se é unha estratexia do Goberno Central para asegurarse de 
que non se lle virán enriba indemnizacións ás que legalmente debería de facer fronte nun futuro, porque ela o 
que non atopa nesta moción é nada, ningunha referencia a iso de que se vai garantir aos posibles beneficiarios 
que isto non vai suceder. Non hai ningunha liña que diga que aplicar esas axudas non implicaría renunciar a 
reclamar futuras indemnizacións.  
 
Mencionan na moción ao Sr. Formoso que, segundo a moción, pediu a creación desa mesa de coordinación, 
pero que non lle traslada ao seu partido, ao PSOE que goberna a nivel estatal, que garanta que acollerse a esas 
axudas non traerá sorpresas desagradables, por exemplo na renda, no IRPF, como adoita pasar cada vez que 
se fala de axudas e de rescates, que logo veñen as sorpresas ao ano seguinte na declaración da renda. Non 
asegura que non impida as accións legais ás que a lei lles dá dereito para poder ser indemnizados.  
 
Pregunta se, como di a moción, esta axuda é coa única finalidade da saúde dos cidadáns, se ese é o único 
elemento de decisión, porque se non garanten que non vai haber sorpresas no IRPF e que non vai haber que 
renunciar ás indemnizacións, a cousa non está clara.  
 
Destinar o 1% dos orzamentos, claro que si, para axudas á hostalería e ao turismo, pero poderían engadir algún 
punto máis que dixera que as ditas axudas non suporán aos beneficiarios non poder actuar legalmente e 
reclamar as indemnizacións que puidesen reclamar, por dereito propio, ao Estado. 
 
Continúa dicindo que, por outro lado, algo moi importante, que ademais preocupa moito, o feito de que unha das 
grandes trabas que se están atopando os hostaleiros e o mundo da Cultura para poder acceder a estes rescates 
que se están dando, é o requisito de estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e ao fronte dos 
pagos á Seguridade Social, que precisamente os que non puideron facer fronte son os potenciais beneficiarios 
de subvencións outorgadas polos concellos e os que máis o necesitan. Os que máis o necesitan, porque se non 
xeran ingresos a consecuencia é que non poden estar ao día nos pagos con Facenda e coa Seguridade Social 
e, polo tanto, non poden acceder a estas axudas. 
 
Pregunta se hai algunha proposta para a liberalización dese requisito, porque é algo que realmente lle deberían 
trasladar ao Goberno Central. Xa sabe que o concello non pode facelo, pero pode trasladalo, pode instar. 
 
Pregunta se o PSOE, por exemplo, vai votar a prol da proposición non de lei que presentou C’s para a súa 
liberalización e que ese requisito non impida poder solicitar as axudas. Porque todo ese floreo queda moi ben, o 
1% dos orzamentos e tal, pero despois os requisitos legais impiden ao que máis o necesita acceder ás axudas. 
 
Pídelles que cubran todas as frontes e non deixen só iso. Pídelles que engadan tres puntos. Un, liberar o 
requisito de estar ao corrente con Facenda e coa Seguridade Social. Dous, que acollerse a eses rescates non 
impida poder facer reclamacións futuras. E tres, que non traia consigo sorpresas nos IRPF, que non os 
incremente. 
 
Conclúe dicindo que C’s vai votar a prol da moción, si, pero reitéralles que non é só poñerse a medalla de que 
conseguiron o 1% dos orzamentos, que as axudas teñen que chegar, que teñen que ser reais, que logo teñen 
que poder flexibilizar os requisitos, liberalizar eses impedimentos. Hai que mirar moi ben que as axudas poidan 
chegar. 
 
Concedida a palabra a don Juan María Abalo Castex, única e exclusivamente para precisar, di que non se lles 
contestou á pregunta de por que non se aprobou por parte do equipo de goberno a moción presentada polo PP, 
non só o equipo de goberno, tampouco pola maior parte da oposición, relativa á creación dun fondo de 
cooperación galego covid-19. Volve preguntar por que non o fixeron, por que presentan agora esta moción e por 



 

que nesta moción non se fai referencia ao Estado, á participación do Estado, que podería tamén referirse ao 1% 
dos orzamentos do Estado para estes fines. 
 
Dende o seu punto de vista xa o deixaron claro, toda axuda á hostalería e ao turismo parécelles pouca, porque 
son parte, unha parte moi importante do motor do país, de Galicia e do Concello de Cambre tamén, co cal toda 
axuda parécelles pouca. 
 
Tamén se lle achacou ao PP, por parte cre da concelleira de EU, que lle parecía desproporcionada a 
intervención que tivo respecto desta moción na súa anterior quenda de palabra. A verdade é que ao PP o que lle 
parece desproporcionado é o reparto que está facendo o Goberno Central dos fondos covid desde o primeiro 
momento da pandemia. Desproporcionado sobre todo coa Comunidade Autónoma de Galicia, e a isto tampouco 
se fai referencia nesa humillante exposición de motivos metida a calzador precisamente polo PSOE, e que 
parece que asume tamén como propia o outro grupo do equipo de goberno en Cambre, UxC. 
 
Di que é evidentemente un texto redactado nos despachos do PSOE. Parécelles desproporcionado, parécelles 
desproporcionada a mínima axuda que o Goberno do Estado está prestando á hostalería e ao comercio, e en 
xeral a toda a Comunidade Autónoma de Galicia. Non é a entidade protectora que debería ser o Estado. E 
pregunta se o Estado xa devolveu a totalidade do IVE que se debía aos galegos. Pregunta onde está o ministro 
de Comercio, que se non se lembra mal é un ministro de EU, para o tema das axudas directas que se poidan 
estar atribuíndo ao pequeno comercio tan necesitado de axudas do Goberno Central. Onde está?  
 
Conclúe dicindo que teñen que existir esas axudas por parte do Goberno do Estado, axudas ao pequeno 
comercio, co cal queren deixar claro que dende o Grupo Municipal Popular, e dende o todo o PP de Cambre, 
consideran que toda axuda á hostalería, ao turismo e a outros sectores que se encontren afectados polas 
restricións, é pouca, pero que non lles veñan a contar milongas, nin mentiras, que todos saben, e a hostalería o 
sabe perfectamente, quen é a administración que está axudando máis e mellor, con axudas directas a eses 
sectores durante a situación de pandemia. 
 
