SESIÓN ORDINARIA DO PLENO MUNICIPAL DO DÍA 29 DE XUÑO DE 2016

No salón de sesións da casa do Concello de Cambre, ás vinte horas do día vinte e nove de xuño de dous mil
dezaseis, baixo a presidencia do señor alcalde don Óscar A. García Patiño, reúnese en sesión ordinaria, en
primeira convocatoria, o Pleno municipal.
Asisten os señores concelleiros don Manuel Rivas Caridad, dona Mª Jesús González Roel, don Juan María Abalo
Castex, dona Rocío Vila Díaz, don Manuel María Mora Pita da Veiga e dona Marta Mª Vázquez Golpe, do PP;
don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga Moscoso e dona Mª Dolores Blanca
García Fernández, de UxC; dona Leonor Fernández Grande, dona Mª Jesús Gómez González, don Juan Evaristo
Rodríguez Vázquez e dona Josefa Vázquez Soto, do PSdeG-PSOE; dona Mª Olga Santos López e don Antonio
Bruquetas Santos, de ACdC-SON; don Daniel Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández, do BNG;
integrando o Grupo Mixto, dona Mª José García Hidalgo, de C’s; e don Jesús Bao Bouzas, concelleiro non
adscrito.
Asisten don Francisco Javier Ulloa Arias, interventor, e dona Mª Luisa de la Red Ampudia, secretaria xeral.
Antes de dar comezo á sesión, o Sr. alcalde informa que esta mañá, ás 10:18 horas, a Fegamp remitiu un
comunicado pedindo que ás 12:00 da mañá se fixera un minuto de silencio diante do concello. El non tivo
coñecemento dese aviso ata as 11:03, polo que xa non eran horas, así que propón gardar neste momento un
minuto de silencio polos 43 falecidos e máis de 60 feridos nun atentando en Turquía.
Finalizado o minuto de silencio, e 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 30 de
marzo de 2016, á sesión extraordinaria do día 18 de abril de 2016 e á sesión ordinaria do día 27 de abril de
2016
O señor presidente pregunta aos asistentes se desexan formular algunha observación aos borradores das actas
correspondentes á sesión ordinaria do día 30 de marzo de 2016, á sesión extraordinaria do día 18 de abril de
2016 e á sesión ordinaria do día 27 de abril de 2016.
Non se formulan alegacións, polo que o Pleno municipal aproba os citados borradores por unanimidade dos
concelleiros que están hoxe presentes e que asistiron ás citadas sesións:
-

os vinte e un concelleiros que integran o Pleno municipal na sesión ordinaria do día 30 de marzo de 2016

-

vinte concelleiros na sesión extraordinaria do día 18 de abril de 2016 [os cinco concelleiros do PP que se
relacionan: don Manuel Rivas Caridad, dona Mª Jesús González Roel, don Juan María Abalo Castex, don
Manuel María Mora Pita da Veiga e dona Marta Mª Vázquez Golpe; os cinco concelleiros de UxC; os catro
concelleiros do PSdeG-PSOE; os dous concelleiros de ACdC-SON; os dous concelleiros do BNG; a
concelleira do GM (C’s); e o concelleiro non adscrito]

-

vinte concelleiros na sesión ordinaria do día 27 de abril de 2016 [os cinco concelleiros do PP que se
relacionan: don Manuel Rivas Caridad, dona Mª Jesús González Roel, don Juan María Abalo Castex,
dona Rocío Vila Díaz e dona Marta Mª Vázquez Golpe, do PP; os cinco concelleiros de UxC; os catro
concelleiros do PSdeG-PSOE; os dous concelleiros de ACdC-SON; os dous concelleiros do BNG; a
concelleira do GM (C’s); e o concelleiro non adscrito]

2. PARTE RESOLUTIVA
2.1. Aprobación inicial, se procede, da modificación da ordenanza fiscal nº 16 reguladora da taxa por
ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, espectáculos, atraccións ou recreo, e por
mesas e cadeiras con finalidade lucrativa
Vista a proposta de Alcaldía do día 17 de xuño de 2016 que consta do seguinte teor literal:
“Tendo en conta a vontade desta corporación de flexibilizar as autorizacións das terrazas en función da ampliación do
número de mesas que se realiza nos meses de mellor tempo nesta comarca, sen prexudicar aos titulares de autorizacións
anuais, proponse a inclusión desta posibilidade no artigo 5º que regula as tarifas, ofrecendo unha marxe dun 50 por cento
respecto da autorización inicial, co abono da mesma tarifa por metro cadrado que corresponde á autorización anual.
O Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, sinala nos seus artigos 15 a 19 o procedemento para aprobar e modificar as ordenanzas fiscais reguladoras dos
tributos locais.
O artigo 16.1 do devandito texto legal determina que os acordos de modificación das ordenanzas reflectirán a nova
redacción das normas afectadas e as datas da súa aprobación e do comezo da súa aplicación.
Por todo isto, proponse ao Pleno que adopte os seguintes acordos:
Primeiro: Aprobar provisionalmente para o exercicio 2016 e seguintes a modificación do artigo 5 da Ordenanza fiscal nº 16
reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, espectáculos, atraccións ou recreo e por
mesas e cadeiras con finalidade lucrativa, coa seguinte redacción:
Ordenanza fiscal nº 16 reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con postos, barracas,
espectáculos, atraccións ou recreo e por mesas e cadeiras con finalidade lucrativa
(….)
Artigo 5º. - Cota tributaria.
1. A contía da taxa, regulada nesta ordenanza, será a fixada nas tarifas contidas no parágrafo seguinte, segundo a superficie
ocupada polos aproveitamentos e expresada en metros cadrados.
2. Establécense as seguintes:
2

2

a. Anual, coincidindo co ano natural, por cada m , 27,00 €/m
2
2
b. Semestral, semestres naturais, por cada m , 18,00 €/m
2
2
c. Trimestral, trimestres naturais, por cada m , 14,34 €/m
2
2
d. Mensual, meses naturais, por cada m , 5,60 €/m
2
e. Ocasional, por día 0,27 €/m
f. Tarifa máxima, 100 €/día

3. Se o número de metros cadrados de aproveitamento non fose enteiro, redondearase por exceso para obter a superficie
ocupada.
4. O pagamento da tarifa anual dará dereito a incrementar o número de mesas ata un 50% (redondearase por exceso se non
fose un número enteiro) no período comprendido entre xuño, xullo e agosto, aboando unha liquidación complementaria coa
mesma tarifa por metro cadrado.
5. Non obstante ao disposto nos apartados anteriores, cando para a autorización da utilización privativa se utilicen
procedementos de licitación pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da proposición sobre a que

recaia a concesión, autorización ou adxudicación.
Segundo: A antedita modificación comezará a aplicarse a partir do día seguinte á publicación do anuncio no Boletín Oficial
da Provincia da súa aprobación definitiva, e manterase vixente ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Terceiro: Expoñer ao público no taboleiro de anuncios do Concello o citado acordo provisional, así como o texto completo
da ordenanza fiscal modificada durante o prazo de trinta días hábiles, contados dende o día seguinte ao da publicación do
anuncio de exposición no Boletín Oficial da Provincia. Igualmente publicarase o de exposición nun diario dos de maior
difusión da provincia.
Durante o período de exposición pública da ordenanza, os que teñan un interese directo, nos termos previstos no artigo 18
do Real decreto lexislativo 2/2004, poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións oportunas. Transcorrido o
período de exposición pública sen presentar reclamacións, os acordos adoptados quedarán definitivamente aprobados.
Cuarto: Publicar no Boletín Oficial da Provincia os acordos definitivos que, unha vez transcorrido o período de exposición
pública proceda adoptar, así como o texto da ordenanza modificada.”

Foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Economía, Facenda, Seguridade Cidadá e
Participación de data 22 de xuño de 2016, por catro votos a prol, correspondentes aos dous concelleiros de UxC
e ás dúas concelleiras do PSdeG-PSOE; coa abstención dos dous concelleiros do PP, o concelleiro suplente de
ACdC-SON, o concelleiro do BNG, a concelleira de C’s, integrante do GM e o concelleiro non adscrito.
Concedida a palabra a don Juan González Leirós, voceiro de UxC, explica que o cambio da ordenanza consiste
nunha simple modificación da taxa, atendendo a que se cobraba por taxa anual, semestral ou trimestral e,
dependendo da lonxitude do prazo temporal, ía sendo maior a contía. Os comerciantes indicáronlles que para
solicitar todo o ano tiñan un problema, porque en inverno usaban moitas menos mesas que no verán, polo que
tiñan que buscar un punto intermedio, pero que lles resultaba moi difícil saber o número de mesas que tiñan que
solicitar. O que se ten feito é establecer a posibilidade de que soliciten un número de mesas e que poidan ampliar
ese número, sen ningunha outra documentación máis que unha simple solicitude ou aviso, nun 50%. É dicir, se
alguén solicita 10 mesas anuais, podería chegar a 15 sen ter que pagar unha maior cota, nin un maior gasto.
Concedida a palabra a dona Marta Mª Vázquez Golpe, concelleira do PP, expón que dende o seu grupo
entenden que a proposta é positiva para o sector da hostalería, porque si que efectivamente lles dá unha marxe
moitísimo máis ampla á hora de acollerse a unha taxa anual ou semestral, pero gustaríalles observar que, tal e
como fixeron constar nas pasadas comisións informativas, o artigo que se modifica non se corresponde coa
ordenanza que está publicada na páxina web municipal, que é a ordenanza fiscal núm. 16 do ano 2014. A
proposta que asina o señor alcalde e o informe do interventor falan da modificación do artigo núm. 5 da
ordenanza fiscal, pero se van ao publicado atópanse con que a modificación vai afectar a un artigo que se refire
aos beneficios fiscais, non á taxa.
Conclúe dicindo que por iso solicitan ao grupo de goberno que se modifique neste mesmo pleno ese erro
conceptual, ou polo menos que se lles faga unha aclaración de cal é realmente o artigo que se modifica e o
porqué, para así eles ter un fundamento sólido en base ao cal poder votar.
Toma a palabra o Sr. alcalde para dicir que é verdade, que é un erro.
Concedida a palabra ao interventor municipal explica que o artigo é o modificado segundo a última modificación
da ordenanza, a que se aprobou no 2015, cando se levou tamén a ordenanza de terrazas.
Cre que hai unha discrepancia entre a ordenanza que está publicada na web, que é do ano 2014, e a
modificación que se fixo no 2015, cando se adaptou a ordenanza de terrazas á ordenanza fiscal. Esa é a que
agora veñen a modificar, evidentemente, a última que está publicada no Boletín Oficial da Provincia. En canto á
data de publicación e ao texto da ordenanza, di que llelos poden mandar sen ningún problema.

Concedida a palabra a dona Marta Mª Vázquez Golpe manifesta que precisamente esa é a aclaración que o
Partido Popular solicitaba, porque ao estar publicada na web unha ordenanza do 2014 e eles non ter acceso
público ao texto da última modificación, faltaría na proposta engadir ese texto, que é o que se adoita facer en
todas as modificacións, poñer o texto inicial e o texto que resultaría da modificación. Polo tanto, pregunta se polo
menos poden atender a súa solicitude de incorporar dentro da proposta o texto anterior e o resultante, e ademais
lelo en público para que os veciños presentes saiban a que se refire a modificación e como quedaría trala
aprobación de hoxe.
Concedida a palabra ao señor interventor explica que o texto da norma agora mesmo non o ten aquí, pero o que
se vén a modificar é engadir esa bonificación do 50%, para que aquelas persoas que teñan solicitado todo o ano
as terrazas poidan incrementar o número de mesas. Esa é a única modificación que se fai, con ese prezo
bonificado ata o 50%. Poderán engadir ata un 50% máis do número de cadeiras e mesas que teñan normalmente
solicitadas para todo o ano, e iso polo prezo bonificado que se establece para a cota anual, é dicir, non pagar
pola cota semestral, nin mensual, senón pagar pola cota anual. Iso é o que se modifica. De todos modos, reitera
que el agora mesmo non ten acceso á ordenanza, pero podería facilitárselles os dous textos, non hai ningún
problema.
Concedida a palabra a don Juan González Leirós explica que realmente é o apartado catro: “O pagamento de tarifa
anual dará dereito a incrementar o número de mesas ata un 50% (redondearase por exceso se non fose un número enteiro)
no período comprendido entre xuño, xullo e agosto, aboando unha liquidación complementaria coa mesma tarifa por metro
cadrado.” Ese é o apartado que se incrementa. Antes alguén pedía 10, e tiña 10, se quería poñer 12 tiña que facer
unha valoración dese mes concreto e aplicábase unha tarifa que lle saía moi cara. Agora piden 10, despois
poden incrementar o 50%, que son 5, polo tanto poderían ter 15, pero co mesmo prezo anual. O único que se
faría sería unha autoliquidación inmediata desas 5, sen maior prezo. Expón que tal e como estaba saían os
prezos moi desproporcionados, porque había que pedilo por trimestres, os trimestres eran maiores, etc.
Déuselles esa marxe porque, evidentemente, no inverno non teñen as 10 tampouco, teñen 6, entón era unha
compensación.
Conclúe dicindo que se falou do 30%, falouse do 35%, pero ao final os hostaleiros, os empresarios entenderon o
50%. Para os hostaleiros sería o 100%, evidentemente, pero ao final chegaron a un medio entendemento de que
un 50% era algo aceptable.
Toma a palabra o Sr. alcalde para manifestar que considera que o espírito da modificación se entende, pero o
que di a concelleira do PP é que hai un artigo que non se corresponde. El pensa que para non atrasar máis o
tema, porque prexudicarían realmente nestes meses aos hostaleiros, se hai que modificar o artigo, pídelles que
lles permitan que o modifiquen e se lles notificará, pero hai que tirar un pouco para adiante con isto, porque
senón van saír prexudicados. Estando de acordo co espírito da proposta, que cre que están de acordo, se teñen
que modificar algunha das ordenanzas, as modificarán, e traerán a modificación no vindeiro pleno, pero polo
menos sacar isto para adiante dunha vez e que os hostaleiros se beneficien deste tema. Pídelles que sexa desta
forma.
Concedida a palabra a don Manuel Rivas Caridad, voceiro do PP, manifesta que niso están todos de acordo, o
que non acaban de entender dende o seu grupo, e el cre que toda a Corporación, é que precisamente se
pasaron as comisións a unha semana antes do pleno para ter máis tempo, e o PP o mércores da semana pasada
xa pediu que se lles mandara precisamente isto.
Cre que no espírito de aprobalo están todos de acordo, pero están aprobando algo como se isto fora unha
reunión de amigos, e este é o Pleno municipal. El di isto con todo o cariño, están de acordo en aprobar o tema,
totalmente de acordo, pero cre que non custaba nada enviarlles esa documentación, ademais lémbrase
perfectamente de que o Sr. alcalde o apuntou no seu caderno o día das comisións. Non o entende.

Conclúe dicindo que, en todo caso, eles non van poñer, dende logo, trabas a unha modificación desta índole,
porque atrasarían, efectivamente, a tempada de verán, e iso sería prexudicial para todos os hostaleiros.
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que eles van apoiar
favorablemente esta iniciativa, entendendo, ademais, que se está fomentando a posibilidade de que os
hostaleiros, á parte de economicamente, teñan menos trabas para poder ampliar durante ese período, que é o de
máximo beneficio e o que se lle presupón de máximo beneficio para o seu negocio.
Ao fío disto, si evidentemente comentar que aínda que a inspección e a salvagarda dos dereitos, tamén dos
viandantes, está recollida na ordenanza, neste caso, e xa o dixo o concelleiro don Juan González Leirós cando
se aprobou a ordenanza, hai que ser cautos. Hai que ter en conta tamén que en moitos lugares si que existe ás
veces, mesmo no inverno, algún tipo de conflito entre as zonas de paso, de paseo, porque o tema das terrazas é
un tema complexo, que evidentemente non depende cada minuto deles, e si que este incremento lles parece ben
para o sector da hostalería de Cambre, pero sen esquecer que a vixilancia para que tamén se respecten os
pasos e os dereitos dos viandantes polas beirarrúas ten que ser nos meses estivais especialmente pulcro.
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que en Ciudadanos, aínda
recoñecendo que esta proposta mellora a actual ordenanza para a hostalería con terraza, consideran que se
debe seguir traballando en máis cambios, porque volvendo a un tema que xa se tocou, hai terrazas que se
atopan en zonas máis privilexiadas que outras, e pagan a mesma taxa. Di que vai poñer un exemplo con Coruña,
onde a taxa se paga por distritos, por exemplo, non paga o mesmo unha terraza nos Mallos que unha terraza na
Mariña, e por certo, que na Mariña son 25 euros/m2 e en Cambre son 27, que é bastante diferenza. Hai que
comprender que en Cambre tampouco é o mesmo unha terraza no Temple que unha terraza na Barcala. Son
cousas que recolleron de comentarios que lles transmitiron os hostaleiros e que querían dicir aquí no pleno
tamén.
O seu grupo vai votar a prol desta proposta, pero consideran que pouco a pouco se deben revisar os prezos,
porque todos queren un Cambre con negocios prósperos, e iso implica que hai que mirar o que se fai noutros
sitios, e se funciona, aplicalo. Gustaríalle que se tivera isto tamén en consideración.
Toma a palabra o Sr. alcalde para dicir que por suposto, que as ordenanzas nunca son pechadas, sempre se
poden modificar, como están facendo agora neste caso. Calquera proposta que veña por parte de Ciudadanos,
ou por calquera outro grupo ou veciño será estudada, e a debaterán aquí en pleno, polo tanto, benvida sexa.
A continuación di que se queren, o interventor lerá as dúas modificacións, por un tema de aclaración.
Concedida a palabra ao interventor municipal expón que o 17 de marzo de 2016 foi publicada no Boletín Oficial
da Provincia a modificación do actual artigo 5º, referido á cota tributaria, no que se establece:
“1. A contía da taxa, regulada nesta ordenanza, será a fixada nas tarifas contidas no parágrafo seguinte, segundo a
superficie ocupada polos aproveitamento e expresada en metros cadrados.
2. Establécense as seguintes:
2
2
a. Anual, coincidindo co ano natural, por cada m , 27,00 €/m
2
2
b. Semestral, semestres naturais, por cada m , 18,00 €/m
2
2
c. Trimestral, trimestres naturais, por cada m , 14,34 €/m
2
2
d. Mensual, meses naturais, por cada m , 5,60 €/m
2
e. Ocasional, por día 0,27 €/m
2
f. Tarifa máxima, 100,00 €/m
3. Non obstante ao disposto nos apartados anteriores, cando para a autorización da utilización privativa se utilicen

procedementos de licitación pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da proposición sobre a que
recaia a concesión, autorización ou adxudicación.”