Toma a palabra o señor alcalde que lle di ao Sr. Abalo que non se trata de obviar os datos. Os datos son todos, 
son os que hai aí, os que coñecen, e o Sr. Abalo coñecerá o mesmo que el, ao igual que todos os presentes, 
que onte o presidente do Goberno anunciou que ía poñer a disposición 11000 millóns de euros para axuda ao 
sector. Por iso, pídelle que non diga que non se está facendo nada, que acaban de anuncialo onte. 
 
En canto á Mesa, di que estaba convocada polas deputacións para falar coa Xunta de Galicia e coa FEGAMP, 
onde están todos os concellos representados, e estaban de acordo nese 1%. Quen se levantou da Mesa foi a 
Xunta de Galicia, nin máis nin menos. Cre recordar que cando o PP trouxo a súa moción aínda estaban en 
negociación, a non ser que os concelleiros do PP tiveran máis información da que eles contaban, polo menos a 
eles esa era información que lles deran. 
 
E, por outro lado, tamén ten que dicir a todos que recibiron unha carta, un mail, do vicepresidente da Xunta de 
Galicia, dicindo que se tiñan posto 85 millóns de euros e que se aprobara un 2º plan de 75 millóns, e pedíndolle 
aos concellos que lle deixaran o diñeiro que estiveran dispostos a poñer para que o xestionara a Xunta. Iso di 
directamente a Xunta de Galicia, pídelles aos municipios, para maior axilidade, segundo din eles, que os 
concellos poñan o diñeiro que teñen que poñer na axuda á hostalería en mans da Xunta de Galicia para que 
sexan eles o que o tramiten, e lee textualmente, para non ter erro: “O obxectivo sería, por tanto, integrar a 
xestión das axudas das Entidades Locais que así desexen facelo, encargándose a Xunta de Galicia da súa 
tramitación, con esa intención de simplificación e axilidade xa mencionada.” 
 
Conclúe dicindo que respecto do tema da axilidade tería que dicirlles que dende mediados de xaneiro, principios 
de febreiro, deste mes, déronlle á Xunta de Galicia todas as multas covid para que as xestionaran, o que os 



 

concelleiros populares tamén aprobaron en pleno, e aínda están agardando a que as devolvan para poder ser 
asinadas e seguir o seu trámite. Esa é a axilidade que lles está contando tamén a Xunta de Galicia. 
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno municipal, votan a prol os oito concelleiros de UxC (don Óscar 
A. García Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona 
María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan 
Lesta), os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, 
dona Patricia María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei) e as dúas concelleiras integrantes do Grupo 
Mixto (dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común, e dona María José García Hidalgo, de C’s). 
Abstéñense os tres concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, dona María Jesús González Roel e dona 
Marta María Vázquez Golpe), o concelleiro presente do BNG (don Brais Cubeiro Fernández) e os dous 
concelleiros de AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) 
 
O Pleno municipal, por catorce votos a prol, aprobou a moción tal e como foi transcrita. 
 
 
Concedida a palabra a dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, do PSdeG-PSOE, dá lectura á seguinte moción: 
 
B) Moción do equipo de goberno (UxC e PSdeG-PSOE) sobre a política do Goberno galego en relación co 
seu financiamento aos concellos do servizo de axuda no fogar 
 
Consta do seguinte teor literal: 
 
«A aprobación no ano 2006 da Lei de dependencia por parte do Goberno de España, supuxo un fito histórico na ampliación 
do Estado do Benestar en España e actualmente hai 1,1 millóns de persoas beneficiarias con dereito efectivo. Sen dúbida 
un grande avance no sistema de protección social en España. 
 
Como dispón con carácter xeral o artigo 11 da Lei 39/2006, do 14 de decembro, correspóndelles ás comunidades 
autónomas “xestionar no seu ámbito territorial, os servizos e recursos necesarios para a valoración á atención á 
dependencia.” 
 
Nomeadamente, o servizo de axuda no fogar é un dos recursos de atención ás persoas dependentes máis demandados, 
con máis de 24.000 usuarios en toda Galicia. Aínda que a competencia é da Xunta de Galicia, a súa xestións foi derivada 
aos concellos. 
 
De feito, a súa xestión e financiamento vén imposto aos concellos en virtude da Lei 13/2008, do 3 de decembro, dos 
servizos sociais de Galicia e do Decreto 99/2021, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o 
seu financiamento. 
 
A achega da Xunta de Galicia ao financiamento deste servizo da súa competencia é de 9,7 euros/hora, e a dita achega está 
conxelada dende o Decreto do ano 2012, permanecendo inalterada a insuficiente contía que achega a Xunta para a xestión 
dunha competencia propia. 
 
Na Orde do 31 de maio de 2016 pola que se modifica o módulo de financiamento do servizo de axuda no fogar a persoas en 
situación de dependencia recóllese: 
 

“Módulo económico a aplicar: a achega da Xunta de Galicia será igual á diferenza entre o custo do servizo, 
declarado pola corporación local na xustificación e avaliación do proxecto anual de servizos sociais máis recente 
dispoñible, menos o importe da participación da persoa usuaria no custo do servizo, por hora efectiva de atención 
xustificada a persoas con Programa individual de atención (PIA) do servizo de axuda do fogar (SAF). 
 
En todo caso, a achega por parte da Xunta de Galicia será dun máximo de 9,7 € por hora efectiva de atención 
xustificada a persoas con Programa individual de atención de servizo.” 

 
 



 

A axuda no fogar é unha competencia impropia que asumen os concellos cando lle corresponde ás administracións 
autonómica e estatal. Hai que ter en conta que o prezo do salario base mensual dunha auxiliar de axuda no fogar pasou de 
14 pagas de 964,15 € en 2012 a 14 pagas de 1042,68 € en 2021. Son os concellos os que teñen asumido ao longo de todo 
este tempo os incrementos do prezo/hora para poder garantir un servizo de calidade e unhas condicións de traballo dignas 
do persoal do servizo de axuda no fogar, incrementando o importe dos contratos nos orzamentos municipais, sen ningunha 
clase de achega adicional por parte da Xunta de Galicia. 
 
Esta situación é insostible para a maioría das finanzas municipais, tendo en conta, ademais que, a menor orzamento 
municipal (concellos pequenos e normalmente con maior dispersión poboacional) os custos por hora vense incrementados. 
 