Explica que a este artigo, que está publicado o 17 de marzo, engádeselle coa modificación que traen hoxe os
seguintes parágrafos, manténdose os apartados 1 e 2 que serían coincidentes:
“(...)
3. Se o número de metros cadrados de aproveitamento non fose enteiro, redondearase por exceso para obter a superficie
ocupada.
4. O pagamento da tarifa anual dará dereito a incrementar o número de mesas ata un 50% (redondearase por exceso se non
fose un número enteiro) no período comprendido entre xuño, xullo e agosto, aboando unha liquidación complementaria coa
mesma tarifa por metro cadrado.
5. Non obstante ao disposto nos apartados anteriores, cando para a autorización da utilización privativa se utilicen
procedementos de licitación pública, o importe da taxa virá determinado polo valor económico da proposición sobre a que
recaia a concesión, autorización ou adxudicación.”

Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os seis concelleiros do PP, os cinco concelleiros de
UxC, os catro concelleiros do PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous concelleiros do BNG,
a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito.
O Pleno municipal, por unanimidade dos vinte e un concelleiros que o integran, aprobou a proposta tal e como foi
transcrita.
2.2. Recoñecemento de obrigas procedentes de exercicios anteriores con cargo ao Orzamento de 2016.
Expediente número 10/2016
Vista a proposta de Alcaldía do día 17 de xuño de 2016 que consta do seguinte teor literal:
“Vista a relación de facturas que se achega, correspondentes a prestacións realizadas en exercicios anteriores por importe
total de 32.428,37 euros.
Visto que as facturas que se pretende aprobar non se aprobaron no seu debido momento, por non terse presentado no
Concello no mesmo exercicio no que se prestou o servizo ou se realizou a subministración ou obra.
Tendo en conta o principio de anualidade recoñecido no artigo 162 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo polo
que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais (TRLFL), ao definir o orzamento das entidades locais
como a “expresión cifrada, conxunta e sistemática das obrigas que, como máximo pode recoñecer a entidade e os seus
organismos autónomos, e dos dereitos que prevea liquidar durante o correspondente exercicio”.
Tendo en conta que o artigo 176.1 do TRLFL e 26.1 do RD 500/1990, no relativo aos gastos, establecen que con cargo aos
créditos do estado de gastos do exercicio corrente só se poderán contraer obrigas derivadas de adquisicións, obras, servizos
e despesas en xeral que se realicen no ano natural do propio exercicio orzamentario.
Considerando que o artigo 26 do Real decreto 500/1990, de 20 de abril, permite, non obstante, aplicar aos créditos do
orzamento vixente no momento do seu recoñecemento, as obrigas procedentes de exercicios anteriores ás que se refire o
artigo 60.2 do mesmo texto. (“Corresponderá ao Pleno da entidade o recoñecemento extraxudicial de créditos, ...”).
E por tanto, atopándonos ante gastos realizados que se teñen que aboar por terse prestado o servizo ou realizado a
subministración ou obra, o recoñecemento extraxudicial de créditos posibilita a aprobación de gastos dun exercicio noutro.
Doutro modo prexudicaríanse os intereses dos acredores, aos que a xurisprudencia lles recoñece o dereito a percibir o
importe dos seus servizos, con independencia da aplicación da normativa orzamentaria, en aplicación da teoría do
enriquecemento inxusto.

Por todo iso, PROPONSE ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro: Aprobar o expediente número 10/2016 de recoñecemento de obrigas de exercicios anteriores con cargo ao
orzamento de 2016 por importe de 32.428,37 euros, correspondente ás seguintes facturas:
NÚM. ENTRADA DATA ENTRADA

NIF/CIF

NOME /DENOMINACION SOCIAL

IMPORTE

F/2016/682

02/03/2016

B15118532 COPI FAX, S.L.

F/2016/1112

05/04/2016

A15050842 RECLAM PUBLICIDAD, MARKETING Y ARTES GRÁFICAS, S.A.

955,11

F/2016/1217

10/04/2016

B60962370 EDITORIAL TORRE DE PAPEL, S.L.

70,00

F/2016/1218

10/04/2016

B60962370 EDITORIAL TORRE DE PAPEL, S.L.

70,00

F/2016/1219

10/04/2016

B60962370 EDITORIAL TORRE DE PAPEL, S.L.

F/2016/1246

13/04/2016

B27222827 NORPREVENCIÓN, S.L.

F/2016/1351

20/04/2016

B15871221 LARPEIRADAS ANXO, S.L.

F/2016/1913

01/06/2016

B80028673 INGENIERÍA MEDIOAMBIENTAL DE GALICIA, S.L.

F/2016/2812

13/06/2016

34898442J

1.587,52

70,00
452,54
218,35
22.913,65

TORREIRO ANDRADE JOSE

6.091,20
TOTAL

32.428,37 euros

Segundo: Autorizar, dispoñer e recoñecer as obrigas correspondentes a cada un dos acredores relacionados anteriormente.”

Foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Economía, Facenda, Seguridade Cidadá e
Participación de data 22 de xuño de 2016, por catro votos a prol, correspondentes aos dous concelleiros de UxC
e ás dúas concelleiras do PSdeG-PSOE; coa abstención dos dous concelleiros do PP, o concelleiro suplente de
ACdC-SON, o concelleiro do BNG, a concelleira de C’s, integrante do GM e o concelleiro non adscrito.
Toma o palabra o Sr. alcalde quen explica que estas son facturas que non teñen reparos, son facturas dos
provedores do concello que fixeron o traballo no 2015 e trouxeron a factura no 2016, por iso teñen que vir a este
pleno. Son 32.428,37 euros, dos cales 22.913,65 son de “Ingeniería Medioambiental de Galicia, S.L.”, que é a
empresa que fixo no 2015, e está facendo nestes momentos, a roza en Cambre.
Concedida a palabra a don Manuel Rivas Caridad, voceiro do PP, manifesta que no seu grupo, como non pode
ser doutra maneira, sempre dixeron que os provedores cando fan o traballo teñen que cobrar, pero a el o que lle
sorprende é que están no expediente número 10/2016. El lembra perfectamente que mentres foi alcalde non
trouxo tantos expedientes de recoñecemento de obrigas a ningún pleno.
Pregúntase se hai algún momento no que vaia terminar o recoñecemento de obrigas con cargo a exercicios
anteriores, porque sinceramente non o entende. Unha factura pode ter defectos de forma, pero precisamente da
que falou o Sr. alcalde, que ten o importe máis importante, presentouse con data de entrada do 1 de xuño de
2016, tendo realizado a roza ao final do verán do ano pasado. Di que algo pasa, el non sabe onde está a parada,
se é en Intervención, ou se é onde.
Entende que o equipo de goberno presuma, que o faga na prensa, que digan que se reduciu o período de pago a
provedores do concello, que pasou de 62 días a 44, co cal reduciron o período de pago en 18 días, pero están
vendo facturas do 2 de marzo do 2016, como Copifax, unha empresa á que se lle deben 955 euros, e resulta que
fixo o traballo o ano pasado e leva 7 meses sen cobrar.
Conclúe dicindo que o grupo do PP, como non pode ser doutro xeito, vai votar a prol, pero a crítica está aí, están
no expediente número 10.
Toma a palabra o Sr. alcalde para dicir que el non sabe cando vai parar isto. Cando os provedores traian ben as
facturas e as metan no prazo correspondente ao ano natural no que fixeron o traballo, pararán con isto. Di que
eles non teñen nada que ver, dende logo estarían dispostos a pagarlles.

Engade que non reduciron a 45 días o período medio de pago, están pagando o primeiro trimestre do ano a 18
días. Reduciron 45 días, que cambia o tema. E non presumen, simplemente informan de que de pagar a 60 e
pico ou 70 días, están pagando a 18 días, como se pagou neste primeiro trimestre. É algo que realmente se fixo,
que se está facendo, que non debe estar nada mal.
Respecto da proposta dilles que teñen nas súas mans o nome das empresas que veñen a este pleno, dilles que
as chamen e que lles pregunten se é problema deste concello que non se lles pagara. Xa lles di, que as chamen
e que pregunten, porque os cartos hainos para pagar.
Concedida a palabra a don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, manifesta que dende o seu
grupo vanse abster nestas obrigas, pero sobre todo porque teñen o problema da roza, teñen aí un pequeno
hándicap con ese tema. Nas comisións informativas xa se lles confirmou que é a empresa que fixo o traballo no
pasado, da cal non se quedou conforme en ningún dos aspectos do seu traballo e do seu labor. Tamén se lles
informou de que por un motivo xudicial non se podía contratar unha empresa nova, e que dese xeito ían estar
este ano coa mesma empresa.
Eles querían quedarse seguros de que se aplicarán as multas e as sancións que sexan necesarias para cumprir
con que esta empresa faga ben o seu traballo, que a día de hoxe non o está facendo outra vez, está volvendo a
deixar moitos ramallos por todas as cunetas que vai facendo, a pesar de que lles consta que dende o concello
estiveron pendentes deste tema. Reitera que eles queren ter a seguridade de que o control sobre ela vai ser
intensivo, e que se van impoñer todo tipo de sancións que sexan necesarias para o ano que vén ter unha
empresa que cumpra ao 100% coas expectativas que teñen todos os veciños e veciñas.
Toma a palabra o Sr. alcalde para dicir que a roza non é o tema da proposta, pero informaron nas comisións
informativas para que todos os compoñentes da Corporación souberan en que situación se atopan. Dixeron nas
comisións, e o din agora, que están controlando mañá e tarde á empresa, e dende logo o que marca a lei
estritamente o van cumprir. Se non cumpren co traballo impoñeranse as multas coercitivas que a lei marque, por
suposto, non lles van pasar nin unha. O dixeron nas comisións informativas e seguen a dicilo agora, e volve
repetir, están mañá e tarde controlándoos.
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que polo traballo que fixo
esa empresa, a da roza, seguen falando dela, a verdade é que non merecen cobrar, pero eles saben que hai que
pagar, así que o seu voto vai ser a prol.
De todas formas si quixera facer constar que para a próxima contratación se teña en conta que polo menos a
empresa que sexa teña un tractor, que teña unha rozadora de fío, que teña un soprador, e que cumpra os
requisitos mínimos que se deben ter, para que non volva a ocorrer o que pasou con esta empresa.
Conclúe reiterando que o seu voto vai ser a prol.
Toma a palabra o señor alcalde para dicir que eles van procurar que sexa así, polo ben de todos. Non poden
consentir que unha empresa estea traballando como está traballando esta en Cambre. A lei obrígalles a que ten
que ser desa forma e eles teñen neste caso que tragar con esa empresa este ano, pero dende logo as condicións
non van ser as mesmas no prego de condicións da contratación do ano que vén.
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros de UxC, os catro concelleiros
do PSdeG-PSOE, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito. Abstéñense os seis concelleiros do PP,
os dous concelleiros de ACdC-SON e os dous concelleiros do BNG.
O Pleno municipal, por once votos a prol, aprobou a proposta tal e como foi transcrita.

2.3. Modificacións ao Inventario de Camiños e Vías Municipais aprobado en sesión plenaria de 25 de
febreiro de 1999
Vista a proposta do concelleiro delegado da Área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio do día 16
de xuño de 2016 que consta do seguinte teor literal:
“Visto que con data de 25 de febreiro de 1999 o Pleno Muncipal aprobou o inventario relativo aos camiños e vías públicas
municipais, así como as fichas elaboradas que, segundo a relación que consta no expediente, son 442.
Visto o disposto nos parágrafos 4º e 5º do epígrafe 1º (inmobles e vías públicas) do apartado I (elaboración do Inventario),
da prescripción técnica 2 (contenido dos traballos a realizar), das que rexen o contrato regulador da formación do citado
documento, que prevé que “o informe elaborado, así como as fichas e planos coas modificacións propostas serán elevados
ao Pleno da Corporación para o seu coñecemento e efectos oportunos (...)”
Visto o informe emitido pola Secretaría Xeral con data de 29 de outubro de 2010, relativo á delimitación entre os conceptos
de camiño público, servidume e serventía.
Visto o “ditame ao efecto de analizar os criterios que se consideran axustados a dereito e que deban terse en conta á hora
de proceder á incorporación de diferentes camiños públicos do Concello de Cambre (A Coruña) actualmente en redacción”
emitido por “AUREN ABOGADOS”, achegado pola empresa Procat S.L., adxudicataria do contrato da formación do
Inventario.
Visto o traballo presentado pola empresa Procat S.L. o día 4 decembro de 2012, rexistrado de entrada ao número 16440,
que se compón de tres CDs que conteñen un novo borrador do inventario de bens e dereitos do Concello de Cambre, entre
os que se inclúen os camiños municipais.
Visto o informe proposta emitido pola secretaria accidental con data de 10 de xuño de 2016.
Visto o disposto no artigo 34 do Real Decreto 1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de bens das
Entidades Locais respecto de que “o Pleno da Corporación será o órgano competente para acordar a aprobación do
inventario xa formado, a súa rectificación e comprobación” así como o disposto nos anteriormente transcritos parágrafos 4º e
5º do epígrafe 1º (inmobles e vías públicas) do apartado I (elaboración do Inventario), da prescripción técnica 2 (contenido
dos traballos a realizar), propoño ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro: Dar de baixa os camiños incluídos no Inventario de camiños e vías municipais aprobado polo Pleno Municipal en
sesión de 25 de febreiro de 1999 segundo o disposto informe proposta emitido pola secretaria accidental con data de 10 de
xuño de 2016.
Segundo: Dar de alta os camiños que se indican no informe proposta emitido pola secretaria accidental con data de 10 de
xuño de 2016.
Terceiro: Modificar o trazado dos camiños segundo o disposto informe proposta emitido pola secretaria accidental con data
de 10 de xuño de 2016.
Cuarto: Modificar, conforme os acordos anteriormente adoptados, o Inventario de Vías e Camiños Municipais aprobado en
sesión plenaria con data de 25 de febreiro de 1999.
Quinto: Modificar, conforme os acordos anteriormente adoptados, o traballo presentado pola empresa adxudicataria da
elaboración e formación do inventario de bens e dereitos do Concello de Cambre, Procat S.L., con data de 4 de decembro
de 2012 e rexistrado de entrada ao número 16.440.
Sexto: Dar traslado do presente acordo á Área de Urbanismo e Réxime Interior.”

Foi ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Patrimonio e
Desenvolvemento Socioeconómico de data 22 de xuño de 2016, por catro votos a prol, correspondentes aos

dous concelleiros de UxC e aos dous concelleiros do PSdeG-PSOE; coa abstención dos dous concelleiros do
PP, o concelleiro suplente de ACdC-SON, o concelleiro do BNG, a concelleira de C’s, integrante do GM e o
concelleiro non adscrito.
Concedida a palabra a don Juan González Leirós, voceiro de UxC, explica que o que traen aquí é un inventario
de camiños que é previo, por lei, a formular o inventario de bens. O que realmente traen é un contrato que
procede do 23 de marzo de 2009, que tería que estar terminado en 8 meses, que o prazo máximo de execución
se prevía nun ano, polo tanto estaría no 23 de marzo de 2010 e que están a 2016 e está sen rematar.
Isto con outro tipo de consecuencias, como é que había un teórico mantemento no proceso contractual, onde se
facía un contrato anual por 6.960 euros para ir modificando aqueles inventarios de bens que se foran adaptando
ou que anteriormente houbera que ir rectificando, co cal xa se prevía que o inventario de bens non é unha foto
fixa, senón que é unha foto móbil durante o tempo que se vaia procedendo.
E teñen como outras consecuencias que hai unha sentenza xudicial onde se di que a empresa xa cobrou todo,
porque o concello neste caso non actuou con dilixencia nos seus informes, e o xuíz dixo que se a Administración
non actuaba con dilixencia e a empresa tiña o traballo entregado, con independencia de que estivera ben ou mal,
había que pagalo. Polo tanto a empresa ten cobrado todo.
Explica que o que tratan é de finiquitar xa este proceso, que é un proceso que está tomando unha certa
podremia, co cal vai chegar un momento en que sexa imposible recollelo. Trátase de pechalo dunha vez e
empezar un novo proceso de inventario de bens. Saben que pode haber algúns temas que hai que modificar,
pero para iso está ese contrato de mantemento que hai fixado anualmente.
O tema máis importante é que, segundo un informe do departamento de Secretaría do 29 de outubro do 2010,
onde se di o que entenden, segundo interpretación da lei, por camiños públicos, habería camiños que van entre
parroquia e parroquia pero non son realmente públicos, son serventías de paso que utiliza todo o mundo, pero
non camiños públicos. Serían uns 62 os que habería que quitar do inventario de bens neste momento.
Atendendo ao acordo de concentración parcelaria en Sta. Mª de Vigo están aqueles camiños que estaban na
antiga parcelaria. Ao facer a concentración evidentemente hai que quitar os anteriores e poñer os novos.
Atendendo ás liñas de expropiación doutras administracións descubriron que no inventario de bens tiñan bens
que realmente non son do concello, que son de Fomento e doutras administracións, como Costas, polo tanto
corresponderíalles a esas administracións actuar sobre eses ámbitos, sobre todo nas marxes da autoestrada e
autovía.
E atendendo á súa configuración física tamén estaban inventariados como camiños, temas como prazas, que son
espazos públicos e evidentemente non poden ser camiños, senón espazos públicos, co cal todas esas cousas
hai que ir quitándoas.
Fíxose un esforzo, el cre que de interpretación, e niso hai que agradecer tamén a colaboración entre Urbanismo,
neste caso, e Secretaría, para facer unha interpretación máis ou menos acertada daqueles camiños que están en
ámbitos de núcleo rural e que realmente teñen que ser públicos, porque senón si que habería unha especie de
problema onde a xente está habilitada. En principio entendíase que non, pero despois indo camiño por camiño
entendeuse que si. Incorpóranse todos eses camiños, todos os das Normas subsidiarias, todos eles, e os da
parcelaria de Sta. Mª de Vigo, e ao final o que teñen é un inventario, non perfecto, pero un inventario que deben
de aprobar, é necesario aprobalo para dar continuidade a este proceso, é necesario resolver o expediente,
pechalo, e é necesario empezar un novo proxecto anual de integración dos camiños. Polo tanto, el cre que neste
caso deben tomar a postura máis conveniente, que é aprobar o inventario e continuar.

Concedida a palabra a dona Rocío Vila Díaz, concelleira do PP, manifesta que se lles presenta hoxe neste pleno
unha modificación do inventario de camiños e vías municipais aprobado en sesión plenaria do 25 de febreiro de
1999. Esa modificación afecta case ao 40% do inventario de camiños, en concreto ao 39,81%, xa que entre altas,
baixas e modificacións do trazado están falando de 176 camiños. Dentro deses 176 camiños, 123 vanse dar de
baixa, 48 de alta e 5 van modificar o seu trazado. Dos 123 que se presentan para dar de baixa, 62 o fan
atendendo ao concepto que de camiño público ofrece o informe emitido pola secretaria xeral con data 29 de
outubro de 2010, respecto da delimitación entre camiño público, servidume e serventía.
Explica que ese é un dos puntos onde o grupo do PP presenta a súa desconformidade, debido a que se ben hai
camiños que pola súa definición está clara a súa condición de serventía, véxanse os camiños 20, 33 ou 58,
existen outros que na súa maioría, e atendendo á definición dada no dito informe, son camiños que finalizan en
terreos privados, e que ademais non aparecen grafiados nos planos catastrais do ano 1956, nin previstos nos
planos das Normas subsidiarias. Se non contabilizaron mal, están falando dun total de 31 camiños, entre
camiños e tramos de camiño.
Preocúpanlles especialmente eses 31 camiños debido a que, segundo aparecen grafiados no informe, dan
servizo ás vivendas que neles se atopan. Segundo o informe proposta da secretaria para a modificación do
inventario de camiños, nas consideracións xurídicas lles aclara que debido á recente entrada en vigor da Lei
2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, a exclusión dun camiño do inventario, e cita textualmente: “non
implica per se que as edificacións amparadas nel queden fóra de ordenación, pois iso dependerá do tipo de solo ante o que
se atopen, polo tanto, para solos de núcleo rural e rústico será suficiente a acreditación de solo público”. Pregunta entón

que pasa se algunha desas vivendas se atopa dentro dun solo urbanizable, en que situación quedaría.
Outra das dúbidas que lles xurdía era a dos servizos, se por ser excluído do inventario un camiño que contaba
con iluminación pública se lle ía sacar. Preguntado en comisións, a resposta foi que evidentemente non. Ou se
polo feito de non estar inventariado ía deixar de arranxarse, como ao mellor se levaba facendo dende había
anos, coa mesma resposta en comisións, que evidentemente non.
Ante iso segue a xurdirlles a mesma dúbida, por que se eliminan eses 31 camiños do inventario. Se ben é certo
que non se axustan ao criterio exposto nas conclusións do informe da secretaria de outubro de 2010, no que se
considera que só deben incluírse no inventario municipal aqueles camiños cuxa natureza pública se lles presenta
con meridiana claridade, é dicir, deben considerarse camiños públicos os que arrancan, transcorren e finalizan en
terreos públicos, tamén é certo que nese mesmo informe se recolle xurisprudencia que define como indicios
probatorios da existencia dun camiño público a pavimentación, a iluminación pública, etc. É dicir, que poderían
establecer tamén como criterio que existan indicios da índole pública do dito camiño, así consta a iluminación
pública, rede de saneamento, abastecemento de auga, sinalización viaria, etc., polo que é posible que algún
deses 31 camiños non se tivera que dar de baixa.
Por outro lado, respecto das altas preocúpalles especialmente que se incorpora ao inventario de camiños o
camiño número 439, debido á situación na que se atopa. Cren que antes de poder incorporalo deberían primeiro
resolver os problemas nos que se atopa a urbanización por onde discorre.
Conclúe dicindo que, por todo isto, o seu voto non vai poder ser favorable.
Concedida a palabra a don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, manifesta que teñen ante eles
un dos principais asuntos que atinxen ao conxunto dos cambreses. Os camiños, á parte de vincular parroquias e
facer o movemento máis sinxelo, teñen un compoñente etnográfico e social que non pode ser derrubado.
Para este pleno tráense unha serie de modificacións no inventario que non poden pasar desapercibidas. Os
veciños e veciñas de Cambre merecen que os seus representantes poidan defender os seus intereses respecto
dos temas a tratar no plenario, dun xeito eficiente. Para facer iso nun tema como este cómpren unha serie de

desprazamentos, encontros ou xuntanzas coa xente, que xunto coas horas que se lle ten que dedicar á parte
técnica, fai imposible que en 15 días eles fagan unha valoración folgada e satisfactoria que concorde co que ao
seu parecer é o interese xeral dos cidadáns. Polo volume de información que se ten que manexar non poden
máis que pedir que se retire o punto da orde do día, para ter máis tempo de valorar con calma o máximo número
de camiños posibles, preguntando aos veciños e concretando os detalles de forma concienciuda e responsable.
En Asemblea de Cambre non entenden que se teña tanta présa en sacar isto dos camiños para adiante, dálles a
mala impresión de que se lles volven meter as iniciativas con calzador, para aprobar agora e modificar despois.
Non entenden este xeito de facer as cousas. Os camiños levan sen modificar dende o 99, e meterse a mirar este
tema agora, sen ter tempo sequera de consultalo cos veciños, parécelles moi precipitado.
Tamén botan de menos a sanción popular, entendida esta como pronunciamento dos posibles afectados cos que
o Goberno non puido falar, ou que non tiveron coñecemento das modificacións. Entenden que a aprobación das
medidas que inflúen de xeito decisivo na vida cotiá dunha gran parte da cidadanía cambresa, tense que facer dun
xeito responsable e con todas as garantías de poder modificar o menos posible no futuro, sen que iso signifique
que isto sexa unha lei orgánica.
Dubidan que non sexa conveniente reformular o caso dos camiños, que viñan sendo sendas tradicionais entre
puntos que sen eses camiños quedan lonxe entre si. Que por ser considerados pasos de serventía, ou privados
de uso público, e ter o seu orixe na agra, vaian desaparecer do inventario, sendo eses camiños de grande
interese, xa que moitos atravesan contornos naturais e poderían estar incluídos nunha rede de camiños de
interese xeral protexido, xerando beneficios ademais para o concello.
Polo tanto, e facendo un exercicio de responsabilidade e honestidade, propoñen deixar este punto enriba da
mesa, para revisalo con máis tempo e poder ter unha visión completa da dimensión da modificación, ou ben terán
que absterse na votación.
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que o seu voto vai ser
favorable, por unha cuestión de responsabilidade para con algo que aquí xa se dixo, que chegan moitos anos
tarde a esta actualización do inventario de camiños, que é un paso fundamental para avanzar na elaboración do
PXOM que tanto necesita o concello.
Eles queren explicar publicamente, de maneira total e absolutamente transparente, como entenden dende o
Bloque, como concelleiros, o seu traballo, o seu labor, a súa posición diante deste documento, e explicitando de
maneira total e absolutamente clara que eles non son técnicos, teñen uns coñecementos limitados na materia,
teñen iso si xente que si ten un coñecemento máis abondoso sobre o tema na súa organización, pero en tal caso
o que fan, xa di que de maneira total e absolutamente clara, é fiarse, guiarse polo traballo que desenvolven os
técnicos, con criterios técnicos, e que son ademais empregados municipais, é dicir, que son funcionarios desta
casa.
Este é un traballo que se leva realizando dende hai anos. El formou parte da anterior Corporación e debe dicir, co
máximo dos respectos, que non é algo que se lles presente en 15 días. A el no tempo que leva como concelleiro
numerosísimas veces se lle convidou a ver os traballos de como ía o inventario de camiños, tiveron varias
reunións, incluso no anterior mandato tamén, para falar do tema, onde se lles explicaron as casuísticas de como
se estaba traballando, incluso a problemática que había, diferenzas de criterio, etc., e chegaron a este punto
onde teñen un inventario de camiños realizado, que cumpre, ao parecer, e eles así o puideron constatar, os
mínimos de calidade á hora de verse rematado, e que poderá ser suxeito a obxecto de alegacións e emendas,
tanto cando avance o Plan xeral, como calquera veciño que teña calquera tipo de cuestión ou de contrariedade
contra a cualificación dun dos camiños.

Nese sentido eles entenden que están perfectamente cubertas todas as garantías que deben asistir ao conxunto
da cidadanía para facer valer os seus dereitos, os seus lexítimos intereses sobre calquera modificación que se
faga no inventario de camiños, e vai sendo hora de poñer Cambre ao día en moitas cuestións. Seguramente é un
documento mellorable, pero hai as ferramentas oportunas para melloralo, e o seu voto vai ser favorable.
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que o primeiro quere
agradecer o traballo realizado polos técnicos, a secretaria e o interventor, é un traballo laborioso, e cren que sen
criterios de présa. O que si é présa é o escaso tempo que tiveron outros grupos para estudalo, máis que nada
para visitar os camiños un a un. Non puideron realizar achegas, non puideron comprobar se hai erros, e aínda
que si é verdade que dende Ciudadanos fixeron fincapé na situación dalgún camiño, e teñen que recoñecer que
a resposta por parte do Sr. Leirós foi rápida, non puideron visitar fisicamente todos os camiños que aquí se
documentan. Polo tanto, o que ten levado anos facer tecnicamente, a oposición ten 15 días para aprobalo. Por
iso non poden tomar unha decisión, dando camiños por bos ou por malos sen telos visto antes.
Saben da importancia e necesidade de que se aproben, pero pídenlles polo menos un mes máis, que o retiren e
o traian no vindeiro pleno, para que poidan velo, porque esta urxencia estase convertendo nun hábito ou nun
costume, xa case parece unha estratexia para que non poidan miralo moito. Se o retiran provisionalmente
agradeceríallelo moito, se non o seu voto será a abstención.
Concedida a palabra a don Juan González Leirós manifesta que este documento, como xa se dixo aquí, non vén
precipitadamente, como primeira cuestión, vén como un principio de responsabilidade. Tampouco o Goberno
municipal ten actuado sobre este tipo de cuestións manexando os camiños e indo cos veciños ver eses camiños
para aproveitar este documento para facer política ou para facer calquera outro tipo de mención, non. Eles o
único que fixeron é coller un documento que está dende o 2012 rematado, polo tanto non é un problema de
celeridade, senón que é un problema de non querer presentar ese traballo á cidadanía, porque ás veces tamén
hai que enfrontarse coa realidade, e hai un informe da Secretaría onde se di que hai 62 camiños que non poden
ser públicos, iso é así. É un traballo que foi quedando aí porque ninguén decidiu sacalo á luz.
Di que eles cren que as cousas hai que poñelas enriba da mesa e hai que aprobalas nun momento dado, ou non
hai que aprobalas, pero hai que exercitar o labor que a eles lles encomendaron os veciños, que é tomar
decisións. Para iso están aquí, todos eles, para tomar decisións, para ben ou para mal. É un problema de
responsabilidade, e por iso eles deixaron que foran os técnicos especificamente os que estudaran este tema.
O documento está dende o ano 2012 rematado, hai catro anos, polo tanto se un documento está hai catro anos
rematado, alguén tería que ter dito concretamente que o documento estaba rematado e preguntar se valía ou
non. Agora están no 2016 e seguen igual, por iso eles deixaron que os técnicos fixeran o seu traballo, e con base
no seu traballo traen isto aquí. Esa é unha primeira cuestión.
A segunda cuestión é saber que afeccións ten isto sobre os veciños, e el dilles que a afección que ten sobre os
veciños é ningunha, xa o dixeron e expresaron varias veces, ningunha, e reafirma que ningunha, porque xa se
ten dito que, por virtude, e ten coincidido así, por iso se pode traer isto aquí, a Lei do solo de Galicia di que non
fai falta ter un camiño de dominio, e cando di dominio di de propiedade pública. Non é necesario, con que o
camiño teña un uso público é suficiente para garantir que se poden realizar as vivendas, ou que se poden facer
edificacións en solo rústico. Todos aqueles que están en solo urbano e núcleo rural recolléronse, por esa virtude,
co cal as afeccións sobre os camiños non son ningunha.
Pode haber dous ou tres danos colaterais, pero non hai ningún, porque un fóra de ordenación tampouco é a
morte de ninguén, senón que é que a casa queda como estea, e nada máis. Polo tanto, o que traen aquí, volve
insistir, é un problema de responsabilidade, é un problema de responsabilidade que ten a súa continuidade no
tempo. Hai que seguir traballando neste tema, e eles son dos que pensan que anualmente habería que facer
unha revisión, anualmente ou cada dous anos, pero ir integrando os camiños anualmente.

Son conscientes de que este tema ten que ter un proceso máis ou menos longo, pero ademais non só longo,
senón sobre todo efectivo. Hai que levar estes camiños ás parroquias, colgar os planos nas parroquias, habilitar
á xente que sabe, que é a xente maior, que é a que sabe como son os camiños. Hai cantidade de camiños que
ían por unha ladeira, o que se chaman os típicos camiños fondos, e el que anda polos camiños dos montes sabe
que hai camiños fondos que deixaron desaparecer porque se inundaron e, polo tanto, a xente buscou outro tipo
de relacións, outros camiños que hoxe en día son propiedades privadas e que se están utilizando como públicos.
Todo iso hai que investigalo, pero non lles pode parar.
Como ben dicía un concelleiro teñen un Plan xeral, teñen que habilitalo. Agora mesmo hai un problema para
informar por parte dos técnicos, que cando se lles pregunta se un camiño é público ou non, non saben
concretamente como definir ese camiño, porque nas Normas está dunha forma, no inventario de bens está
doutra, e moitas veces non se pode dar nin unha certificación urbanística coherente.
Conclúe dicindo que poderán facelo ben ou mal, pero polo menos a información urbanística será coherente, e iso
é o que veñen buscar aquí, responsabilidade.
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os cinco concelleiros de UxC, os catro concelleiros
do PSdeG-PSOE e os dous concelleiros do BNG. Votan en contra os seis concelleiros do PP. E abstéñense os
dous concelleiros de ACdC-SON, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito.
O Pleno municipal, por once votos a prol, acordou:
Primeiro: Dar de baixa os camiños incluídos no Inventario de camiños e vías municipais aprobado polo Pleno
municipal en sesión de 25 de febreiro de 1999 que a continuación se relacionan, polos seguintes motivos
(grafiados en puntos de cor rosa):
A) Atendendo ao concepto que de camiño público ofrece o informe emitido pola Secretaría Xeral con data de 29 de outubro
de 2010 respecto da delimitación entre camiño público, servidume e serventía:
1. Tramo 00020: CA Fontaiña A Cemiterio. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos privados (ten continuidade) pero
que obedece á definición de serventía contida no citado informe dO 29 de outubro de 2010, como un camiño privado de
titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado nos planos
catastrais do ano 1956 nin nos planos das normas subsidiarias aprobadas definitivamente pola Comisión Provincial de
Urbanismo con data de 27 de xullo de 1994 e publicadas no BOP de 27 de setembro de 1994 (en adiante, NNSS).

2. Camiño 00022: CA Fontenla–Fontenla. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e non aparece grafiado nos
planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

3. Tramo do camiño 00023: Fontenla–Boixaca (actual 1C.1.0065). Trátase de dous ramais dun camiño que finalizan en
terreos privados e non aparecen grafiados nos planos catastrais do ano 1956 nin previstos nos planos das NNSS.

4. Camiño 00030: CA Amil–Amil. Mantense a parte do camiño grafiada con puntos en cor azul por estar prevista nos planos
das NNSS, dentro da aliñación do núcleo rural. Dáse de baixa a parte grafiada en puntos rosa xa que finaliza en terreos
privados e non se recolle nos planos catastrais do ano 1956 nin se prevé nos planos das NNSS, dado que aparece
clasificado como solo apto para urbanizar.

5. Camiño 0033: Pena–Cemiterio Lendoiro. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos privados (ten continuidade) pero
que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño privado de
titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra, como así se desprende do traballo de campo
realizado cuxas fotografías constan a continuación. Ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin
nos planos das das NNSS.

6. Camiño 00038: CA Pega–Peñasco. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e non aparece grafiado nos
planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

7. Camiño 00058: CA Atrio–Canteira. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos privados (ten continuidade) pero que
obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño privado de
titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado nos planos
catastrais do ano 1956 nin nos planos das das NNSS.

8. Tramo do camiño 00068 (actual 1C.1.0181): CA Graduil–Socampo camiño nº 65. Trátase dun camiño que finaliza en
terreos privados e que, ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

9. Camiño 00079 BIS: CA As Pereiras AC 214–final tramo. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que,
ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

10. Tramo do camiño 00083: CA Ponte Cela–Telleiras. Actual 1C.1.0288. Trátase dun camiño que finaliza en terreos
privados e que, ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

11. Camiño 00088: CA Outeiro–Outeiro. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non aparece
grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

12. Camiño 00091: CA Souto–Souto. Mantense a parte do camiño grafiada con puntos en cor azul por estar prevista nos
planos das NNSS. Dáse de baixa a parte grafiada en puntos rosa por tratarse dun camiño non grafiado nos planos catastrais
do ano 1956 nin nos planos das NNSS e porque, a pesar de estar grafiado no Inventario do ano 1999 con continuidade,
finaliza en terreos privados, polo que pode concluirse que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29
de outubro de 2010, como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra.

13. Tramo do camiño 00104: CA Pena–Xira. Mantense a parte do camiño grafiada con puntos en cor azul porque ten
continuidade e está dentro do núcleo rural. Dáse de baixa a parte grafiada en puntos rosa por tratarse dun ramal que finaliza
en terreos privados (sen continuidade), e presúmese que pertence a parcelas privadas.

14. Camiño 00105: CA Pena Molino. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non aparece
grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

15. Tramo do camiño 00108: Aian AC 220 – Aian AC 220. Actual 1C.1.317, 1C.1.318, 1C.1.319, 1C.1.448. Forma parte
dunha parcela privada, segundo consta nos expediente de construción de vivenda 01/52/02 e de segregación e cesión
11/56/03.

16. Tramo do camiño 0111: CA Aián AC 220 – Pontido N550 (Actual 1C.1.0325). Trátase dun camiño que finaliza en terreos
privados e que, ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

17. Camiño 00113B: CA Aian AC-220 – Enxertos N-550. Tramo 00020: CA Fontaiña A Cemiterio. Trátase dun camiño que
non finaliza en terreos privados (ten continuidade) pero que obedece á definición de serventía contida no citado informe do
29 de outubro de 2010, como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na
agra. Ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

18. Camiño 00120: CA Sigrás de Abaixo–Dondel. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non
aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

19. Camiño 00121BIS: (non existe ficha). Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non aparece
grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

20. Tramo do camiño 00129: CA Campóns–Molinos (Actual 1C.1.0297). Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados
e que, ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

21. Tramo do camiño 130: CA Molinos–Seoane lavadero (Actual 1C.1.0298). Trátase dun camiño que non finaliza en terreos
privados (ten continuidade) pero que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010,
como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece
grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das das NNSS.

22. Tramo do 131: CA Castrobó CP 1702–Xan Faba C.130. Actual 1C.1.0126. Trátase dun camiño que finaliza en terreos
privados e non aparece previsto nos planos das NNSS.

23. Tramo do 132 (actual 1C.1.310): CA Castrobó–A Cabana. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que,
ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

24. Tramo do camiño 144: Outeiro CMN.140-Meixigo (Actual 1C.1.0296). Realizado traballo de campo comprobouse que se
trata dun camiño que finaliza en terreos privados e que, aínda previsto nos planos das NNSS, obedece á definición de
serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño privado de titularidade común, sen
asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra.

25. Tramo do camiño 148 (actual 1C.1.357): CA Mercurín–Camiño Vello. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos
privados (ten continuidade) pero que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010,
como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece
grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das das NNSS.