Polo anteriormente exposto, esta Corporación local insta ao Goberno galego a: 
 

1. Instar á Xunta de Galicia a que incremente o financiamento do servizo de axuda no fogar da súa competencia e que 
xestionan os concellos, que permanece conxelado dende o ano 2012, de modo que se axuste á realidade do 
prezo/hora actualmente vixente e se poida prestar este servizo con máxima calidade e coas mellores condicións de 
traballo para as e os profesionais do dito servizo. 
 

2. Trasladar ao Parlamento de Galicia o acordo adoptado por esta Corporación para o seu coñecemento e efectos. 
 

3. Trasladar o presente acordo á Federación Galega de Municipios e Provincias para o seu coñecemento e efectos.» 

 
Concedida a palabra a dona María Jesús González Roel, concelleira do PP, expón que o SAF é un servizo 
baseado na necesaria colaboración institucional entre administracións, no que a Xunta achega a maioría do 
financiamento. É un servizo público de titularidade municipal, que forma parte dos servizos comunitarios básicos, 
segundo recolle a Lei 13/2008. Son servizos mínimos cuxa prestación debe estar asegurada por todos os 
concellos de Galicia. 
 
Pese a tratarse dun servizo de titularidade municipal, a Xunta asume a maior parte do custo. Todos os anos se 
incrementan as horas prestadas, e iso é posible porque nos orzamentos da Xunta do ano 2021 aumentaron un 
10% respecto do 2020, o que supón un aumento nos orzamentos de 7,5 millóns de euros, máis 6 millóns de 
euros que se destinaron ao SAF extraordinario, e dos que Cambre recibiu nese momento, no mes de abril, unha 
axuda importante extraordinaria. 
 
Actualmente Galicia inviste en persoas dependentes 400 millóns de euros, dos cales proceden o 76% das arcas 
autonómicas e o 24 % do Estado, cando a lei marca un 50-50. A falta de compromiso por parte do Goberno 
Central contraponse coa vontade da Xunta de Galicia de seguir mellorando o financiamento do SAF, co fin de 
que este servizo sexa menos gravoso para os concellos. 
 
Conclúe dicindo que a Xunta, agora mesmo, comprometeuse coa Fegamp en revisar todas as achegas deste 
servizo, precisamente para que os concellos non teñan que pagar o que están pagando agora. 
 
Concedida a palabra a dona Sandra Sánchez Vieites, concelleira de AV, expón que, dende logo que é claro que 
é unha situación totalmente inadmisible e inxustificable, polo que desde AV subscriben cada palabra da moción 
e o seu voto será a favor. 
 
Concedida a palabra a dona María Olga Santos López, concelleira de EU-Son en Común, di que, moi 
brevemente, nun sentido similar á moción anterior, tamén esta moción que trae o equipo de goberno vén dunha 
petición da Deputación. Actualmente, xa dicían na exposición de motivos, a Xunta está destinando menos de 10 
euros, cre que son 9,70 euros, iso cando está estudado que o custo real do servizo oscila entre os 18 e os 22 
euros, nese abano. Cre que foi o martes cando se falou deste tema na Deputación. 
 



 

Respecto do que dicía a concelleira do PP, da necesaria colaboración institucional, efectivamente é necesaria. 
Na inmensa maioría dos programas faise necesaria a colaboración institucional, é a base da democracia e é a 
base do sistema que temos, pero certamente as competencias son da Xunta de Galicia. 
 
Di que entón, tamén como dato, que sabe que lles gustan, hai un informe recente da Fegamp que indica que en 
pandemia, na primeira onda da pandemia, recibíronse máis de 17300 novas solicitudes para acceder a Servizos 
Sociais ou outras axudas, iso na primeira onda. 
 
Considera que iso sobrecarga as arcas municipais, xa bastante saturadas con este servizo e, efectivamente, a 
responsabilidade será de todos, pero quen ten que asignar bastantes máis recursos é que ten a competencia, 
neste caso é a Xunta de Galicia, que está moi por debaixo do esperable e do necesario e da situación actual que 
viven. 
 
Conclúe dicindo que ela tamén celebra a presentación desta moción por parte do equipo de goberno, e dende 
EU non poden menos que apoiala.  
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno municipal, votan a prol os oito concelleiros de UxC (don Óscar 
A. García Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona 
María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan 
Lesta), os catro concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, 
dona Patricia María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei), os dous concelleiros de AV (don Raúl Varela 
Fraguío e dona Sandra Sánchez Vieites) e as dúas concelleiras integrantes do Grupo Mixto (dona María Olga 
Santos López, de EU-Son en Común, e dona María José García Hidalgo, de C’s). Abstéñense os tres 
concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, dona María Jesús González Roel e dona Marta María 
Vázquez Golpe) e o concelleiro presente do BNG (don Brais Cubeiro Fernández). 
 
O Pleno municipal, por dezaseis votos a prol, aprobou a moción tal e como foi transcrita. 
 
 
Concedida a palabra a dona Marta María Vázquez Golpe, concelleira do PP, dá lectura á seguinte moción: 
 
C) Moción do grupo municipal do PP para a creación dunha plataforma dixital municipal de venda online 
para o comercio e hostalaría local 
 
Rexistrada de entrada ao núm. 999/942 o día 19 de febreiro de 2021. Consta do seguinte teor literal: 
 
“O avance tecnolóxico dos últimos tempos e a implementación das novas tecnoloxías en todos os ámbitos da vida diaria 
derivou na optimización das canles de comunicación entre persoas e empresas, provocada pola ruptura de barreiras físicas 
de todo tipo nas interaccións económicas entre empresario e público-consumidor. 
 
Pode afirmarse, sen ningún tipo de dúbidas, que a incorporación das novas tecnoloxías ao ámbito empresarial é na 
actualidade unha necesidade. Pero esta incorporación implica tamén para os pequenos e medianos empresarios, así como 
aos emprendedores, un plus de esforzo que non sempre é fácil de asumir en termos económicos. 
 
Se botamos unha ollada aos hábitos da nosa vida diaria vemos como as novas tecnoloxías están presentes na maior parte 
dos nosos actos. Observamos así mesmo como as grandes plataformas de venda online están a obrigar á actualización dos 
seus sistemas de venda e métodos de negocio das unidades económicas máis pequenas; dos comercios de proximidade, 
da hostalería e mesmo dos provedores de servizos. Por estas razóns resulta canto menos evidente que as transaccións 
empresariais online resultan un reto necesario para que os establecementos de proximidade non resulten marxinados e, en 
última ratio, afectados polos prexuízos económicos que provoca o feito inevitable de ter que competir en desigualdade de 
condicións nun mercado en que empezan a imperar sen remedio estes enormes sistemas e plataformas de e-commerce. 
 