26. Tramo do 150: CA Mercurín 145–Corte Inglés 550 (Actual 1C.1.0150). Dáse de baixa o tramo grafiado en puntos de cor
rosa por finalizar en terreos privados e porque, ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin
previsto nos planos das NNSS. Mantense o tramo grafiado con puntos azuis xa que ten continuidade ata o Concello de
Carral.

27. Camiño 00152: CA Altamira N-550–Altamira C-150. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e non aparece
grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

28. Camiño 00158B: CA Cepal Camiño 158–Cepal. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos privados (ten
continuidade) pero que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un
camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado
nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das das NNSS.

29. Camiño 00172: CA Camiño del 171 al 170. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos privados (ten continuidade)
pero que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño privado de
titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado nos planos
catastrais do ano 1956 nin nos planos das das NNSS.

30. Tramo do camiño 173: CA Torre C. 140–Camiño 171 (Actual 1C.1.362). Trátase dun camiño que finaliza en terreos
privados e que, ademais, non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

31. Tramo do camiño 174: CA Coruxos C. 140–O Pinar C.74 (Actual 1C.1.359) Trátase dun camiño que non finaliza en
terreos privados (ten continuidade) pero que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro
de 2010, como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais,
non aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das das NNSS.

32. Camiño 00175: CA Coruxos C.140–Camiño nº 171. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos privados (ten
continuidade) pero que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un
camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado
nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das das NNSS.

33. Tramo do camiño 180: Coruxos C.176 – Torre C.178 (Actual 1C.1.358). Trátase dun camiño non grafiado nos planos
catastrais do ano 1956 nin nas NNSS (salvo o tramo horizontal que si se prevé nas NNSS) que, a pesar de non finalizar en
terreos privados (ten continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010,
como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra.

34. Camiño 00189: CA Pazos – A Lagoa. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos privados (ten continuidade) pero
que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño privado de
titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado nos planos das das
NNSS.

35. Camiño 00190: CA Pazos – Camiño nº 191. Trátase dun camiño que non finaliza en terreos privados (ten continuidade)
pero que obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño privado de
titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado nos planos das das
NNSS.

36. Camiño 00205: CA Torre – CP- 1708 – Torre. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non
aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin previsto nos planos das NNSS.

37. Tramo 00214 (actual 1C.1.0451): CA Outeiro – Camiño 208. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e non
aparece grafiado nos planos das NNSS.

38. Camiño 00219: CA Camiño nº 216 – Camiño nº 218. Trátase dun camiño que, a pesar de non finalizar en terreos
privados (ten continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un
camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado
nos planos catastrais do ano 1956.

39. Tramo 00240: C 227 Monte do Castro – Ousende. Trátase dun camiño que, a pesar de non finalizar en terreos privados
(ten continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño
privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non se grafía nas NNSS con
este trazado.

40. Tramo do camiño 245: CA Pedre–Camiño 244 (Actual 1C.1.408). Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e
que, ademais, non aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

41. Tramo 00246: CA Pedre–Embalse T.M. Carral. Trátase dun camiño que, a pesar de non finalizar en terreos privados (ten
continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño
privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado nos
planos das NNSS.

42. Camiño 00248: CA Monte–Autovía. Trátase dun camiño que, a pesar de non finalizar en terreos privados (ten
continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un camiño
privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado nos
planos catastrais do ano 1956 nin ten este trazado nos planos das NNSS.

43. Tramo 00259 (actual 1C.1.248): Bribes pequeño–Veiga. Rústico. Trátase dun camiño que, a pesar de non finalizar en
terreos privados (ten continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010,
como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece
grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

44. Camiño 00262: CA Ribeiriña–Ribeiriña. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non
aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

45. Camiño 00263: CA Mosteiro–Mosteiro. Tratándose dun solo de núcleo rural, mantense o ramal sinalado con puntos de
cor azul e dáse de baixa o ramal grafiado con puntos de cor rosa por pertencer a unha parcela privada.

46. Camiño 00266: CA Peiraio C. 262–Lavadero. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non
aparece grafiado nos planos das NNSS.

47. Camiño 00274: CA Peirario C 270–Fin de Tramo. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais,
non aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

48. Camiño 00291: CA Pousadoira Camiño 278–Bandebo. Trátase dun camiño que, a pesar de non finalizar en terreos
privados (ten continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010, como un
camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece grafiado
nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

49. Tramo do camiño 292 (actual 1C.1.379): CA Bandebo–Outeiro. Trátase dun camiño que, a pesar de non finalizar en
terreos privados (ten continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de 2010,
como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non aparece
grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

50. Camiño 00305: CA Ascariz CP 504–Final de tramo. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais,
non aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

51. Camiño 00306: CA Sarnoso- Final de tramo. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non
aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

52. Camiño 00311: CA Corgo C.301– Fin de tramo. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non
aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

53. Camiño 00323. CA Aldea de Arriba–Autoestrada. Trátase dun camiño que finaliza en terrenos privados (se ben no
Inventario do ano 1999 se grafía con continuidade) e que, ademais, non está previsto nos planos das NNSS. Nos planos do
Catastro do ano 1956 grafíase sen continuidade.

54. Tramo do camiño 00340: CA CP1703–Fin de tramo. Actual 1C.1.0110. Trátase dun camiño que finaliza en terreos
privados e que, ademais, non aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

55. Camiño 00342: CA Prados vellos – fin tramo TMBERG.
56. Camiño 00343: CA Prados Vellos – CM 341 Prados Vellos.
Trátase de camiños que finalizan en terreos privados e que, ademais, non aparece grafiados nos planos do catastro do ano
1956 nin nos planos das NNSS.

57. Camiño 00354: CA Leiras – Leiras. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non aparece
grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

58. Tramo do camiño 356: Muiño Vello–Pombo CM 336 (Actual 1C.1.096). Trátase dun camiño que, a pesar de non finalizar
en terreos privados (ten continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de outubro de
2010, como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra. Ademais, non
aparece grafiado nos planos catastrais do ano 1956 nin nos planos das NNSS (salvo o tramo sinalado con puntos de cor
verde que si se reflexa nestes últimos).

59. Tramo do 00360 (actual 1C.1.0217): CA Sobreguexe C. 359–C.213 Sobreguexe. Trátase dun camiño que, a pesar de
non finalizar en terreos privados (ten continuidade), obedece á definición de serventía contida no citado informe do 29 de
outubro de 2010, como un camiño privado de titularidade común, sen asignación de cotas, que ten a súa orixe na agra.
Ademais, non aparece grafiado nos planos das NNSS.

60. Tramo 00376: CA Gosende CP 1708–Mosca T.M. Carral (Actual 1C.1.00204). Trátase dun camiño que finaliza en terreos
privados e que, ademais, non aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

61. Camiño 00394: CA Pastel–Villares AC 221. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que, ademais, non
aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

62. Tramo do camiño 423 (actual 1C.1.452): CA Castelao. Trátase dun camiño que finaliza en terreos privados e que,
ademais, non aparece grafiado nos planos do catastro do ano 1956 nin nos planos das NNSS.

B) Atendendo ao acordo de concentración parcelaria da zona de San Vicente e Santa María de Vigo (Carral – Cambre A
Coruña) da Dirección Xeral de Infraestruturas Agrarias, do 21 de maio de 2003:
1. Camiño 00231: CA Fontemoura TM Carral C Abrigo.

2. Camiño 00238: CA San Roque–Camiño nº 237.

3. Tramo do camiño 239: Camiño nº 237 a camiño nº 235.

C) Atendendo ás liñas de expropiación por outras Administracións:

1. Tramo do camiño 018: CA Lendoiro–Lendoiro.

2. Tramo do camiño 113A: CA Aián AC 220–Enxertos N 550.

3. Tramo do camiño 116: CA Pontido C. Nº 111–T.M. Culleredo.

4. Tramo do camiño 128: CA Souto–Campóns.

5. Tramo do camiño 133: CA A Rocha–Molinos CP-1702.

6. Tramo do camiño 00138: CA A Rocha–C.1335–Mercurio.

7. Tramo do camiño 139: CA A Rocha–C.135–Anceis C 149.

8. Tramo do camiño 145: CA Concheiras–C140–Mercurín aut.

9. Tramo do camiño 149: CA Mercurín–Anceis CP 1701.

10. Tramo do camiño 00151: CA Mercurín–Mercurio.

11. Tramo do camiño 165: CA Rocha CP 1701–Rocha C.139.

12. Tramo do camiño 00167: CA Rocha N550-T.M. Culleredo.

13. Tramo do camiño 00186: CA Pazos–Cobazas.

14. Tramo do camiño 00191: CA Pazos C. 189–Brexo Tuiño.

15. Tramo do camiño 192: Iglesia–Pazos–Iglesia.

16. Tramo do camiño 197: Iglesia–Cobazas–Gosende.

17. Tramo do camiño 202: CA Gosende C.203–Camiño 197.

18. Tramo do camiño 206: CA Tuiño–San Paio–Brexo C.P. 1704.

19. Tramo do camiño 213: CA Folgueira–Camiño 208. Actual 1C.1.0215, actual 1C.1.0224.

20. Tramo do camiño 227: CA San Roque CP 1706–Nebrixe CP.102.

21. Tramo do camiño 233: CA Vilarto–Autovía Monte Bribes. Actual 1C.1.0415, actual 1C.1.0420.

22. Tramo do camiño 235: CA Vilarto–Autovía–Ludiña T.M.C.

23. Tramo do camiño 00251: CA Vilar–C227 Puente Autovía.

24. Tramo do camiño 276: CA San Paio CP 1704–Corgo P. autov.

25. Tramo 324: Aldea de arriba–Fin tramo autop.

26. Tramo 327: CA Aldea arriba C326–Piñeiro C317.

27. Tramo 358: Ca Frais AC 214–Quintan.

28. Tramo do camiño 00367: CA Quintan AC 221–Roibelo AC 214.

29. Tramo do camiño 00385: CA Armental CM. 380–CP 1707.

30. Tramo do camiño 00389: CA Roibelo AC 214–Fontenova C. 386.

31. Camiño 400: CA AC 214–Cobelo CM.392.

32. Camiño 00405: CA Temple.

33. Camiño 00422: CA Tapia.

D) Atendendo á súa configuración física, déronse de baixa como vías públicas aqueles inmobles que, mantendo a súa
consideración como bens de dominio público, son prazas:
1. Camiño 00005: PZ Plaza Casares Quiroga (actual finca rústica 1B.05.023).
2. Camiño 00007: PZ Plaza 1º de Maio (actual finca rústica 1B.05.024).
3. Camiño 00011: PZ Amador e Daniel (actual finca rústica 1B.05.025).
4. Camiño 00404: PL Ría (actual finca 1A.11.038).
5. Camiño 00436: PL Manuel Murguía (actual finca 1A.11.033).
E) Atendendo a que se trata de camiños descritos nas fichas pero que non se localizan no citado plano do Inventario do ano
1999:
1. Camiño 00017: CA Lendoiro–Lendoiro.
2. Camiño 00042: CA Barreira–Toural.
3. Camiño 00147: CA Picardos–Picardos.
4. Camiño 00193: CA Iglesia–Camiño nº 189.
5. Camiño 00247: CA Ousende C.246–Camiño 227.
6. Camiño 00258: CA -221 Bribes pequeño–C. 257.
7. Camiño 00277: non consta ficha.
8. Camiño 00288: CA Sampaio camiño 281–camiño 287.
9. Camiño 00289: CA Lema–Pousadoira C. fútbol.
10. Camiño 00290: CA Pousadoira–Camiño 287.
11. Camiño 00313: CA Apeadeiro AC 221–Frais C-214.
12. Camiño 00314: CA Apeadeiro AC 221–Piñeiro CM.215.
13. Camiño 00372: CA Castrillon–Castrillon fin tramo.
14. Camiño 00378: CA Fontenla–Fontenla fin de tramo.
15. Camiño 00381: CA San Bartolomeu AC 214–Carballas.
F) Atendendo á documentación obrante na Secretaría Xeral.
1. Tramo camiño 00015: CA A Rañoa. Escrito rexistrado de entrada ao número 2.555, con data do 1 de marzo de 2010, ao
que se achega a Sentenza do 10 de setembro de 1977, do xuiz de Distrito nº 1 da Coruña (xuízo verbal civil 70/1977) pola
que se recoñece unha servidume de paso por este camiño.

2. Tramo do camiño 00067: CA Graduil–Graduil. Actual 1C.1.0182. Sentenza da sección quinta da Audiencia Provincial da
Coruña do 2 de febreiro de 2001 en virtude da que se recoñece a titularidade pública do camiño actualmente sinalado co
código 1C.1.0182. Dáse de baixa o ramal sinalado en puntos de cor rosa por atoparse dentro dunha parcela privada.

G) Atendendo a que forman parte de parcelas muninicipais.

1. Tramo do camiño 00001 (actual 1C.1.0052): Rúa Kelsa Urbanización Marisqueira. Forma parte da parcela municipal
identificada no actual borrador de Inventario co código 1B.05.022.

2. Camiño 00009 (actual 1C.1.00059): PA Instituto ESO–Río Gándara. Forma parte da parcela municipal identificada no
actual borrador de Inventario co código 1B.05.019.

3. Camiño 312: CA Apeadeiro AC 221–Parvulario. Actual 1C.1.00213.

Segundo: Dar de alta os camiños que a continuación se relacionan polos seguintes motivos (identificados co
código atribuído no traballo presentado pola empresa adxudicataria da elaboración e formación do inventario de
bens e dereitos do Concello de Cambre, Procat S.L., con data do 4 de decembro de 2012 e rexistrado de entrada
ao número 16.440):
A) Atendendo ao desenvolvemento e execución das NNSS do Concello de Cambre.

1. Camiño 1C.1.0021: O TEMPLE (SANTA MARÍA). PRAZA FERNANDO BUESA.

2. Camiño 1C.1.027: O TEMPLE (SANTA MARÍA). RÚA MARTÍN CÓDAX.

3. Camiño 1C.1.0031: O TEMPLE (SANTA MARÍA). SEN DENOMINACIÓN.

4. Camiño 1C.1.045: O TEMPLE (SANTA MARÍA). Sen denominación.

5. Camiño 1C.1.0146: CAMBRE (SANTA MARÍA). AMIL.

6. Camiño 1C.1.149: CAMBRE (SANTA MARÍA). RÚA A LAGOA. Fincas rexistrais de Cambre nº 32.007 e 32.375.

7. Camiño 1C.1.160: CAMBRE (SANTA MARÍA). RÚA PINTOR ALEJANDRO PASCUAL.

8. Camiño 1C.1.162: CAMBRE (SANTA MARÍA). RÚA PINTOR LUCIO MUÑOZ.
9. Camiño 1C.1.163: CAMBRE (SANTA MARÍA). RÚA PINTOR PABLO MANZANO.

10. Camiño 1C.1.0167: Rúa Pintor Lucio Muñoz Balada. (Camiño pendente de adaptar o seu trazado ao proxecto de
urbanización).

11. Camiño 1C.1.0170: CAMBRE (SANTA MARÍA), RÚA LAGOA.

12. Camiño 1C.1.186: CAMBRE (SANTA MARÍA). RÚA AMENEIRO.
13. Camiño 1C.1.187: CAMBRE (SANTA MARÍA). RÚA FREIXO.
14. Camiño 1C.1.188: CAMBRE (SANTA MARÍA). RÚA NOGUEIRA.

15. Camiño 1C.1.0208: CECEBRE (SAN SALVADOR). RÚA ABRENOITE.

16. Camiño 1C.1.0276: BREXO (SAN PAIO). CAMIÑO PIÑEIRO. Consta informe emitido por Auren Abogados, a solicitude
da empresa Procat S.L., no que se conclúe que se trata dun camiño de titularidade municipal ao amparo, entre outros
elementos, da escritura número de protocolo 678, outorgada ante o notario don Enrique Santiago Rajoy Feijoo con data de
26 de abril de 1995, polos esposos don Ramón Suárez Pumariega Molezún e dona Ana María Ricoy Mouriño en virtude da
cal elevan a escritura pública o Convenio Urbanístico subscrito co Concello de Cambre o día 20 de xaneiro de 1993.

17. Camiño 1C.1.0380: BREXO (SAN PAIO). SAMPAIO – SAMPAIO.

18. Camiño 1C.1.0439: SIGRÁS (SANTIAGO). URBANIZACIÓN CAMIÑO REAL.

19. Camiño 1C.1.0442: CAMBRE. DROZO.

20. Camiño 1C.1.0443: CAMBRE (SANTA MARÍA). DROZO.

21. Camiño 1C.1.455: CAMBRE (SANTA MARÍA). U.E. Nº2.

22. Camiño 1C.1.0456: CAMBRE (SANTA MARÍA). URBANIZACIÓN BELLAVISTA.

23. Camiño, sinalado con puntos de cor rosa, pendente de codificar, sito en Socampo, Cambre.

24. Camiño, sinalado con puntos de cor rosa, pendiente de codificar, sito en Brexo.

B) Atendendo ao concepto que de camiño público ofrece o informe emitido polas funcionarias que subscriben, de data 29 de
outubro de 2010, respecto da delimitación entre camiño público, servidume e serventía:
(En todos os casos se trata de camiños con continuidade grafiados tanto nos planos catastrais do ano 1956 como nos
planos das NNSS).

1. Camiño 1C.1.0044: ANCEIS (SAN XOÁN). ALTAMIRA T.M. CULLEREDO. Realizouse traballo de campo, cuxas
fotografías constan a continuación.

2. Camiño 1C.1.195: CELA (SAN XULIÁN). CELA–SOUTO.

3. Camiño 1C.1.0265: BREXO (SAN PAIO). CAMIÑO FORMIGUEIRO.

4. Camiño 1C.1.0270: BREXO (SAN PAIO). CAMIÑO SAMPAIO.

5. Camiño 1C.1.0450: VIGO (SANTA MARÍA). GRELA–SAN ROQUE.

6. Camiño 1C.1.294: Meixigo–Seoane. Cambre (Santa María).

7. Camiño 1C.1.299: Campóns. Sigrás (Santiago).
8. Camiño 1C.1.300: Campóns. Sigrás (Santiago).

9. Camiño 1C.1.0352: Anceis (San Xoán). Mercurín – Muiño Vello.

10. Camiño 1C.1.0353: Os Picardos. Anceis (San Xoán).

11. Camiño 1C.1.0378: San Paio CP 1704 – Corgo P. Autov. Brexo ( San Paio).

12. Camiño 1C.1.0383: BREXO (SAN PAIO). CAMIÑO A PEGUEIRA.

13. Camiño 1C.1.0405: BRIBES (SAN CIBRÁN). CAMIÑO OUSENDE.

14. Camiño 1C.1.0446: SIGRÁS (SANTIAGO). CAMPÓNS – MOLINOS.

15. Camiño 1C.1.0465: PRAVIO (SAN XOÁN). OLEIROS – CAMBRE.

C) Atendendo ao acordo de concentración parcelaria da zona de San Vicente e Santa María de Vigo (Carral–Cambre A
Coruña) da Dirección Xeral de Infraestuturas Agrarias, do 21 de maio de 2003:
1. Camiño 1C.1.0436: VIGO (SANTA MARÍA). O CARBALLO.

2. Camiño 1C.1.0435: VIGO (SANTA MARÍA). LAPA.

3. Camiño 1C.1.0427: VIGO (SANTA MARÍA). VILARTO V. S. A6 – LUDIÑO V. S. A6

4. Camiño 1C.1.0426: VIGO (SANTA MARÍA). O CARBALLO.

5. Camiño 1C.1.0423: VIGO (SANTA MARÍA). VILARTO – O CARBALLO.

6. Camiño 1C.1.0418: VIGO (SANTA MARÍA). VILARTO – LUDIÑA.
7. Camiño 1C.1.0419: VIGO (SANTA MARÍA). VILARTO – LUDIÑA.

8. Camiño 1C.1.0393: VIGO (SANTA MARÍA). LONGUEIRAL.

9. Camiño 1C.1.152: VIGO (SANTA MARÍA). GOLPILLEIRAS.

Terceiro: Modificar o trazado dos camiños que a continuación se relacionan, segundo quedan grafiados e
identificados co código atribuído no traballo presentado pola empresa adxudicataria da elaboración e formación
do inventario de bens e dereitos do Concello de Cambre, Procat S.L., con data do 4 de decembro de 2012 e
rexistrado de entrada ao número 16.440:

1. Camiño 00176: CA Coruxos C. 140 – Autovía Tramo F. Actual 1C.1.00356.

2. Tramo do camiño 244: CA Fontaíña – Embalse T.M. Carral. Actual 1C.1.410.

3. Tramo 196: CA Lagoa – Mosca. Actual 1C.1.0179.

4. Camiño 156: Anceis C.154 – O Xobelo C.150. Actual 1C.1.0397.

5. Camiño 00046: Ca Pena C.47–Estorrentada C.34. Actual 1C.1.00075.

Cuarto: Modificar, conforme cos acordos anteriormente adoptados, o Inventario de vías e camiños municipais
aprobado en sesión plenaria con data do 25 de febreiro de 1999.
Quinto: Modificar, conforme cos acordos anteriormente adoptados, o traballo presentado pola empresa
adxudicataria da elaboración e formación do inventario de bens e dereitos do Concello de Cambre, Procat S.L.,
con data do 4 de decembro de 2012 e rexistrado de entrada ao número 16.440.
Sexto: Dar traslado do presente acordo á Área de Urbanismo e Réxime Interior.
2.4. Mocións urxentes en asuntos de competencia de pleno segundo o artigo 22 da Lei 7/1985, que non
figuren na orde do día
Este punto non foi utilizado.
3. PARTE DECLARATIVA
3.1. Declaracións institucionais
Este punto non foi utilizado.
3.2. Mocións dos grupos municipais
O Sr. alcalde saúda aos representantes da Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 presentes no salón de sesións
e, fóra da orde do día, somete a votación ordinaria a proposta de declaración de urxencia da moción presentada
polos grupos municipais de UxC, PSdeG-PSOE, ACdC-SON, BNG e Ciudadanos e concelleiro non adscrito.
Votan a prol da urxencia os seis concelleiros do PP, os cinco concelleiros de UxC, os catro concelleiros do

PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous concelleiros do BNG, a concelleira do GM (C’s) e o
concelleiro non adscrito.
O Pleno municipal, por unanimidade dos vinte e un concelleiros que o integran, aprobou a declaración de
urxencia da moción presentada.
A) Moción dos grupos municipais de UxC, PSdeG-PSOE, ACdC-SON, BNG e Ciudadanos e concelleiro
non adscrito para dar apoio expreso á Plataforma de Vítimas do Alvia 04155
Rexistrada de entrada ao núm. 0/5524 o día 25 de xuño de 2016. Consta do seguinte teor literal:
“A Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 leva loitando por esclarecer as circunstancias nas que se produciu o desgraciado
accidente do tren Alvia 04155 con destino a Santiago de Compostela o 24 de xullo de 2013. Neste accidente no que
faleceron 81 persoas e resultaron feridas outras 145 é o accidente ferroviario máis grave da historia da democracia
española. A Plataforma constituíuse coa intención de reivindicar a verdade e a xustiza nun senso amplo, esixindo tamén
responsabilidades políticas, polos feitos que rodearon ao devandito sinistro.
Un suceso tan grave non pode nin debe quedar no esquecemento das institucións públicas e dos responsables políticos, e
por isto cómpre indagar nas causas e as súas responsabilidades penais e políticas que puideran derivarse do devandito
accidente ferroviario. Á marxe das investigacións xudiciais e as responsabilidades penais que poidan derivarse delas, as
vítimas sempre reivindicaron a apertura dunha Comisión de Investigación Parlamentaria para depurar as responsabilidades
políticas, e nun exercicio de responsabilidade, é necesario dar o noso apoio a esta iniciativa, posicionarnos do seu lado
dándolles o noso apoio expreso.
A Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 denunciou en reiteradas ocasións a falta de sensibilidade das autoridades e unha
incomprensible situación de desamparo que viola os seus dereitos máis básicos como vítimas e familiares deste terrible
suceso. Con esta moción non podemos reparar o dano inmenso que sufriron estas persoas, non podemos facer xustiza, nin
esclarecer a verdade do sinistro, pero a través do consenso entre todos os partidos políticos con representación no noso
Concello, nun acto de responsabilidade e compromiso, contribuímos a recoñecer e dignificar ás vítimas e familiares do
accidente ferroviario Alvia 04155.
Por todo o anterior, o Concello de Cambre presenta para o seu debate e posterior aprobación no Pleno a seguinte moción:
Acordos:
Primeiro: Dar apoio expreso á Plataforma de Vítimas do tren Alvia 04155.
Segundo: Que o Concello de Cambre reciba á Plataforma de Vítimas do tren Alvia 04155, para coñecer as súas demandas e
reivindicacións.
Terceiro: Solicitar ao Goberno do Estado que encargue a unha comisión de persoal experto e técnico independente a
investigación do acontecido.
Cuarto: Solicitar ao Goberno do Estado a apertura dunha comisión de investigación no Congreso dos Deputados sobre o
accidente do tren Alvia 04155 para establecer posibles responsabilidades políticas.
Quinto: Se dirixa petición deste Concello á Comisión Europea para que faga público o informe emitido pola Axencia
Ferroviaria Europea sobre o devandito accidente.”

Concedida a palabra a don Manuel María Mora Pita da Veiga, concelleiro do PP, manifesta que o seu grupo
aplaude totalmente esta iniciativa, parécelles excelente, están totalmente de acordo con que as vítimas teñan o
seu recoñecemento por parte de todas as institucións. É verdade que hai unhas responsabilidades penais e
unhas responsabilidades políticas que teñen que depurarse, e iso ten que facerse dunha forma inmediata.
Lamentan que se teña dilatado tanto no tempo.

Tamén é verdade que lles parece ao mellor un pouco estraño, dificultoso, que neste momento se solicite do
Goberno do Estado que encargue unha comisión de persoal de expertos, porque teñen que ter en conta que o
Goberno neste momento está en funcións e non pode facer iso.
Tamén solicitan do Goberno do Estado que encargue unha comisión de investigación no Congreso dos
Deputados. O Congreso dos Deputados está disolto, cre que xa o saberán, e houbo unhas eleccións, que tamén
coñecerán, nas cales houbo un resultado, pero falta aínda formar Goberno. El entende que isto podería encaixar
no momento en que exista un Goberno que estea legalmente constituído, e que haxa un Parlamento onde se
poida constituír unha comisión de investigación.
Dálle a sensación de que isto vén un pouco extemporaneamente, o que non sucedía hai seis meses. Todo o
mundo prevía que se enviaba alá e que en pouco días xa terían Goberno e xa resolverían, pois non, non houbo
Goberno e houbo novas eleccións. Dálle a sensación de que isto, tal e como está, se o transmiten agora mesmo
ao Goberno en funcións, témese que non vai poder facer absolutamente nada. Sería unha mágoa que o
Goberno, que está agora en funcións, non poida resolver, e non poidan agardar a que se constitúa xa legalmente
o Goberno do Estado e o Parlamento, e a partir de aí a comisión de investigación e todo o que faga falta para
resarcir loxicamente, dunha forma totalmente clara e definida, as responsabilidades tanto penais como políticas
que se deriven dese accidente.
Toma a palabra o Sr. alcalde quen sinala que entende que o problema vén porque non teñen Goberno e
Parlamento, pero que no resto da moción están totalmente de acordo, polo tanto, tendo aquí aos representantes
da Plataforma, se engaden un punto que diga “envialo ao novo Goberno e ao novo Parlamento”, entende que o
Partido Popular a aprobaría.
Don Manuel María Mora Pita da Veiga responde que si.
O Sr. alcalde manifesta que el cre que o que buscaban dende a Plataforma, e fala en nome deles, é que fora
unha moción institucional, para darlle máis forza ao que reivindican, polo tanto, se eles están de acordo, e por
suposto os grupos políticos tamén o están, poden incluír un punto número seis onde se diga o de mandar esta
moción ao novo Goberno.
Don Manuel María Mora Pita da Veiga explica que sería poñer “Solicitar ao próximo Goberno do Estado”.
O Sr. alcalde expón que é solicitar ao novo Goberno do Estado e ao novo Parlamento, simplemente cambiar iso.
Pregunta que opinan o resto dos grupos políticos.
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que vai intentar dicilo
dunha forma suave, porque o que non deben nestes temas é ser hipócritas. Resulta que o mes pasado a
Audiencia Provincial da Coruña ordena ao xulgado de instrución número 3 de Santiago que reabra o caso Alvia
para poder aclarar diversos extremos expostos nas periciais practicadas, que basicamente inciden en
deficiencias na vía.
Di que o que non é de recibo é que o único responsable e imputado neste caso sexa o maquinista, que
efectivamente si é responsable de despistarse, como el mesmo declarou, pero non é responsable de que as
medidas de seguridade non foran as correctas na curva de Angrois. Iso xa non son unicamente as vítimas ou os
familiares das vítimas os que o indican, senón que o avala a propia Audiencia, que entende que o xuíz instrutor
antes de pechar o caso deixa sen aclarar cuestións fundamentais, sendo o propio xuíz o que di que, aínda que a
causa foi o exceso de velocidade, e é evidente que non van dicir agora o contrario, que a seguridade da vía
podía ter sido mellor e estar activado o sistema de seguridade ERTMS, que é o propio da alta velocidade e que
foi o que se lles vendeu, e así as posibilidades de que se producira ese accidente eran moito menores.

Falaba de hipocrisía hai un momento porque teñen a un Partido Popular e a un Partido Socialista que se dedican
ou se dedicaron a bloquear no Parlamento Galego a creación desa famosa comisión de investigación do
accidente. O Partido Socialista colle e se abstén porque non lle ve unha utilidade real a investigar máis
profundamente o caso Alvia, seguramente motivado por aquelas lembranzas de Pepiño Blanco inaugurando a
liña sen que as medidas de seguridade foran as apropiadas. De feito hai elementos de seguridade que se
colocaron con posterioridade ao accidente, e a iso chámase neglixencia con resultado de mortes.
Falaba tamén de hipocrisía pola intervención do señor Pita da Veiga, porque o Partido Popular pola súa parte
leva intentando eludir responsabilidades dende o primeiro momento, e son responsabilidades políticas claras,
porque o certo é que o maquinista ía a 190 nun tramo de 80, pero o sistema de freado foi desconectado por
decisión política, e tamén por decisión política non se elaborou ningún informe de riscos antes de permitir que o
tren prestara o servizo.
Di que descoñece os motivos polos que non se puido finalmente emitir o documental que estaba previsto en Vila
Concepción, ‘Frankenstein 04155’, pero cómpre lembrar que os propios maquinistas lle chamaban Frankenstein
a ese tren, porque estaba feito de retallos, ata o punto de que a ela chamoulle a atención, lendo características
técnicas do tren, que lle incorporaron dous furgóns xeradores que superaban o gálibo regulamentario e
descompensaban o centro de gravidade polo seu excesivo peso. É dicir, iso non é simplemente responsabilidade
do maquinista.
E de aí, e non de se é un novo Goberno ou un vello Goberno, se está en funcións, se Mariano Rajoy gañou ou
perdeu as eleccións, de aí é de onde veñen as negativas, tanto do Partido Popular como as abstencións
permisivas do Partido Socialista para que non se forme unha comisión de investigación que podería levar a máis
de un ao caldeiro. Todo o resto é poesía.
Continúa dicindo que a ela disto o que lle sorprende é que o Partido Socialista de Cambre como sempre vai un
pouco por libre, e decida apoiar a moción. E ven que o Partido Popular tamén. Di que eles o agradecen, porque
seguramente así consigan o que queren, que é que se escoite aos familiares das vítimas do Alvia, pero ten que
dicilo, non deixa de ser unha tomadura de pelo para as vítimas, e non deixa de ser unha tomadura de pelo para
os veciños, que no Parlamento Galego critiquen esta iniciativa e no salón de plenos do concello a apoien.
Seguramente sexa porque como no concello non teñen competencia máis que declaratoria e testemuñal sobre
este tema, quedan ben e non gastan un peso.
Conclúe dicindo que se lles coincide, pídelle por favor ao Partido Socialista que falen cos seus colegas
deputados, que eses si teñen a posibilidade de axudar ás vítimas, que os intenten convencer da tan boa vontade
do PSOE de Cambre.
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que fala esta moción de que
é o accidente máis grave da historia da democracia española. Di que a súa familia é basicamente de ferroviarios
e, en fin, o accidente máis grave da historia de España tivo lugar en Torre del Bierzo. Era tamén un tren que viña
da meseta para Galicia, e el tivo un tío que tivo que ir socorrer a aquela xente, ten un tío tamén que se veu
inmerso no tema do Alvia, traballadores ambos de Renfe. Explica que vén isto a conto, aquel accidente que no
tiña lugar nunha democracia, pola famosa frase de Winston Churchill “democracia é que se petan ás cinco da
mañá na túa porta, é o leiteiro”, e democracia é, como cidadáns que son, como consumidores, como usuarios, ter
uns dereitos, ter unhas garantías, ter unhas prestacións, ter unha seguridade por parte do Estado que lles
ampare diante de determinadas situacións como estas. Situacións total e absolutamente imponderables, máis aló
de que poidan, deban e teñan que buscar culpables, porque el ten clarísimo que máis aló da memoria dos seus
familiares, das súas amizades, da súa xente, o que move á Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 é a
posibilidade de que poidan obter melloras que repercutan no común da sociedade.

Quere dicir con isto que el sente, en certa maneira, que a loita da Plataforma é por todos eles, é por el, é tamén
pola súa xente, porque o que ten que derivarse de todo isto, desa reapertura do caso Alvia, dese documental, de
todo o traballo que están realizando, coa modesta colaboración do Bloque, e a el apetécelle citar aquí a Ana
Miranda ou aos seus compañeiros no Parlamento Galego, é esclarecer a verdade e que iso redunde dalgunha
maneira en que situacións como estas non volvan pasar.
O Estado español non estivo á altura das circunstancias. O Estado español actuou como aquela ditadura
militaroide de Franco que no accidente de Torre del Bierzo dedicouse a queimar cadáveres, a facer fosas
comúns, a enganar ás familias, a negar a magnitude do accidente diante da prensa internacional, por suposto
naquel momento logo de intentar vender que fora unha sabotaxe.
Di que por iso entenden que esta é unha loita xusta e é unha loita que necesita implicación, neste caso do
Parlamento Galego e do Parlamento español, porque é aí, son esas as cámaras oportunas onde se poden abrir
unhas comisións de investigación cos medios suficientes para intentar esclarecer a verdade tamén a nivel
político, porque tamén a nivel político ten que haber responsables. E non vale, claro que non vale, dicía a
compañeira Olga moi ben, o dobre rasero. Non vale hoxe aquí, no pleno municipal, diante dunha representación
de vítimas, dicir que si, e logo no Parlamento Galego, nas Cortes Españolas dicir que non ou absterse, porque o
que hai é un mamoneo total e absolutamente impúdico, entre Partido Socialista e Partido Popular, para taparse
as vergonzas. Son dous partidos que alternaron historicamente as direccións de Renfe, hoxe todo o entramado
de Renfe, Adif, logo da segregación da compañía, onde uns postos cobren a outros, onde actúan en total e
absoluta conivencia e onde están actuando, neste caso tamén, ao unísono, para que non se saiba toda a
verdade.
E di que non se trata de revanchismo, e non é unha pugna política, el está convencido de que os compañeiros,
neste caso do PSOE en Cambre actúan con total e absoluta boa fe, pero isto non pode ser, porque este tipo de
situacións os converten nunha república bananeira, non están á altura das circunstancias, e non se pode permitir
que se poñan desculpas do máis heteroxéneas, para negar algo que é total e absolutamente xusto. Xa di,
púidolles pasar a calquera deles. A el cádralle moitas veces, cando vai para a súa casa, pasar ao carón da Alvia,
pasa todos os días (...).
Intervén o Sr. alcalde para pedirlle que acenda o micrófono.
Don Daniel Carballada Rodríguez pide desculpas e di que remata xa dicindo que son ademais de concelleiros,
militantes, afiliados, membros de diversos partidos políticos, e deben trasladar a cada unha das súas direccións
que hai que actuar doutra maneira. Eles non poden ter ningún tipo de credibilidade aquí se os que están arriba
fan outra cousa. Insiste, é unha loita xusta, todo o seu apoio, toda a súa solidariedade, aquí en Cambre e alá
onde estea o BNG, onde teña a súa voz para defender, insiste, unha causa tan xusta.
Toma a palabra o Sr. alcalde para sinalar que antes de continuar quería pedir desculpas a don Jesús Bao,
porque non estando na xunta de voceiros esqueceuse de pasarlle esa moción, que cre, está seguro, de que
estaría tamén de acordo en subscribila e, polo tanto, quere pedirlle desculpas publicamente, porque acaba de
velo agora e acaba de darse conta neste momento.
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que a gravidade deste
accidente e o que están pasando e pasaron as vítimas, efectivamente non poden reparalo, pero pide que polo
menos fagan todo o posible por axudarlles a comprender o que pasou.
Di que en Ciudadanos tamén se fan moitas preguntas. En que condicións se inaugurou esa vía; se fixeron
cambios no proxecto orixinal; se avaliaron os riscos correctamente; e para todo iso, é máis, é necesario que se
cre a comisión de investigación parlamentaria que solicita a Plataforma de Vítimas, porque están mirando por