 

Por outra banda, é un feito certo que os beneficios das pequenas empresas que incorporan elementos tecnolóxicos 
avanzados e adecuados para o ofrecemento dos seus produtos a un público cada vez máis esixente e informado, obteñen 
resultados visibles de forma moi rápida. 
 
A superación das limitacións xeográficas, a obtención de maior número de clientes grazas ao aumento de visibilidade que 
permite Internet, o relativo baixo custo de inicio e de mantemento, a maior facilidade e rapidez para atopar os produtos para 
o comprador, o aforro de tempo ou a facilidade para ofrecer comparativas entre produtos e servizos, pero sobre todo, as 
grandes posibilidades para o ofrecemento de cupóns, descontos, ofertas ou campañas comerciais de proximidade, son 
razóns de peso para tomar decisións efectivas tanto a nivel particular como municipal para afrontar e axudar a superar as 
enormes dificultades competitivas que as pequenas empresas e medianas empresas locais se ven abocadas a asumir. 
 
Polo que respecta ao noso municipio, é ampla a porcentaxe de negocios familiares e pequenos establecementos, comercios 
e locais hostaleiros que ven como a súa forza competitiva é cada vez menor, que ven como tras a crise sanitaria que 
estamos a vivir reduciron as súas vendas preocupantemente, que ven como as dificultades económicas para manter a súa 
rendibilidade son cada vez maiores. 
 
Non só o noso propio grupo municipal, senón as fontes económicas e de mercado máis recentes son unánimes á hora de 
chegar á conclusión de que a principal vía de acción é o uso do corporativismo e a unión comercial asociada ás novas 
tecnoloxías da información. 
 
Moitas foron as ocasións nas que o noso grupo municipal ten instado ao Goberno de Cambre á creación dun sistema 
corporativo de venda online, concretamente unha plataforma de venda para facer chegar ao público consumidor de calquera 
lugar do mundo a enorme oferta de produtos e servizos de Cambre; e moitas foron tamén as escusas dadas polo Goberno 
local en canto á viabilidade e vontade de poñelo en marcha. 
 
Esta mesma semana puidemos ler en prensa como o Concello de Vigo, consciente das dificultades descritas nesta mesma 
moción e consciente de cales son os verdadeiros medios efectivos nos que debe investir un concello moderno e con 
vocación de futuro para impulsar o comercio local e de proximidade, anunciou a contratación dunha plataforma de venda 
online para todo o seu comercio, con financiamento municipal. 
 
Polos motivos expostos e reiterando de novo o que é xa unha antiga demanda do noso grupo municipal: 
 
Solicitamos ao Goberno de Cambre a seguinte PROPOSTA DE ACORDOS: 
 
1.- A creación e contratación dunha plataforma dixital de venda online na que teñan cabida todas as pequenas e medianas 
empresas do noso municipio, especialmente pequeno comercio e hostalería local, co fin de que poidan ofertar os seus 
produtos e servizos tanto ao público consumidor máis próximo como ao máis remoto. 
 
2.- Que a dita plataforma sexa inicialmente financiada con fondos públicos e dotada de todos os medios técnicos necesarios 
para que as interaccións entre empresas e consumidor sexan satisfactorias, continuadas e efectivas. 
 
3.- Que a dita contratación se leve a cabo coa máxima urxencia, co fin de paliar as crecentes perdas económicas que a 
actual crise está a provocar nos pequenos negocios cambreses.” 
 
Concedida a palabra a don Diego Alcantarilla Rei, concelleiro delegado da Área de Desenvolvemento 
Socioeconómico, manifesta que, respecto da moción presentada polo grupo municipal do PP, dicir varias 
cousas. En primeiro lugar, respecto da exposición de motivos dicir que comparten a idea do importante e 
necesario que é a transformación dixital para todo o comercio local e hostalería de Cambre, e as grandes 
vantaxes que tería o comercio local coa implantación dunha plataforma de venda online. 
 
Dito iso, dicir que o Goberno municipal dende o inicio da crise sanitaria está traballando para suplir as 
necesidades do comercio e hostalería municipal, tanto é así que no mes de abril do ano 2020 o Goberno 
conseguiu ter a disposición dos comercios e hostaleiros locais unha plataforma de venda online totalmente 
gratuíta, onde só se terían que facer cargo do custo do mantemento e funcionamento da plataforma. 
 



 

Puxeron a disposición das asociacións de empresarios unha subvención de 90.000 euros para que así puideran 
custearse o mantemento da plataforma, a maiores de poder realizar proxectos de dinamización comercial e 
compras de material sanitario. Con todo iso, as asociacións decidiron que non era o momento de dar o paso 
para o funcionamento da plataforma de venda online. 
 
Aínda así, o Goberno municipal, sabendo da importancia da plataforma de venda online, implantou un curso de 
formación para empresarios e emprendedores “Cambre Dixital”, con dous claros obxectivos. O primeiro formar 
aos empresarios locais en materias como ferramentas de venda online, onde lles explicaban como formar unha 
plataforma de venda online e os beneficios que iso leva consigo; un uso estratéxico das redes sociais; e a 
análise do impacto das campañas de promoción comercial en internet. E, en segundo lugar, inculcar e asesorar 
da importancia que ten unha transformación dixital nos comercios e hostalería do municipio. 
 
Di que é a primeira vez que o Concello de Cambre realiza un proxecto formativo para empresarios e 
emprendedores do municipio. 
 
Continúa dicindo que, dito iso, o Goberno municipal non pon escusas nin pouca vontade para poñer en marcha 
unha plataforma de venda online, senón que hai catro motivos de carácter lexislativo. 
 
O primeiro, que non teñen competencia municipal en materia de comercio e hostalería para a creación dunha 
plataforma. 
 
O segundo, que exercer, neste caso, unha actividade económica por parte da Administración local é unha 
cuestión que parece de dubidosa legalidade. 
 
Terceiro, que estarían falando dunha subvención encuberta á marxe da Lei de subvencións e da normativa legal. 
 
E cuarto, outras cuestións xurídicas accesorias. 
 
Conclúe dicindo que por eses catro motivos de gran valor, o Goberno municipal votará en contra da moción. 
 
Concedida a palabra a don Raúl Varela Fraguío, voceiro de AV, manifesta que o seu grupo comparte as 
necesidades do comercio local, sen ningunha dúbida, que quizais si é verdade que con esa plataforma funcional, 
sen un estudo de viabilidade e sen unha demanda real dos comerciantes, sería un pouco estraño. 
 