todos, por eles mesmos e por todos os demais, xa que sabendo realmente o que pasou pódese solucionar e
minimizar os riscos de que algo así volva ocorrer.
E ela iría máis aló, pediría máis. Di que Ciudadanos xa expuxo no Congreso que hai que afastar o electoralismo
das decisións de Fomento, e separar aos políticos dos técnicos. No punto número catro dos acordos que solicita
a Plataforma dise algo importantísimo, que se solicite ao Goberno do Estado a apertura dunha comisión de
investigación no Congreso dos Deputados sobre o accidente do tren Alvia 04155, para establecer posibles
responsabilidades políticas. E no punto número tres piden solicitar ao Goberno do Estado que encargue a unha
comisión de persoal experto e técnico independente a investigación do acontecido.
Di que os políticos teñen que apoiar que se cre esa comisión, e os técnicos aclarar o sucedido, garantindo a súa
independencia, e esixindo ao poder político que os técnicos non se sintan presionados. Hai que impedir que a
docilidade, en maior ou menor medida, dos técnicos, sexa un dos segredos do seu éxito ou do seu fracaso
profesional. Por iso de todos os informes que ten encargado Fomento habería que preguntarlle varias cousas:
cantos dos autores e asinantes eran cargos de libre designación; cantos foron escollidos realmente con criterios
obxectivos de solvencia técnica, porque si, é verdade que existen informes, pero son informes de parte, ou sexa,
o Ministerio de Fomento pregúntalle ao Ministerio de Fomento que tal o fixo, e o Ministerio de Fomento responde
ao Ministerio de Fomento que o fixo moi ben. Por todo iso é esixible que sexa unha comisión de investigación
independente, como se pide no punto terceiro.
Por último, e a modo de pincelada, en Ciudadanos non queren inmiscirse no labor xudicial, nin nas súas
actuacións, precisamente todo o contrario, queren comezar a reverter a politización da xustiza, e di que a ver
como di o que vai dicir sen que o Goberno en funcións do Estado lle mande a policía a casa. Di que hai que
intentar expulsar ao poder político daquelas zonas que o seu afán expansivo ten colonizado, incluídas algunhas
do poder xudicial, se as houbera.
Conclúe dicindo que en Ciudadanos-Cambre apoian esta moción, como non podía ser doutra maneira.
Toma a palabra o Sr. alcalde para preguntarlle aos representantes presentes da Plataforma se estarían de
acordo en modificar o punto terceiro dos acordos, e en vez de “solicitar ao Goberno do Estado” poñer “solicitar ao
novo Goberno do Estado”, e no punto catro tamén, en vez de “solicitar ao Goberno do Estado”, tamén “solicitar
ao novo Goberno do Estado”. Con esas dúas modificacións o PP estaría disposto a apoiar a moción e cre que o
resto dos grupos estarían de acordo en levala como unha declaración institucional. É atrasar o envío a que se
forme un novo Goberno.
Faise constar que os representantes da Plataforma de Vítimas do Alvia 04155 presentes no salón de sesións
amosan a súa conformidade.
Concedida a palabra a don Manuel María Mora Pita da Veiga sinala que unha pequena aclaración, o di polas
manifestacións que se produciron. A el sorpréndelle que a voceira de ACdC-SON faga unhas manifestacións tan
desproporcionadas ou tan fóra de lugar. El non sabe se ela pensa que esta é unha postura gratuíta que ten o PP
agora mesmo, ou unha pose ou algo nese sentido. Dille que non, que é un sentimento profundo, un sentimento
de rabia e dor polo que pasou, e iso non o pode evitar ela por moito que queira manipular agora mesmo o
sentimento dos cidadáns, entre eles os cidadáns que neste momento se sentan nestes escanos, que son
cidadáns do PP. Di que senten esa dor e esa rabia por ese accidente, e senten esa dor e esa rabia porque
probablemente non se teña aclarado aínda que é o que pasou realmente con ese tema.
Non sabe se ela sente iso ou non, pero se non o sente é a súa responsabilidade. Eles, moi sinceramente, si que
lamentan que iso se teña producido, e están loxicamente en apoio total ás vítimas do Alvia.
Dona Mª Olga Santos López manifesta que non vai contestar.

O Sr. alcalde di que llelo agradece, que cre que o mellor polo tipo de moción do que se trata.
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, coa modificación dos puntos terceiro e cuarto da parte
dispositiva nos que se acorda remitir este acordo ao novo Goberno do Estado que se constitúa tralo cesamento
do actual Goberno en funcións, votan a prol os seis concelleiros do PP, os cinco concelleiros de UxC, os catro
concelleiros do PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous concelleiros do BNG, a concelleira
do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito.
O Pleno municipal, por unanimidade dos vinte e un concelleiros que o integran, aprobou a moción coa seguinte
parte dispositiva:
Primeiro: Dar apoio expreso á Plataforma de Vítimas do tren Alvia 04155.
Segundo: Que o Concello de Cambre reciba á Plataforma de Vítimas do tren Alvia 04155, para coñecer as súas
demandas e reivindicacións.
Terceiro: Solicitar ao novo Goberno do Estado que encargue a unha comisión de persoal experto e técnico
independente a investigación do acontecido.
Cuarto: Solicitar ao novo Goberno do Estado a apertura dunha comisión de investigación no Congreso dos
Deputados sobre o accidente do tren Alvia 04155 para establecer posibles responsabilidades políticas.
Quinto: Se dirixa petición deste Concello á Comisión Europea para que faga público o informe emitido pola
Axencia Ferroviaria Europea sobre o devandito accidente.

Fóra da orde do día, sométese a votación ordinaria a proposta de declaración de urxencia da moción presentada
polo grupo municipal de ACdC-SON. Votan a prol da urxencia os seis concelleiros do PP, os cinco concelleiros
de UxC, os catro concelleiros do PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous concelleiros do
BNG, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito.
O Pleno municipal, por unanimidade dos vinte e un concelleiros que o integran, aprobou a declaración de
urxencia da moción presentada.
B) Moción do grupo municipal de ACdC-SON polo día internacional do orgullo LGTBI
Rexistrada de entrada ao núm. 999/068 o día 25 de xuño de 2016, xunto con outra moción e cos rogos e
preguntas presentados para este pleno. Consta do seguinte teor literal:
“O pasado 28 de xuño foi o día do Orgullo LGTBI, que rememora os acontecementos ocorridos hai agora 45 anos no barrio
neoyorkino de Stonewall como un referente histórico na loita de gais, lesbianas, bisexuais, transexuais e intersexuais polo
recoñecemento dos seus dereitos e liberdades.
Nesta loita ocupan un lugar destacado as organizacións LGTBI, protagonistas nos importantes avances que se foron
acadando ao longo dos anos, pero testemuñas tamén dos retrocesos que actualmente se están dando en materia de
dereitos e liberdades da poboación LGTBI: o bullying e o mobbing LGTBIfóbicos, a exclusión sociolaboral das persoas
transexuais, a elevada prevalencia de VIH no grupo de HSH, as medidas legais que levan a algúns países a criminalizar ao
colectivo LGTBI, e un longo etcétera. Fronte a estas dramáticas situacións, corresponde ao tecido asociativo LGTBI
responder de forma contundente e reclamar todas aquelas medidas que deban adoptarse, en beneficio do respecto á
diversidade e á igualdade e a prevención de riscos para a integridade física e moral das persoas LGTBI.

Do mesmo xeito, corresponde aos poderes públicos escoitar ás organizacións LGTBI, recoñecer o encomiable labor social
que veñen desenvolvendo, e responder co firme compromiso de adoptar aquelas decisións que correspondan para garantir
os dereitos fundamentais das persoas, a prestación de servizos básicos e evitar calquera forma de discriminación por motivo
de orientación ou identidade sexual.
A FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuais e Bisexuais) dedica este ano temático ás e aos mozos
LGTBI, que sofren acoso e ciberacoso LGTBIfóbico no ámbito educativo. Este colectivo vive aínda a día de hoxe a súa
condición sexual con angustia en moitas ocasións, debido ás actitudes discriminatorias e vexatorias que constantemente se
manifestan na nosa sociedade, e apenas conta con referentes positivos doutras persoas LGTBI na súa contorna, posto que
son frecuentemente invisibilizadas, en especial as mulleres lesbianas, e de modo particular a poboación LGTBI do ámbito
rural.
Todo isto constitúe un motivo de preocupación para o conxunto da sociedade e require dunha reacción urxente dos poderes
públicos, a quen corresponde garantir o benestar das e dos mozos, adoptando medidas contundentes fornte ao acoso,
promovendo a diversidade como un valor social e fomentando a participación e o asociacionismo na mocidade.
Por todo iso, elévanse ao Pleno os seguintes ACORDOS:
Primeiro: Instar aos Gobernos central e autonómico á aprobación dunha lexislación específica contra a discriminación por
orientación ou identidade sexual, á que constantemente se ven sometidas as persoas LGTBI, que se atopan desamparadas
en base á lexislación vixente.
Segundo: Reclamar ao Goberno central unha rectificación en canto á denegación de asilo a persoas que así o solicitaron,
despois de acreditar que as súas vidas corrían serio perigo ao ser perseguidas por motivo de orientación ou identidade
sexual. Rogar maior sensibilidade institucional fronte a situacións dramáticas que chegan a nós desde outros contextos
xeopolíticos nos que, aínda a día de hoxe, queda un longo camiño por percorrer en materia de dereitos humanos.
Terceiro: Reclamar ao Goberno autonómico a implementación de plans de atención á saúde do colectivo LGTBI, que
permitan ofrecer unha resposta eficaz aos problemas específicos de saúde do colectivo, en especial a prevención de ITGs
(Infeccións de Transmisión Xenital) en HSH e a atención á saúde das persoas transexuais.
Cuarto: Requirir ao Goberno autonómico, con base nas súas competencias en materia de educación, a introdución da
perspectiva de diversidade no currículo académico, que recolla de forma realista e proporcionada a diversidade afectivosexual e familiar existente na Sociedade, o cal contribuiría de forma relevante a unha vivencia máis positiva da sexualidade
das e dos mozos. Impulsar nos centros educativos do municipio a creación e posta en marcha de Titorías de Atención á
Diversidade Afectivo-Sexual.
Quinto: Emprazar ás autoridades educativas a apostar de forma contundente por unha educación pública, mixta, laica e de
calidade, que responda ás necesidades reais do alumnado, e promova valores de respecto á diversidade e favorables á
convivencia. Suprimir os contidos de índole relixioso no ámbito escolar, entendéndose que existen outros espazos
destinados para tal fin, respectándose o principio de liberdade de conciencia do conxunto do alumnado.
Sexto: Simbolizar o firme compromiso deste concello coa igualdade e os dereitos do colectivo LGTBI colocando todos os 28
de xuño unha banda na balconada do concello, así como mandando mensaxes a través dos letreiros luminosos de todo o
concello.
Da presente moción darase traslado:
-

Ao novo Goberno central (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Ministerio de Educación, Ministerio
do Interior)
Ao Goberno autonómico (Consellerías con competencias en Educación, Sanidade, Servizos Socias e Emprego)
Ao movemento asociativo LGTBI da cidade e a comunidade autónoma”

Toma a palabra o Sr. alcalde para sinalar que no punto número un e no punto número dous volven ao mesmo, e
pregunta se inclúen o de instar ao novo goberno.

O concelleiro de ACdC-SON contesta que si.
Concedida a palabra a don Manuel Rivas Caridad, voceiro do PP, manifesta que dende o seu grupo felicitan a
ACdC pola presentación desta moción. Están totalmente de acordo en todos os puntos, menos no punto número
cinco. Cre que non encaixa ese texto coa moción. Fala ese punto de emprazar ás autoridades educativas a
apostar de forma contundente por unha educación pública, mixta, laica, ou aconfesional diría el, e de calidade,
aínda que se a proposta di laica, loxicamente el o respecta, e continúa o punto dicindo que responda ás
necesidades reais do alumnado e promova valores de respecto á diversidade e favorables á convivencia.
Suprimir os contidos de índole relixioso no ámbito escolar, entendéndose que existen outros espazos destinados
para tal fin, respectándose o principio de liberade de conciencia do conxunto do alumnado.
Expón que se suprimen ese parágrafo o PP votará a favor. Con ese parágrafo incluído votarán en contra, porque
cren que non encaixa ese texto coa moción.
Concedida a palabra a don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, manifesta respecto do tema
que di o Sr. Rivas da relixión, que hai que ter en conta que a relixión condena expresamente o homosexualismo,
é así de claro, en calquera das súas vertentes, Sodoma, etc., etc. Son condutas que provocan despois mobbing e
acoso dentro dos propios ambientes educativos.
O Sr. alcalde pregunta ao concelleiro se, entón, non o retira.
Don Antonio Bruquetas Santos contesta que non.
Concedida a palabra a don Juan González Leirós, voceiro de UxC, manifesta que eles si van apoiar a moción en
todo o seu contido, porque cren que si hai certo calado nas expresións. Poden compartir ou non algún tema, pero
no fondo si están de acordo.
Concedida a palabra a don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, voceiro do PSdeG-PSOE, manifesta que dende o
seu partido non se fai distinción ningunha pola opción sexual de cada persoa, polo que o seu voto é afirmativo.
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que dende o seu grupo
están total e absolutamente de acordo coa moción e, por suposto, o seu voto vai ser afirmativo.
Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que eles tamén están de
acordo coa moción, pero teñen unha dúbida que lles gustaría que lles aclararan. É unha interpretación referente
ao punto número tres, que fala de reclamar ao Goberno autonómico a implementación de plans de atención á
saúde do colectivo LGTBI, que permitan ofrecer unha resposta eficaz aos problemas específicos de saúde do
colectivo, en especial a prevención de ITGs (infeccións de transmisión xenital) en HSH e a atención á saúde das
persoas transexuais.
Expón que diso se pode entender que se pide un trato especial en Sanidade para esas persoas, e entón xa non
estarían falando de igualdade. Cren que ese colectivo, como calquera outro colectivo, pode padecer ese tipo de
enfermidades, igual que calquera, por iso lles gustaría, porque ao mellor é que eles non souberon ler entre liñas,
que llelo explicaran un pouco, e así votarían a prol. Gustaríalles saber, porque ata parece como se os estiveran
discriminando. É o que lles gustaría que lles explicaran.
Concedida a palabra a don Antonio Bruquetas Santos explica que precisamente é todo o contrario. Con este
punto o que se pretende é facer conscientes e facer partícipes da situación aos técnicos e á xente que traballa
nos servizos de atención sanitaria. Dese xeito eliminan o que se está producindo en moitos casos agora, que
unha persoa cunha enfermidade de transmisión sexual, sen ter por que pertencer a este colectivo, sufra
discriminación. Non é unha conduta xeneralizada, iso está claro, pero si que se están detectando ese tipo de

temas. Entón, con eses plans de atención á saúde o que se pretende tamén é concienciar un pouco, e evitar que
se produzan situacións incómodas para os propios pacientes, simplemente.
Concedida a palabra a don Manuel Rivas Caridad manifesta que, como dicía antes, está de acordo en que se
non o queren suprimir, que non o supriman, pero el volve a ler: “Suprimir os contidos de índole relixioso no
ámbito escolar, entendéndose que existen outros espazos destinados para tal fin, respectándose o principio de
liberdade de conciencia do conxunto do alumnado”. Di que se a súa liberdade de conciencia consiste en ter a
oportunidade de estudar relixión nun colexio, sexa público ou sexa concertado, aquí o que están pedindo e o que
están votando é suprimir todo ese contido relixioso. Polo tanto, están coartando a súa liberdade, el non podería
asistir ás clases de relixión porque non existirán.
Pregunta que ten iso que ver co colectivo LGTBI. El non entende por que hai que suprimir todos os símbolos
relixiosos. Hoxe en calquera colexio os alumnos teñen a oportunidade de estudar ética, ou se queren poden
estudar relixión. Esa é a súa liberdade. O que fan con esta proposta é suprimir iso, para que non haxa liberdade.
Pregunta entón onde poden estudar relixión, e non se refire á católica, refírese a calquera tipo de relixión.
Conclúe reiterando que se ese punto non se suprime, dende logo o seu grupo ten que votar en contra, porque
cren que iso non ten nada que ver co orgullo LGTBI.
Concedida a palabra a don Antonio Bruquetas Santos manifesta que pensa que o que se trata é de intentar
acadar a máxima igualdade, a máxima equidistancia entre os estremos. A relixión ten un ámbito que lle é propio,
e que pode ser estudado fóra dos ambientes escolares onde non deberían estar mesturados eses temas. Dende
logo sempre se ten a opción de ir a colexios onde a relixión é unha maneira de levar a educación, pero como
entes públicos non poden máis que pedir que a relixión non sexa unha forma de coartar aos demais nenos.
Ademais, a relixión inflúe de tal maneira, que sempre vai acabar poñendo a uns en contra dos outros, porque non
van compartir as mesmas opinións. Ademais, a propia Constitución Española di que este é un Estado laico,
efectivamente, e, polo tanto,.... , di que ben, aconfesional, chámenlle “x”, aconfesional. Precisamente, como é así,
non soamente a relixión católica ten por que estar contida neste tema, a relixión, no seu conxunto sitúase en
contra, normalmente, dos colectivos LGTBI. Normalmente é así, ... algunhas,... ben, di que se o deixan acabar,
despois lle din o que queiran, e senón, nada.
Toma a palabra o Sr. alcalde para sinalar que se acaban as intervencións. Cre que o concelleiro de ACdC non
vai convencer ao PP, nin el vai retirar o punto, polo tanto cre que o mellor é votar a moción.
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, coa modificación do punto referido a dar traslado desta moción
ao Goberno central, que se substitúe por remitir o acordo ao novo Goberno do Estado que se constitúa tralo
cesamento do actual Goberno en funcións, votan a prol os cinco concelleiros de UxC, os catro concelleiros do
PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous concelleiros do BNG, a concelleira do GM (C’s) e o
concelleiro non adscrito. Votan en contra os seis concelleiros do PP.
O Pleno municipal, por quince votos a prol, aprobou a moción coa seguinte parte dispositiva:
Primeiro: Instar aos Gobernos central e autonómico á aprobación dunha lexislación específica contra a
discriminación por orientación ou identidade sexual, á que constantemente se ven sometidas as persoas LGTBI,
que se atopan desamparadas en base á lexislación vixente.
Segundo: Reclamar ao Goberno central unha rectificación en canto á denegación de asilo a persoas que así o
solicitaron, despois de acreditar que as súas vidas corrían serio perigo ao ser perseguidas por motivo de
orientación ou identidade sexual. Rogar maior sensibilidade institucional fronte a situacións dramáticas que
chegan a nós desde outros contextos xeopolíticos nos que, aínda a día de hoxe, queda un longo camiño por
percorrer en materia de dereitos humanos.