Non cren que sexa o concello o que ten que poñer en funcionamento esa plataforma. Si que verían conveniente, 
por exemplo, que se aproveitaran eses contactos que sempre din que ten o Goberno semanalmente cos 
comerciantes e empresarios, para colaborar con eles e impulsar que a través desa subvención se impulse algún 
tipo de acción privada como a da moción. 
 
Conclúe dicindo que AV, neste caso, vai votar en contra. 
 
Concedida a palabra a dona María Olga Santos López, concelleira de EU-Son en Común, manifesta que ben 
certo é aquilo de que os polos, se son moi opostos, ao final poden chegar a xuntarse, porque a ela esta moción 
parécelle perfecta e marabillosa. Vai votar a prol e celébraa. As cousas teñen que ser así, sexa quen sexa, ou 
teña a ideoloxía que teña. Sexa o partido que sexa, cando un texto o considera bo, sexa do Goberno, sexa dun 
partido da oposición, considérao bo, e este parécelle moi acertado. 
 
Parécelle unha medida, ademais, da que se vén falando en sucesivos plenos por parte do PP, e ela celebrouna 
sempre, e entende que precisamente por iso non lle pilla de novas ao concelleiro do equipo de goberno, de 
forma que a resposta que deu parécelle que non é propia do seu cargo e que é bastante irresponsable. 
 



 

Continúa dicindo que ela non é avogada, ela non sabe se o Sr. Alcantarilla o é, pero cando se atreve a dicir que 
existen unha serie de incompatibilidades xurídicas, legais ou do tipo que sexan, para poder levar iso a cabo, 
cando a vontade do Goberno é positiva, o mínimo que tería que facer é acompañar esa negativa con esa 
xustificación. 
 
É dicir, non quere que llo tome a mal, pero a ela que o Sr. Alcantarilla lle diga, da súa palabra, que isto ten 
impedimentos legais, pois válelle tanto como se o dixese ela mesma, é dicir, absolutamente nada. Non sabe se o 
Sr. concelleiro é avogado, nese caso pediralle desculpas por esta intervención. 
 
Expón que hai un concello que é o seu punto débil, o Concello de Zamora, co Sr. Francisco Guarido ao fronte. 
Nese concello estase desenvolvendo este servizo que pediu o PP, nun concello de EU. Un concello de EU onde 
existe unha plataforma de exposición e venda de produtos por internet á que chamaron “Zamora a tu lado”, se 
non se equivoca, e é o propio concello quen pon a disposición dos comerciantes e industriais da cidade de 
Zamora esa plataforma de exposición e venda de produtos por internet. 
 
A través desa plataforma todos os pequenos comercios, produtores e profesionais industriais zamoranos poden 
darse a coñecer e dispoñer dunha páxina web proporcionada polo concello. Un escaparate virtual, tenda online e 
blog de novidades, todo no mesmo sitio. Fíxose a través da Concellería de Comercio e leva feita dende o mes 
de abril, e segue funcionando, e ela supón que as leis son as mesmas para Zamora que para Cambre. 
 
Por iso pediría un pouco máis de formalidade, e si que pediría un pouco de consistencia, nas negativas e nas 
afirmacións. Cando algo se traslada como que non é posible, hai que xustificalo, e hai que xustificalo 
documentalmente. Sente moito dicirllo ao concelleiro, pero non lle vale a súa palabra. 
 
Di que os invita a que o reflexionen, porque pode ser un impulso importante. Cando moitas veces falan de 
medidas que non se poden tomar dende os concellos, este tipo de medidas si que se poden tomar, si se poden 
levar a cabo. Ás veces instan ao Goberno, ás veces instan á Xunta, e hai cousas que si poden facer eles, que si 
poden levar a cabo cunha dotación económica, non cre que nin sequera excesiva, para poder dalgunha forma 
ser un concello pioneiro, como xa o pode ser Zamora. 
 
Conclúe dicindo que os invita a revisar esa iniciativa do goberno de Guarido, para que vexan que efectivamente 
si se pode facer. E cre que sería bo para todos, polo que lles pide que o teñan en consideración. Ela dende logo 
vai apoiar esta moción, porque lle parece moi boa iniciativa. 
 
Concedida a palabra a dona María José García Hidalgo, concelleira de C’s, manifesta que dentro das axudas, 
dentro das medidas de apoio ao comercio local para a súa transformación dixital, ademais das axudas directas 
económicas que se poden dar desde o concello e de formación, tamén debe de xerarse unha acción conxunta, 
porque durante anos, numerosas axudas de diferentes institucións para que os comercios e os autónomos creen 
a súa propia tenda online, fracasaron. 
 
Expón que se o autónomo ten un pequeno negocio e se os seus coñecementos informáticos son tan só a nivel 
usuario, terán que contratar a alguén, porque o mundo das tendas online require de profesionais. Iso é o que lle 
pasou a unha gran parte de autónomos que, con moi pouca capacidade económica, tiñan que recorrer a tendas 
moi básicas cuxos resultados eran moi pouco eficaces, o que lles facía desistir no intento. Por iso dábaselles 
axudas para que crearan a súa tenda virtual e logo, ao final, todo iso fracasaba. 
 
Di que, como en moitos aspectos da vida, no mundo dixital tamén a unión fai a forza, e unha entidade como o 
Concello de Cambre, con suficiente capacidade económica e unha xestión de mecanismos para crear ou 
contratar a creación dunha plataforma especializada destinada a facilitar a adhesión de comerciantes e 
autónomos locais, debe buscar a forma de poñerlles as cousas fáciles, e a solución non é darlles o diñeiro para 



 

que creen unha tenda online, senón facer esa plataforma que propón o PP. Débese buscar a forma de poñer as 
cousas fáciles.  
 
Despois de consultar con moitos autónomos e comerciantes que pasaron por esa experiencia, e ela mesma, 
despois de facer moitas consultas, C’s considera necesario que de aprobarse esta moción, na que o equipo de 
goberno xa anunciou o seu voto en contra e teñen maioría, para que a plataforma tivera un éxito garantido ela 
pediríalle ao PP que incorporara uns acordos mínimos a incluír. 
 
Di que o primeiro sería non esixir ningún tipo de investimento inicial durante un período de seis meses a un ano 
aos beneficiarios. 
 