Terceiro: Reclamar ao Goberno autonómico a implementación de plans de atención á saúde do colectivo LGTBI,
que permitan ofrecer unha resposta eficaz aos problemas específicos de saúde do colectivo, en especial a
prevención de ITGs (Infeccións de Transmisión Xenital) en HSH e a atención á saúde das persoas transexuais.
Cuarto: Requirir ao Goberno autonómico, con base nas súas competencias en materia de educación, a
introdución da perspectiva de diversidade no currículo académico, que recolla de forma realista e proporcionada
a diversidade afectivo-sexual e familiar existente na Sociedade, o cal contribuiría de forma relevante a unha
vivencia máis positiva da sexualidade das e dos mozos. Impulsar nos centros educativos do municipio a creación
e posta en marcha de Titorías de Atención á Diversidade Afectivo-Sexual.
Quinto: Emprazar ás autoridades educativas a apostar de forma contundente por unha educación pública, mixta,
laica e de calidade, que responda ás necesidades reais do alumnado, e promova valores de respecto á
diversidade e favorables á convivencia. Suprimir os contidos de índole relixioso no ámbito escolar, entendéndose
que existen outros espazos destinados para tal fin, respectándose o principio de liberdade de conciencia do
conxunto do alumnado.
Sexto: Simbolizar o firme compromiso deste concello coa igualdade e os dereitos do colectivo LGTBI colocando
todos os 28 de xuño unha banda na balconada do concello, así como mandando mensaxes a través dos letreiros
luminosos de todo o concello.
Da presente moción darase traslado:
-

Ao Goberno central (Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Ministerio de Educación,
Ministerio do Interior)
Ao Goberno autonómico (Consellerías con competencias en Educación, Sanidade, Servizos Socias e
Emprego)
Ao movemento asociativo LGTBI da cidade e a comunidade autónoma.

Fóra da orde do día, sométese a votación ordinaria a proposta de declaración de urxencia da moción presentada
polo grupo municipal de ACdC-SON. Votan a prol da urxencia os seis concelleiros do PP, os cinco concelleiros
de UxC, os catro concelleiros do PSdeG-PSOE, os dous concelleiros de ACdC-SON, os dous concelleiros do
BNG, a concelleira do GM (C’s) e o concelleiro non adscrito.
O Pleno municipal, por unanimidade dos vinte e un concelleiros que o integran, aprobou a declaración de
urxencia da moción presentada.
Faise constar que cando son as vinte e unha horas e vinte minutos auséntase do salón de sesións dona Marta
Mª Vázquez Golpe, concelleira do PP.
C) Moción do grupo municipal de ACdC-SON para establecer un modelo de festas participativas e
transparente
Rexistrada de entrada ao núm. 999/068 o día 25 de xuño de 2016, xunto con outra moción e cos rogos e
preguntas presentados para este pleno. Consta do seguinte teor literal:
“A negativa do Goberno de non organizar as festas patronais de Santa María en Cambre, está causando na veciñanza un
certo rexeitamento e preocupación. O grupo de ACdC adquiriu o compromiso de que o tema en cuestión fora tratado e
debatido en pleno, para darlle a relevancia que merece; onde Goberno e oposición expoñan o seu criterio respecto da
organización, ou non, das festas e posibles alternativas.

Nos últimos tempos, as festas de Cambre determinábanse nos despachos do concello, sen participación dos que deberían
ser os verdadeiros protagonistas, a propia veciñanza, o resulta viña sendo máis do mesmo, “moito orzamento, pouca
participación” e menos transparencia. Sen dúbida o problema merece un tratamento para reconducir a situación e na medida
do posible potenciar as festas de Cambre.
Chama a atención como se pode eliminar un acontecemento que se preservou durante moitísimos anos e que forma parte
da historia do noso concello. Entende o noso grpo, que este evento merece como mínimo un tratamento similar ao mesmo
que outros acontecementos e festexos que se van celebrar, non podemos esquecer que a festa de agosto en Cambre tamén
é “unha tradición popular histórica” con arraigo cultural dende tempos atrás, que de non evitalo pode perderse.
Somos conscientes de que a tarefa non é fácil, pero o Goberno e o conxunto da Corporación temos a obriga de facilitar aos
veciños/as de Cambre o poder intervir dun xeito máis directo, e sobre todo promover mecanismos de participación no marco
do “Regulamento de participación cidadá”.
Somos coñecedores do gran traballo que dende as distintas comisións de festas se realiza para que os veciños poidan
desfrutar duns días de festa, encontro e diversión, condicionado moitas veces á climatoloxía e outras variables imprevisibles.
No tema que nos ocupa, baixo o noso criterio, existe unha responsabilidade por parte do Goberno que non debe eludir, e por
tanto debería utilizar os recursos existentes para darlle solución a este tema, no que sen dúbida pode contar coa
colaboración do noso grupo.
Por todo o exposto o grupo municipal de ACdC propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
Único: Nun prazo máximo de tres meses convocarase unha xuntanza de voceiros presidida polo concelleiro de Cultura, que
teña como punto único a creación do Consello Sectorial de Festexos, contemplado no artigo 27 do RPC.”

Concedida a palabra a don Manuel Rivas Caridad, voceiro do PP, manifesta que o seu grupo se alegra moitísimo
desta moción. O PP o mes pasado traía precisamente unha pregunta ao pleno sobre estes temas que
loxicamente non puideron ler, por diversas razóns. Conclúe dicindo que o seu voto, dende logo, vai ser positivo
nesta moción.
Concedida a palabra a don Juan González Leirós, voceiro de UxC, manifesta que cando se fala da negativa a
organizar as festas patronais de Sta. Mª de Cambre, imaxina que se está pensando tamén en Cela, en Pravio, en
Cecebre, en Bribes, en Sta. Mª de Vigo, en Brexo, en Andeiro, en San Lourenzo, en Sigrás, en Anceis, no
Temple, e incluso se queren na Barcala, que dende UxC chaman a décimo terceira parroquia, porque cren que
ten a súa singularidade e, aínda que non sexa parroquia, a entenden como tal.
Eles cren que aquí están na posición de determinar e fixar unha posición de igualdade do que son as festas
patronais, e de igualdade para todos os ámbitos de Cambre. Cambre non é nin máis nin menos que unha
parroquia do Concello de Cambre, polo tanto debe de ter as mesmas atribucións que teñen o resto das
parroquias.
En canto á participación cidadá, evidentemente abríronse foros de participación, houbo contactos do concelleiro
de Cultura con todas e cada unhas das parroquias, con todas e cada unha das comisións de festas,
expoñéndolles dúas cousas, que non estaba o mundo para festas, polo menos dende a Administración, e que se
lles podía dar unha subvención. Ademais garantir que as festas existen só depende dos veciños que as fagan,
eles cren que a participación da Administración moitas veces o que fai é estragar esa comunicación e ese ámbito
do social, ese ámbito de comunicación.
Di que poden ser moitas, pero pon un exemplo, Pravio, onde San Xoán se acaba de celebrar hai uns días. Ver á
xente como fai o churrasco e se queda alí toda a noite e traballa todo o día, e ao día seguinte saca o tractor a
pedir para unha orquestra, para el esa é a festa. Á parte da festa da verbena, para el esa é a verdadeira festa.
Que ás nove da mañá te chamen ao timbre, que tes que levantar e que te boten os fogos, aínda que te amole un
montón que te boten eses fogos na porta de casa, porque non o soportas, pero despois chégante cos músicos e

chégante cos gaiteiros, e a verdade é que é unha delicia participar niso. Cre que iso son as festas, e que as
festas sempre se prepararon e se produciron dende os ámbitos parroquias, non dende os ámbitos dos concellos.
Cando en Coruña o concello colleu as festas de San Xoán, probablemente houbo un momento de desequilibrio
no que estiveron a punto de desaparecer.
Continúa dicindo que falan das festas de agosto de Cambre, pero volve insistir en que deben falar de todas as
festas, porque todas son importantes, sobre todo por promover os mecanismos de participación. Pregunta que
máis mecanismo de participación que a xente saia cos seus propios tractores entre os veciños, a sentarse e a
buscar a outros veciños para que os apoien na súa participación, para que dean o seu diñeiro e acheguen ao
tema.
El cre que ese é o ámbito de discusión, no que deben discutir. Se preguntan se debe o concello participar neses
temas, el cre que por suposto debe apoiar, pero se preguntan se debe participar intensamente no tema de
creación das festas, niso eles cren que son as parroquias as que teñen que activar o tema, e que ademais o que
fan é activar a vida colectiva, activar a vida participativa e activar aos veciños, que moitas veces estanse
acostumando a non facer nada porque a Administración lles fai todo, e iso eles cren que é negativo, á parte da
cuestión do orzamento municipal, que tamén ten que atender a outro tipo de cuestións, como son os Servizos
Sociais.
Por último, a pesar de que eles quixeran apoiar esta moción relativa ao consello sectorial, dilles que teñen que
ser efectivos e ser pragmáticos, e o concello neste momento non ten capacidade para xestionar os consellos
sectoriais, non a ten, e non teñen capacidade para contratar nova xente. E isto non é dito polo Goberno
municipal, é dito polos propios funcionarios, que poden poñer moita ilusión, pero que non son capaces de sacar
iso adiante. Ademais, terían que animar o Consello Xeral antes que o consello sectorial, e é case imposible. Por
outra parte, cando falan dun consello sectorial de festas, pregunta por que non un consello sectorial de servizos
socias, que lles parece moito máis interesante.
Por todo isto, cren que neste momento o Goberno e todos os concelleiros xa teñen foros de participación, como
son a xunta de voceiros, ou facer charlas, para formular este tipo de cuestións, non necesitan crear ese tipo de
consellos, porque non poden crealos, é imposible.
Conclúe dicindo que, polo tanto, non van apoiar a moción nese sentido.
Cando son as vinte e unha horas e vinte e cinco minutos reincorpórase á sesión dona Marta Mª Vázquez Golpe,
concelleira do PP.
Concedida a palabra a don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, voceiro do PSdeG-PSOE, manifesta que eles
tampouco van apoiar a moción. Consideran que todas as parroquias e as festas patronais das parroquias deben
ser tratadas por igual polo concello, co mesmo tipo de subvención, e gozar todo o mundo as festas, pero deben
de ser en comisións.
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez, voceiro do BNG, manifesta que hai varias cuestións. En
primeiro lugar queren recoñecer, dende unha relativa discrepancia, ou unha discrepancia parcial, a valentía do
equipo de goberno. É dicir, o equipo de goberno, para ben ou para mal, está sendo consecuente, está sendo
perseverante nunha actitude, nun posicionamento que é público e notorio por parte de todo o mundo en Cambre.
UxC dixo dende o primeiro momento, non sabe se antes das eleccións, pero dende logo practicamente dende
que comezou este mandato, cal ía ser a súa posición respecto das festas chámense de agosto, chámense
patronais, chámense de Sta. María.
Eles o que si observan é que hai unha serie de cuestións que se teñen manifestado neste pleno que,
honradamente, non se cumpriron. Concretamente en determinado momento díxose neste pleno que a

Concellería de Cultura e Tradicións Populares estaba analizando diversas opcións para o ano 2016, das que
todos os concelleiros serían debida e oportunamente informados. Eles teñen que dicir, e o din con total e
absoluta cordialidade, que neste caso non se senten debida e oportunamente informados, e que tería sido
posible chegar a outro tipo de acordos, porque ao seu modo de ver o que aquí está en debate é froito de non dar
un debate anterior, previo, prepolítico a todo isto, o debate de se efectivamente, como apuntaba o Sr. Leirós, o
Concello de Cambre debe facerse cargo ou non das festas de Cambre. Dixo o Sr. Leirós que Cambre é unha
parroquia máis, si, é unha parroquia máis. A Barcala é a décimo terceira, si. Meixigo é a décimo cuarta, por
suposto. Pero hai unha particularidade, Cambre é a cabeceira municipal.
Di que politicamente dende o BNG defenden que Cambre ten un problema, que lles levaría incluso a falar do
Urbanismo, é dicir, é un concello relativamente acéfalo no sentido de que a súa cabeceira municipal en moitos
aspectos non é o núcleo urbano do concello que máis vida ten, que máis poboación ten, que máis comercio ten,
en fin, que máis actividade xera, e que teña unhas festas decentes, dignas, pode axudar a dalgunha maneira
asentar ese papel preponderante no municipio, que entenden positivo.
Xa di, o debate primeiro é se forman parte ou non unhas festas dunha programación cultural, e ese é un debate
que quizais podían ter dado entre todos, porque el está de acordo coa lectura inicial que fai o equipo de goberno,
as festas tal e como se viñan facendo eran insostibles e indefendibles para unha administración pública digna de
tal nome, porque era un embarullamento total e absoluto, de cartos, de valores que se lle transmiten á sociedade,
etc. E está de acordo, ademais, en que o camiño debe ser recuperar unhas festas cun carácter moito máis
participativo, moito máis veciñal, moito máis da súa xente, tendo en conta, e tamén o queren dicir de maneira
clara, que non poden competir con outra serie de celebracións que se celebran nas mesmas datas, fala por
exemplo das festas do San Roque en Sada e en Betanzos. Quizais xogan máis na liña do que son as festas de
Sta. María en Oleiros, no propio núcleo alí do Real, que son unhas festas moi cucas, moi tradicionais, moi ben
montadas e con moita modestia.
Con todo, o que din é que aquí o touro xa se vía vir, porque se sabía que ía haber problemas, porque como en
multitude de ámbitos de actuación política, cando unha Administración asume, polos motivos que sexa,
determinadas funcións e logo llelas quere devolver, por así dicilo, á sociedade civil, á xente, aos veciños, igual
gran parte dos veciños están moi deshabituados, non teñen xa o costume, perdeuse o hábito, non teñen a
referencialidade nin a capacidade de xeito inicial de facerse cargo, neste caso, duns festexos. Quizais aí faltou
certa pedagoxía, faltou certa forma de actuar e de avisar en serio, máis aló das reunións que puidera ter habido.
O BNG entende que Cambre debe ter as súas festas, que debe ser obxectivo do concello que as pase a
desenvolver, por suposto que si, unha comisión, pero quizais, o din tanto a nivel de pleno como fóra do pleno, se
podería ter actuado, senón doutra forma, si substancialmente mellor.
Tamén o di, con todo o cariño do mundo aos compañeiros de ACdC, que no fondo e cara a este ano esta moción
non resolve o problema, é dicir, o de que no prazo de tres meses se reúna esa comisión, o BNG está a favor, vai
votar a prol da comisión, pero aquí o problema que subxace é outro. Eles teñen informacións loxicamente un
pouco paralelas á vida institucional de que houbo contactos, de que hai boa disposición, de que quizais este
problema se poida solucionar, e agardan que así sexa.
Nese sentido eles só queren dicir, de maneira total e absolutamente clara, respectando por suposto que si a
legalidade, aínda que isto lles parece unha parvada respecto do actual Goberno municipal, porque teñen
perfectamente claro que van facer as cousas como é debido, que terán todo o seu apoio á hora de facilitar que
quen así o queira, voluntariamente, como explicaba o Sr. Leirós, se queira facer cargo das festas de Cambre, e
que haxa a oportuna colaboración municipal. Nunhas festas que entenden, e insisten, son de Cambre, da
parroquia de Cambre, pero que teñen unha compoñente que vai tamén un pouco máis aló.

Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo, voceira do GM (C’s), manifesta que o enfado de moitos
veciños é real polo tema de ter anulado a festa de Sta. María. Persoalmente ela polo seu traballo visita a diario
moitos negocios en Cambre, e tense atopado con xente realmente moi, moi enfadada. Son festas de toda a vida,
que ninguén entende por que se eliminan, hai incluso moitos comentarios de por que se lle dan dous días ao
Rock in Cambre e se quita Sta. María. Saben efectivamente que é o aniversario do Rock in Cambre, pero son
dúas festas diferentes, e non todos os veciños gozan do Rock in Cambre como gozan outros veciños das festas
de Cambre.
Ao seu grupo parécelle ben que se celebre unha xunta de voceiros para poder buscar unha solución, porque hai
que buscala, cren que hai que atender os desexos dos veciños. O que ao mellor xa non entenden tan ben é iso
do consello sectorial de festas, porque lles causa un pouco de desconcerto que é o que abarca, porque se lles
forman dúbidas de ata onde pode abarcar. O ven pouco definido, non moi detallado. Se esa xunta de voceiros é
para dicir que si, que se crea o consello sectorial de festas, entón terán que votar en contra. Outra cousa é que
esa xunta de voceiros se celebre para debater como buscar unha solución e como poder celebrar a festa, dentro
dos problemas que poida ter o concello para realizala, e dentro dos desexos dos veciños.
Polo tanto, Ciudadanos quere que haxa unha unidade en todo isto, pero necesitan tamén saber a que aterse con
iso do consello sectorial de festas. Xa lles di que están dispostos a que se celebre a xunta de voceiros, pero
gustaríalles que aclararan un pouco máis que é o que abarca todo isto.
Toma a palabra o Sr. alcalde para explicar que pola súa parte non van poder crear o consello sectorial de
festexos, pero si que poden facer, e é un compromiso que adquire, en menos de tres meses, ou en tres meses,
porque está agosto por aí polo medio, unha xunta de voceiros para tratar especificamente o tema das comisións
de festas, ou das festas en todas as parroquias de Cambre, e buscar un foro para tratar ese tema. Pode ser un
consello, se os técnicos lles din que se pode facer, porque ata agora din que non, ou outro tipo de foro que poden
definir entre todos os voceiros.
Propón ao grupo de ACdC-SON que cambien a moción nese punto, é dicir, en vez da creación do consello
sectorial de festexos, unha reunión co único punto de creación dun foro para tratar as festas e festexos en
Cambre.
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que vai empezar polo
final, e a resposta é non. A creación dun consello sectorial, e segue de atrás para adiante, se ten interese en non
votar en contra a concelleira de Ciudadanos, está extensamente regulado nos artigos 130, 131 e 139 do
Regulamento de organización e funcionamento do réxime xurídico das entidades locais. Aí ten exactamente,
punto por punto, en que consiste, que contempla, quen define e quen forma calquera tipo de consello sectorial.
Evidentemente non ían meter o articulado na moción, pero se efectivamente ten interese en saber en que
consiste un consello sectorial, un mecanismo importante de participación dos veciños na vida do concello, con ler
eses tres artigos vaino ter moi claro.
Por outra parte, quería comentar que con esta moción, que ten un carácter absolutamente conciliador e
totalmente colaborador, o que pretendían e buscaban, única e exclusivamente, era poñer en práctica o que
dende UxC se vendeu en campaña electoral como máxima da súa política, a transparencia e participación, e
repite, transparencia e participación. Dilles que transparencia cero, aquí ninguén sabe o que pasa coas festas.
Participación ningunha, cada un que se busque a vida. Entón, o programa había que volver a relelo un pouquiño
máis.
Continúa dicindo que dende Asemblea Cidadá de Cambre en ningún momento criticaron, e seguen sen criticar, a
decisión do Goberno de deixar de asumir as festas de Cambre, ao contrario, no seu momento o celebraron, por
ese motivo que dicía o Sr. González Leirós, para poder darlle a todas as parroquias un tratamento similar e por