Que a empresa adxudicataria, se se fixese por contrato, que fora acompañada dun plan de asesoramento e 
formación dixital para obter un resultado positivo. Non o plan de formación dixital do concello, senón un plan dos 
creadores da propia plataforma. 
 
Que esa plataforma integrara todos os mecanismos necesarios para poñer en marcha o comercio e que puidera 
vender online, para que o manexo fose sinxelo, para que o manexo fose intuitivo, que iso é o que falla moitas 
veces.  
 
Que lles ensinaran a abarcar todos os medios tecnolóxicos e que a plataforma se encargara de facer os 
posicionamentos, a comunicación, a xestión loxística.  
 
E tamén para promover esa plataforma se deben de promover contactos que dean apoio á iniciativa. Pódese 
falar con outras entidades, contar incluso co apoio loxístico de Correos, e todo iso o concello ten capacidade 
para facelo.  
 
Segue dicindo que se pode crear incluso unha plataforma preciosa, na que se poida ir de tendas cunha soa 
plataforma, e onde cada comercio deseñe o seu espazo ao igual que o fai co seu escaparate da súa tenda física. 
Cun manexo que sexa personalizado e sinxelo, onde o cliente se sinta como se pasease por unha rúa comercial, 
vendo escaparates, entrando nun comercio, vendo os produtos e comprando. 
 
Esa plataforma tamén se ocuparía, unha vez verificada a compra, de encargar á empresa cando ten que realizar 
os envíos, onde recoller o paquete, e avisar ao comerciante da hora á cal debe telo listo. Todo iso ten que facelo 
a propia plataforma. Non é darlle un curso ao comerciante para que o faga el. 
 
A plataforma, ademais, debería encargarse de facilitar todas as solucións tecnolóxicas que tanto tempo levan, 
porque cando se é autónomo e se botan moitas horas co negocio, pregunta como sen coñecemento informáticos 
se vai facer unha xestión do almacenamento, se van a configurar correctamente os medios de pago, se vai dar 
soporte, se van realizar fotografías dos produtos, crear as fichas, subir as categorías do catálogo á tenda da 
plataforma, ...  
 
Di que para iso hai que facer un plan de asesoramento e de formación dixital. Non o concello, senón a empresa 
á que se lle adxudique ese contrato, e hai que levar a cabo unha campaña de mercado, de comunicación, 
difusión e de publicidade dos negocios adheridos, e iso pode facelo tamén a plataforma. E hai que ofrecer un 
servizo de mantemento técnico personalizado a cada tenda, cunha cantidade pequena inicial, pode ser, ao 
mellor, todos os meses algo que non exceda dos 40 euros, iso é asumible. 
 
Tamén a empresa que cree esa plataforma debería de informar periodicamente ao concello da súa evolución, 
dándolle os datos e as cifras de efectividade e o rendemento da plataforma. E todo iso pode facerse, porque 
como dicía a concelleira de EU, xa se ten feito noutros sitios. 
 



 

Continúa dicindo que a gran vantaxe que ten o pequeno comercio é o trato personalizado e, hoxe en día, cun bo 
equipo técnico, que unha tenda soa non pode ter, porque ten que ser un conxunto, unha plataforma, tamén se 
pode lograr a través de internet incluso que, antes de pechar a compra, poder ofrecer falar directamente co 
dependente, comentar con el, como se realmente o cliente se atopase alí. 
 
Para terminar, se estas condicións técnicas se cumpren, unha vez que o comerciante teña adquirido a destreza 
necesaria durante os primeiros meses, xa non suporá tanto esforzo dixitalizar todo o seu produto na tenda 
online, de xeito que as definicións, os posicionamentos e a plataforma poderían ser un éxito para os comercios e 
para os autónomos. 
 
Conclúe dicindo que o voto de C’s vai ser a prol da moción. 
 
Concedida a palabra a dona Marta María Vázquez Golpe, concelleira do PP, explica que non sabe que 
problemas técnicos houbo, pero que non puido escoitar a intervención de AV, nin do BNG, se a houbo. Si 
escoitou a EU e C’s, polo tanto, pide desculpas porque vai facer a súa exposición sen poder ter en conta as 
apreciacións que teñan podido facer eses outros dous grupos. 
 
Respecto da intervención do concelleiro da área, dille que lle pon moi difícil poder contestarlle a toda esa sarta 
de excentricidades coas que lles respondeu a esta moción, ponllo realmente complicado porque non sabe por 
onde empezar nin por onde terminar. 
 
En primeiro lugar gustaríalle preguntar ao concelleiro de Promoción Económica cales son esas competencias 
das que lles está falando, porque se ela lle di a el as competencias que ten agora mesmo, segundo a lei do 
2013, a Concellería de Promoción Económica, el agora mesmo non podería estar ocupando o seu posto como 
concelleiro desa área. E o mesmo lle pode dicir de Servizos Sociais e doutras áreas. 
 
En canto á legalidade dille o mesmo. Pregúntalle se lles pode dicir, de verdade, se pode afirmar aquí o que dixo 
con argumentos contundentes e xurídicos, e niso está moi de acordo coa concelleira de EU que se lle adiantou 
na argumentación. Pregúntalle se lles pode dicir con argumentos realmente xurídicos e serios que hai algún xuíz 
en España que diga que é ilegal que un Goberno local cree unha páxina web para promocionar as vendas da 
hostalería e do comercio local. Pregúntalle se cre de verdade que hai algún xuíz en España, ou algún tribunal, 
que diga que iso é unha ilegalidade. 
 
Continúa pedindo que se o Sr. concelleiro ten datos diso, que os expoña, pero que debería expoñelos cunha 
argumentación xurídica seria. Que non lle diga, precisamente a ela, que é o que queren os comerciantes e os 
hostaleiros de Cambre, porque non lle coa. Pero que o peor é que llela quere coar a eles. 
 
Dixo que aos comerciantes se lles puxera a disposición unha páxina web de venda online, e ela non sabe como 
coller iso. O concelleiro afirmou que se puxo a disposición dos comerciantes unha plataforma dixital de venda 
online e que os comerciantes a rexeitaron porque non era o momento. Di que ela quere que isto que se dixo aquí 
hoxe, esa afirmación que o concelleiro fixo, que de verdade poña en coñecemento como, cando e por que, e con 
datos. O PP vaillo solicitar por escrito, porque non teñen coñecemento diso.  
 
Ela non sabe con que empresarios falou el, nin con quen non, pero sabe cos que falou o PP e os datos que lles 
achegan a eles, e non sabe se só lle pasou ao seu grupo, a dous, a tres, a catro ou a 200. Reitera que polo 
menos o PP non ten coñecemento, e ademais, se o concelleiro dixo que non ten competencia, entón pregúntalle 
como llelo puxo a disposición. Ten competencias, non as ten, é que a súa contestación é unha sarta de 
disparates. 
 
Logo dixo o concelleiro que puxo a disposición dos comerciantes un proxecto formativo que é o primeiro, que 
segundo el é o primeiro proxecto formativo real que hai para emprendedores e comerciantes en Cambre. Dille 



 

que esa afirmación é de comedia, de película, das mellores comedias que pode ter visto ela, porque só ten que ir 
aos anos 2011-2015, e non está ben que ela o diga, pero é unha obriga, para ver o primeiro proxecto formativo 
para comercio e hostalería. Non lle vai facer aquí unha exposición, pero dille que de verdade vaia a eses anos 
2011-2015. 
 
Toma a palabra o señor alcalde para pedirlle que vaia rematando a súa intervención. 
 
Dona Marta María Vázquez Golpe manifesta que o concelleiro debería saber, debería coñecer, os proxectos que 
se puxeron en marcha para o comercio en anos anteriores, non só os do 2011-2015, senón moito máis, que é o 
mínimo que se lle esixe. 
 
Conclúe dicindo que está claro que o Goberno local, non sabe por que motivo, non quere poñer en marcha un 
proxecto que o PP de verdade cre, con toda a fe, que pode ser un revulsivo para o comercio local. O Goberno 
local vai votar en contra, aínda que non queren, pero é unha pena, unha verdadeira pena, cando ademais é 
unha cousa tan fácil de facer e de contratar. 
 
Concedida a palabra a don Diego Alcantarilla Rei expón que a Sra. Vázquez Golpe pídelle que non se enfade. O 
primeiro que lle ten que dicir é que el non dixo que se puxera unha plataforma a disposición dos comerciantes e 
hostaleiros de Cambre, senón que se puxo a disposición das asociacións de empresarios de Cambre, que son 
tres, unha que representa ao comercio, outra que representa a autónomos e empresas, e outra que representa 
ao polígono de Espíritu Santo. 
 
E outra cousa máis vaille dicir, que si que está ao corrente do que se fixo anteriormente, sobre todo dende o ano 
2011-2015, e sabe exactamente o que fixo o Goberno Popular, sobre todo na área de Desenvolvemento Local, 
que é precisamente a área que levaba a concelleira. 
 
En canto á intervención da concelleira de EU-Son en Común, quere volver a dicirlle que o Goberno municipal 
sabe o importante que é ter unha moi boa ferramenta como é unha plataforma online, e volve dicirlle que 
conseguiron que un emprendedor de Cambre fixera unha para o comercio local, de forma altruísta. En abril 
quixeron poñela en marcha, e ten que dicirlle que non, que el non é avogado, simplemente que cando expuxeron 
o proxecto da plataforma e foi estudado por Intervención, eses foron os catro motivos que lle deron e polos que 
non puideron lanzar o proxecto en abril. 
 
Se a concelleira de EU quere que llo argumente con material xurídico, como fixo Intervención, el non ten ningún 
problema, por exemplo, no punto 1, ausencia de competencia municipal en materia de comercio e hostalería, di 
que no ámbito de comercio o Estado fixa as bases de desenvolvemento da atribución competencial exclusiva en 
materia de planificación xeral da actividade económica e en materia de lexislación mercantil, de acordo cos 
artigos 31, 38.1, 131 e 149.1 da Constitución, co ditado da Lei 7/1996, do 15 de xaneiro, de ordenación do 
comercio polo miúdo. Esa norma asigna ás entidades locais competencias só no ámbito da venda ambulante. 
 
Continúa dicindo que as competencias locais, de conformidade co artigo 7 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
reguladora das bases do réxime local, clasifícanse en dous grandes grupos, competencias propias e 
competencias atribuídas por delegación, se ben, as entidades locais poden exercer como complemento certos 
requisitos, competencias distintas das propias e das delegadas. 
 
As competencias propias deben vir determinadas por lei, exercéndose en réxime de autonomía e baixo a propia 
responsabilidade, atendendo sempre á debida coordinación na súa programación e execución coas demais. Son 
competencias propias dos municipios, en todo caso, as que se exercen sobre as materias referidas no artigo 
25.2, entre as que se destacan, polo caso que lles ocupa, a sinalada no apartado i) Feiras, abastos, mercado ... 
 
Neste intre toma a palabra o Sr. alcalde para pedirlle ao concelleiro que vaia rematando a súa intervención. 



 

 
Don Diego Alcantarilla Rei manifesta que resume, e que no punto nº 2 dise que existe este tipo de plataformas 
no libre mercado, e que o concello entraría en clara competencia con elas, ofrecendo un servizo e, polo tanto, 
exercendo unha actividade económica, cuestión que lle parece de dubidosa legalidade. 
 
Aquí atópanse con dúas alternativas, que o concello cobrase unha cantidade por exercer esa actividade e se 
convertese de facto nun operador de mercado, ou ben que fose gratuíta. O primeiro suposto o descartan, á vista 
da moción, se ofrecen a particulares... 
 
O Sr. alcalde reitera ao concelleiro que ten que rematar a súa intervención. 
 
Don Diego Alcantarilla Rei continúa dicindo que o punto 4 fai referencia a preguntas como cal sería a 
responsabilidade que tería o concello ante os fallos da plataforma, quen sería o responsable da protección de 
datos, etc. 
 
Toma a palabra o señor alcalde quen dá por finalizada a intervención do concelleiro. 
 
Concedida a palabra a dona Marta María Vázquez Golpe manifesta que vai intentar ser rápida. Ante todo 
aceptar as propostas que presenta a concelleira de C’s. Están implicitamente contidas na moción, pero toda 
achega que vaia a favor e poda amplificar e poida desenvolver esta moción, é benvida. Acéptanas. 
 
Respecto da segunda intervención do concelleiro, nin que dicir ten que non se leu enteira a moción. A lei do 
2013 tamén hai que lela enteira, porque esa lei contempla unha delegación da Xunta de Galicia, cun informe 
previo e xustificado, onde a Xunta si autoriza a asumir novas competencias aos gobernos locais. É o que fixeron 
outros concellos tamén, como pode ser o Concello de Vigo. 
 
E respecto da contratación, segue dicíndolle o mesmo, non o cre, son escusas que están poñendo, porque hai 
outros concellos que contrataron a mesma plataforma, non só o de Zamora ou o de Vigo, senón que lle pode 
citar moitos máis que o contrataron sen ningún tipo de problema e que o puxeron a disposición dos 
comerciantes. Hai fórmulas legais para facer iso, un montón. 
 
Concedida a palabra a dona María Olga Santos López di que tres puntos, breves. O primeiro, dille ao Sr. 
Alcantarilla que nin un só dos artigos que acaba de ler, porque colleu unha folla e púxose a ler, ten 
absolutamente nada que ver con esta proposta e con esta iniciativa. 
 
En segundo lugar, que lles faga lectura das diferenzas entre as competencias propias e as competencias 
delegadas parécelle unha falta de respecto para a xente que entende, e tamén para os que non entenden e lles 
gusta nos seus ratos libres ler leis, que son defectos que teñen algúns. No manual do concelleiro que lles deron 
hai un ano e pico esa diferenza aparece no capítulo 1, competencias propias e competencias delegadas, e 
sendo a concellería do Sr. Alcantarilla susceptible desa diferenciación, el debería telo moito máis claro. Pero 
ben, que lles lea ese artigo a ela parécelle tremendo. 
 
E terceiro, dille que o salvou o alcalde pola campá, porque estaba procedendo a facer preguntas, dirixiuse a ela 
preguntando como faría o concello isto ou como faría o outro, e é el o que ten que contestar a esas preguntas. 
Se está en contra da moción dille que diga que non, que vote en contra e xa está, pero está dicindo que están a 
favor, que a apoian, que o Goberno é sensible coas plataformas, e vai e faille preguntas a ela. Di que cre que é 
el quen ten que contestar a esas preguntas. 
 
Continúa dicindo que o concelleiro non dixo absolutamente nada de todos aqueles lugares nos que se están 
levando a cabo estas iniciativas. Entón pídelle que sexa sincero, que diga que nin o estudou, nin lle interesa, nin 
quere facelo, e que por iso vota en contra. Dille que perfecto, que o voto é absolutamente libre, ela vai votar a 



 

favor e el vai votar en contra, pero pídelle que o xustifique, e que non lles tome o pelo, e pídelle que lle permita 
esa expresión, porque a ela acáballe de sentar moi mal a súa intervención, lendo artigos ao azar. Conclúe que é 
como se agora ela colle a Constitución e se pon a lela, pois dá por feito que a teñen lida todos os concelleiros e 
concelleiras. 
 
Toma a palabra o señor alcalde quen manifesta que simplemente quere dicirlle á concelleira de EU-Son en 
Común que ela coñece perfectamente, e ademais el sabe que ten bo trato, ao interventor municipal, así que 
pídelle que lle faga ela a pregunta. 
 
Di que seguro que as leis son as mesmas en Zamora que en Cambre como ela afirmou, está segurísimo diso, o 
que cambian son as interpretacións. Tamén terían que ver como foi no Concello de Zamora, e intentarán 
investigar como o fixeron, pero a diferenza é a interpretación que fai ou que pode facer un interventor municipal 
en Cambre, e un interventor en Zamora.  
 
Reitera que o que cambia da lei é esa interpretación e vivírono en concellos da contorna cos informes do 
interventor ou a secretaria, onde non ten nada que ver o informe ou ditame dun interventor co de outro.  
 
Conclúe dicindo que simplemente quería apuntarlle iso, nada máis, pero si que, evidentemente, van a miralo, 
porque eles están interesados, moi interesados, como dixo o concelleiro, en poder axudar, e niso están, en 
intentar axudar por todos os medios ao comercio e á hostalería.  
 
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno municipal, votan a prol os tres concelleiros do PP (don Juan 
María Abalo Castex, dona María Jesús González Roel e dona Marta María Vázquez Golpe) e as dúas 
concelleiras integrantes do Grupo Mixto (dona María Olga Santos López, de EU-Son en Común, e dona María 
José García Hidalgo, de C’s). Votan en contra os oito concelleiros de UxC (don Óscar A. García Patiño, don 
Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso, dona María Carmen Pan 
Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona María Dolores Pan Lesta), os catro 
concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez, don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto, dona Patricia 
María Parcero Quiñoy e don Diego Alcantarilla Rei) e os dous concelleiros de AV (don Raúl Varela Fraguío e 
dona Sandra Sánchez Vieites). E abstense o concelleiro presente do BNG (don Brais Cubeiro Fernández). 
 
O Pleno municipal, por catorce votos en contra, rexeita a moción presentada polo grupo municipal do PP para a 
creación dunha plataforma dixital municipal de venda online para o comercio e hostalaría local. 
 
Concedida a palabra a don Juan María Abalo Castex, voceiro do PP, pregunta á secretaria municipal se o feito 
de que se teña votado a urxencia de todas as mocións non fai necesario que o pleno se prolongue ata que se 
lean todas esas mocións. 
 
Concedida a palabra á secretaria xeral informa que non, que non ten nada que ver, pódense tratar na seguinte 
sesión que teña lugar, o único que xa, simplemente, non hai que votar a súa urxencia. 
 
Don Juan María Abalo Castex lembra ao señor alcalde que as preguntas do PP do mes pasado, do mes de 
xaneiro, tamén están pendentes de formular. 
 
O señor alcalde pídelles a todos os grupos que mañá envíen un correo electrónico, ou esta mesma noite, cando 
queiran, e que lle digan se os rogos e preguntas que quedaron pendentes do mes de xaneiro e estes que 
quedan do mes de febreiro, se queren que lles contesten por escrito. Lembra que concretamente no mes de 
xaneiro o PP pediu que fosen a outro pleno. 
 
Don Juan María Abalo Castex di que por iso, simplemente un recordatorio de que están sen ler esas preguntas 
do mes pasado. 



 

 
O alcalde reitera que aqueles que queiran que se lles conteste por escrito, que por favor llo fagan saber, e 
encantados de facelo. 
 
Así pois, tendo en conta o disposto no artigo 103 do Regulamento orgánico municipal respecto do principio de 
unidade de acto, o señor presidente levantou a sesión cando son as vinte e catro horas e tres minutos, do que 
eu, secretaria xeral, certifico. 

 
O presidente        A secretaria xeral 

Óscar A. García Patiño      Maria Luisa de la Red Ampudia 