igual. No seu momento foron capaces de entender que esta medida era unha política concreta, como dicía o Sr.
Carballada, dende o inicio, e un anuncio dende o inicio de UxC, que tomou esa decisión, e eles a respectan.
Agora entran en acción e traen esta moción precisamente polo que se estaba comentando, polo que está
pasando nas rúas, polo que se está escoitando na rúa, polo cabreo que teñen moitísimos veciños. Observaron
que a decisión que o Goberno tomou non foi meditada, non foi madurada, non foi consensuada, nin é celebrada
nin aprobada por unha altísima porcentaxe dos veciños de Cambre que se atopan sen saber por que, sen saber
quen, se van facer festas, se hai unha comisión, se non a hai. Hai xente que a está empezando a formar, pero
que non sabe canto diñeiro lle toca das subvencións, e que veñen reunirse constantemente. Esa indeterminación
é o que eles non poden permitir e por iso agora entran en acción.
Como ben dicía tamén a concelleira de Ciudadanos, o tema do que se está falando agora mesmo nas rúas é das
festas de Cambre. Falta mes e medio e, insisten, non saben que é o que vai pasar. No pleno pasado cre que foi,
o concelleiro de Cultura dixo que el tampouco sabía nada.
Di que as cousas non se poden facer así. Insiste en que eles non critican o cambio de modelo nas festas, pero
hai unha norma básica na vida, que é que non podes vender o leite antes de muxir a vaca, e iso é o que se está
facendo aquí. Estaban plenamente convencidos, dálle esa sensación, neste equipo de Goberno, de que en
Cambre os veciños íanse dar cobadazos, por non dicir outra cousa, para organizar as festas, e resulta que a día
de onte pola tarde, non sabe a día de hoxe, pero a día de onte pola tarde a comisión que está intentando medio
asumir as festas non tiña, como dicía hai un instante, coñecemento de que importe de subvención podía chegar a
dispoñer do Concello de Cambre para poder contratar a unha orquestra. Iso a día de onte pola tarde. Cre que
hoxe pola mañá tiveron reunión, por iso non se atreve a dicir nada, pero, en fin, falta un mes e medio para as
festas.
Tamén lles di que sempre criticaron, tanto dende ACdC como na Corporación anterior sendo concelleira de EU,
sempre criticaron o exceso de diñeiro que se estaba dedicando ás festas parroquiais, pero non porque non
queiran que haxa festas, senón porque entendían que o que non se pode permitir é que nun momento
determinado, e aí entra o consello sectorial, un concello delegue nun contratista a elección dun paquete de
orquestras e se paguen 50.000 euros a catro orquestras que non saben se efectivamente teñen ese custo ou
non, e saia diñeiro do concello como se nada.
É dicir, hai que controlalo, evidentemente, e hai que ver se esa cantidade de diñeiro é razoable ou non é
razoable. Eles entenden que non, pero eles non son contratistas, pero é que aquí se delegaba nunha persoa que
traía aquel paquete, e a xente ía á festa e se acabou, e iso é o que non pode ser, iso é o que hai que controlar.
Falaban antes das funcións do consello sectorial, e dilles que hai moitísimos concellos que programan as súas
festas, de todas as parroquias, porque non soamente están falando do consello sectorial para a parroquia de
Cambre, ou para o pobo de Cambre. Teñen por exemplo a Jaca, Benavente, Leganés, Langreo e moitísimos
concellos que teñen formado o seu consello sectorial, que non é un mecanismo novo, hai concellos que dende o
ano 90 teñen funcionando ese consello sectorial, que non hai que contratar a ninguén, que o consello sectorial o
forma o Sr. Leirós, ela, os veciños, o concelleiro de Cultura, o alcalde, as asociacións de veciños, non teñen que
contratar a ninguén. Pide que non fagan pensar á xente que agora lles vai custar as festas ter aquí unha persoa
contratada, nin moitísimo menos. O consello sectorial o forman eles, os axentes activos da política municipal e as
asociacións de veciños.
En canto ás funcións que teñen, e contéstalle someramente á concelleira de Ciudadanos, é presentar iniciativas,
suxestións, propostas sobre a organización das actividades de festexos, para ser discutidas con posterioridade,
que cre que niso si deberían estar todos de acordo, na comisión informativa de Cultura, que non teñen que
formar, que xa está formada. Daríase traslado á comisión informativa das propostas que se reciben, do que
queren os veciños, e aí, efectivamente, ditamínase, e así poden chegar a configurar o que serían as festas de

Cambre, se iso é o que queren, se queren darlle un cambio de prisma, como ela entende que lle quere dar o
concelleiro de Cultura.
Os participantes no consello sectorial tamén están determinados neses artigos que citou, e non hai que contratar
a ninguén. Son os políticos e as asociacións de veciños, non hai máis, e os técnicos, evidentemente. Non sabe
por que non se pode formar un consello sectorial, eses informes técnicos aos que alude o Goberno estaría ben
recibilos, porque ela non entende por que motivo non se poden reunir nun consello sectorial.
Engade que tampouco tiña pensado chegar a este nivel de discusión, porque deu por feito que todos celebrarían
a creación dun consello sectorial simplemente para poder poñer enriba da mesa un fallo que se cometeu dende
aquí, que foi eliminar as festas sen razón, ou ben, non sen razón, pero si sen previsión, e que de súpeto haxa un
grupo de persoas que se ven na obrigada necesidade de organizar unhas festas, que lles veu de súpeto, e todo
iso en cuestión de poucos meses.
A ela o que dicían ao principio da igualdade de todas as parroquias pode parecerlle ben ata un determinado
punto, porque o que dicía tamén a concelleira de Ciudadanos, agora de súpeto se lle meten dous días ao Rock in
Cambre e se fai unha romaría castrexa, que levan preguntando dous días canto custa e non o saben, pero cre
que tampouco lle vai saír gratis ao concello, e non está dicindo con isto que estea en contra da romaría castrexa,
nin moitísimo menos, está falando de como se fai política neste concello.
Di que criticaban, dende EU na anterior Corporación, e tamén UxC na anterior Corporación, por activa e por
pasiva a xestión que se fixo do Brincadeira, polos mesmos motivos que está dicindo agora mesmo. Con ese
mecanismo que poñen a disposición poden chegar a conseguir que non ocorra o que está pasando agora
mesmo, e o Goberno ten que ser responsable das decisións que toma.
Simplemente dicir que respecto do que dicía o Sr. alcalde de retirar da moción o do consello e facer unha xunta
de voceiros, ela dille que non, que fan unha xunta de voceiros, están aquí quince minutos, din que mal están as
festas, que falaron cos da comisión e a ver que fan, e con iso acabouse a reunión. O que fai falta é programar as
festas. Non están falando nin de cartos nin de participación do concello, están falando de que o concello ten que
tutelar algo que asumiu, que xa estaba en mans dos veciños, e iso seguramente o lembre o Sr. García Patiño
moito mellor que ela, porque as festas de Cambre as asumiu o concello nun momento determinado, cando
estaban nas mans dos veciños, e agora de súpeto as solta, e as solta así. Di que non pode ser, iso non pode ser
porque ocorre o que está ocorrendo agora mesmo.
Conclúe dicindo que, para rematar, e respondendo tamén ao que dicía o Sr. Carballada, a moción evidentemente
non vai solucionar o problema, porque se eles tiveran a capacidade de solucionar en mes e medio este problema,
evidentemente o farían. Están intentando que esa política de transparencia, de participación e de cambio de
concepto cultural de festas, se poida levar a cabo a través dun consello sectorial no que vai participar a xente á
que realmente lle interesan as festas, que son os veciños de Cambre, e despois se organizarán, evidentemente,
como se teñan que organizar. E non significa iso que teñan que saír do concello 50.000 euros nin 200.000 euros,
simplemente é formar ese mecanismo, que o teñen formado, que son eles mesmos e son os veciños, ese
mecanismo para poder procurar que as festas de Cambre se fagan da mellor forma posible, e que non estean
agora mesmo catro ou dez veciños dándose cabezadas por unha decisión moi precipitada do Goberno.
Concedida a palabra a don Daniel Carballada Rodríguez manifesta que dende o BNG queren facer un
chamamento neste punto do debate, e parece mentira que o diga el, pero en fin, a baixar na medida do posible o
pistón do debate, ou polo menos focalizar o obxecto de discusión. Di que o vai dicir coa maior das cordialidades
habidas e por haber, a el a intervención que acaba de ter Ciudadanos parécelle dun populismo atroz, e o di con
total cordialidade, pero parécelle unha intervención populista, porque xustamente a diferenza entre os
concelleiros e os veciños, é que eles son representantes dos veciños e están nun pleno, e teñen outra
responsabilidade.

Di isto porque neste debate no que están, e onde teñen que dar o seu voto e todos son susceptibles, por moito
que veñan posicionados, de ser convencidos polo contrario, para el non é argumento o de que hai moitos veciños
que pensan que..., pois di que claro que hai moitos veciños que queren que o concello faga as festas, e non
complicarse a vida e tal, pero tamén hai moitos veciños pois que non queren que se actualicen as taxas
municipais, e hai moitos veciños que non queren que se modifiquen determinadas cuestións, por suposto que si,
pero ese non é un argumento, para eles non o é en absoluto, e están aquí ás veces para dicir cousas
impopulares, como cando se aproban os prezos dos taxis, ou cuestións dese estilo. Di que incluso pode ser
contraproducente, no sentido de facer perder a razón a quen a ten.
Tampouco ten ningún obxecto, ao seu modo de ver, e para eles isto é moi importante, que se están falando das
festas de Cambre, invadir ou chegar ao Rock in Cambre. Eles van dicilo dunha maneira moi clara, respecto do
Rock in Cambre ou incluso a romaría galaico-romana. Festas hai en todas as parroquias, nese punto el cre que
están todos de acordo. Parroquias máis pequenas que Cambre dan organizado as súas festas, e nalgúns casos
festas enormes, de varios días, coas mellores orquestras, con multitude de actividades, etc. O que non hai en
abundancia son festivais de rock organizados pola xente. Quizais por iso, porque é unha música que está fóra
dos circuítos comerciais masivos, porque non ten un apoio doutro tipo de institucións, etc., e porque tamén saíu
de parte da xente de Cambre no seu momento, pois en Cambre teñen un festival que ten un nome, que ten unha
certa relevancia, que se chama Rock in Cambre, e benvido sexa, como política cultural e como política de apoio
á difusión de expresións artísticas que non son maioritarias, seguir promovendo ese Rock in Cambre, e se ten
dous días e se poden abaratar custos, e poden dalgunha maneira atraer xente, benvido sexa, aí o Goberno
municipal vainos atopar sempre.
Da mesma maneira di que el non coñece moitas romarías galaico-romanas. Tería a súa opinión, tamén o di,
porque non se lles consultou sobre que opinaban sobre esa actividade, pero é unha iniciativa nova, que se fai en
Cambre por vez primeira, e eles están decididos a apoiala, porque ten ademais un condicionante cultural moi
importante.
Pregúntase se poden dicir o mesmo dunha festas como as de Cambre ou como as de calquera parroquia. A
resposta é non, teñen outro compoñente, festivo, lúdico, etc., pero non ese, por iso el cre que aí deberían un
pouco separar os debates.
En tal caso, o que si piden, e volvendo ao que entenden que é o punto álxido da cuestión, é que se arbitren
dende o concello todas as medidas dentro do que a lei e as normativas permitan. Eles entenden que quizais o
que non se pode dicir oficialmente é que lles van dar “x” miles de euros, porque senón, en fin .... El participa
dunha asociación que concorre aos procesos de subvención dos concellos e saben como funciona iso, non se
pode así á lixeira e ao contado dicirlles que lles van dar tanto ou canto.
E remata simplemente cunha cuestión. Ao pouco de entrar el, a súa compañeira naquel momento Mariví, que
non se cabreará porque o diga, tamén tiña un rogo que dicía “Veciños da rúa Constitución protestan porque...
unha papeleira ou algo así”, entón díxolle Marante que quería falar cos veciños, e ela díxose que ben, que a
veciña era ela, porque era unha papeleira no seu portal. Quere dicir isto porque moitas veces dise “os veciños”,
“a xente” e tal, e ou son eles mesmos, ou eles mesmos son os que incendian.
Conclúe pedindo que se dea apoio, que sexan conciliadores para que esa xente que quere montar a comisión e
sacar as festas para adiante chegue a un acordo co concello e se poidan facer unhas festas en Cambre, aínda
que sexa en mes e medio, que poden saír campanudas en comparación con outras, e pide tirar para adiante. E
remata xa cunha nota a rodapé, dicía Olga que antes ás festas viña unha persoa, se lle encargaba, facturaba
50.000 euros e se acababa o conto. Di que oxalá se acabara o conto aí, el cre que as veces Olga é demasiado
boa persoa para estar en política, porque moito se teme que as cousas funcionaban doutro xeito.

Concedida a palabra a dona Mª José García Hidalgo manifesta que en Ciudadanos se senten moi orgullosos de
trasladar o que pensan os veciños a este pleno, e se se equivocan, e pode ser porque levan pouco tempo aquí,
pois o recoñecen, non lles importa, e van seguir facéndoo, porque para iso os votaron. O que pensen outros
grupos non lles vai facer dano, intentarán que se sintan ofendidos, pero non se van ofender. Van escoitar a todo
o mundo que queira falar con eles, e esa é a súa maneira de trasladar o que pensan, o que senten e o que fan.
Toma a palabra o Sr. alcalde para manifestar que por parte do Goberno, e da súa propia, el asume a mala
información que igual se deu aos veciños de Cambre, tamén é verdade que antes de final de ano, moito antes de
final de ano, xa se falaba e se falou, e xa fixeron declaracións públicas nas que se dicía que o Goberno non ía
incluír nos orzamentos as festas de Cambre, ou sexa, non foi antonte cando o Goberno dixo isto. Pero é verdade
que a xente estaba agardando, uns por outros.
Di que eles están intentando gobernar para 24.000 veciños de Cambre, para doce parroquias máis unha, iso é o
que intentan facer, para ben ou para mal é o que intentan facer. Dende logo, aqueles de Cambre que queiran
facer unha comisión de festas para facer as festas de Cambre, terán o apoio do Goberno, igual que o teñen os de
Lema, os de Sigrás, ou os de Sta. Mª de Vigo, todos o teñen. Ninguén pode dicir que torpedean, todo o contrario,
facilítanlles as cousas.
O que pasa é que esta casa, e dille ao Sr. Rivas que perdoe que llo diga, esta casa era un desastre, e aquí
dábanse subvencións polas festas dependendo a quen. Hoxe en día dáse a subvención exactamente igual a
todas as comisións de festas, e poñer en orde unha casa que estaba tan desordenada é tremendamente difícil, e
o ten que dicir, e grazas ao voceiro do BNG por dicilo tamén, hai que ser valente para tomar estas decisións. O
fácil é o que fixo o Sr. Rivas, seguir facendo as festas de Cambre e gastar 55.000 euros en tres orquestras o ano
pasado. Iso é o fácil, porque os cartos son de todos os veciños de Cambre.
Agora, aos veciños de Cambre que tanto falaban nas festas anteriores de que non valían para nada, que aqueles
55.000 euros por aquelas orquestras, que a ver onde ían os cartos, pregúntalles que pensan agora. Di que o
Goberno os vai apoiar, claro que os vai apoiar, agora ben, cren que é buscar un malestar, porque el entende
perfectamente o malestar, a el sentaríalle moi mal se lle fixeran as festas gratis e de súpeto lle dixeran que agora
as fixera el, por suposto que comprende ese malestar, só faltaría.
En canto á xente, el tamén falou persoalmente cos veciños, non só algúns deles falan cos veciños, el tamén o fai,
e foi ver ao Cambre Once Caballeros, que é onde está moita xente de Cambre, de toda a vida, como se di, que
antes facían as festas, e falou con eles, e entendían perfectamente o porqué non se fan as festas de Cambre, o
entendían perfectamente. Hai outros que non, pois si señor, pero hai que ser valente e tomar unha decisión.
Continúa dicindo que el asume persoalmente igual unha falta de información, iso de que tiñan que telo feito moito
antes, pois seguramente é así, pero agora a xente está intentando organizarse para facer unha comisión, cre que
o venres teñen unha reunión, e aí os van encontrar, ao lado dos que veñan facela, por suposto que si. O
Goberno tiña planificado para o día 16, que é o día do concello unhas pequenas actuacións, cunha sesión vermú,
Sementeira pola tarde e tamén Hugo Torreiro, que é un home de Cambre que tamén ía estar, por facer algo
sinxelo, algo que se poden permitir e que tampouco ía ser gran cousa.
Isto é o que o Goberno fai agora. Non é un tema de transparencia, que estean ocultando algo, diso nada, o
dixeron sempre e os veciños de todas as parroquias de Cambre saben que dicían que non farían as festas de
Cambre, nin de ningún lado.
O Sr. alcalde interrompe a súa intervención para pedir por favor silencio a unha das persoas do público asistente
á sesión. Sinala que el é de Cambre, seguramente igual que ela, e reitéralle que non ten a palabra, que non pode
falar, e por favor lle pide que respecte un pouco ao Pleno.

Continúa dicindo que falaban de responsabilidade, e falaba a concelleira de ACdC da xestión do Brincadeira pola
que UxC protestou, e dille que por suposto, pero que non ten nada que ver, pídelle por favor que non o poña no
mesmo nivel. UxC criticou a xestión do Brincadeira e denunciouno directamente, porque non había un
procedemento administrativo para o tema do Brincadeira. Así o fixeron, con todas as da lei.
El entende perfectamente que non lle guste á xente, pero pídelles que pregunten tamén aos que organizaron as
festas da xuventude de Cambre canto deron os negocios de Cambre para organizar esas festas. Pídelle á señora
concelleira de ACdC-SON que pregunte aos que organizaron a festa, que é unha festa tamén para toda a xente
de Cambre, canto deron os locais de Cambre, só lle di iso, nada máis. Simplemente, igual que din que eles
escoitan aos veciños, el tamén os escoita, vainos escoitar toda a semana, todo o mes, todo o ano e cre que dous
anos ou tres, pero reitéralle que pregunte tamén ao resto.
Conclúe dicindo que iso é o que ten que dicir, se ben cre que hai despois uns rogos ou preguntas respecto das
festas de Cambre.
Concedida a palabra a don Manuel Rivas Caridad manifesta que non pensaba intervir, pero por alusións si o vai
facer. Loxicamente el vai defender as festas de Cambre, porque se trata de Sta. Mª de Cambre. Vai defendelas,
defendeunas sempre e vai seguir defendéndoas, por iso está de acordo coa moción que presenta ACdC, e non é
precisamente porque coincida coa súa compañeira Olga, xa que ás veces están nas antípodas.
O Sr. alcalde acúsao aquí, chegou como salvador da patria dicindo que isto era un desastre, iso afirma, como se
non estivera en corporacións anteriores. Di que ten narices, que o Sr. García Patiño estivo no PSOE, marchou do
PSOE porque era un desastre, e agora incúlpao a el.
O Sr. alcalde intervén para dicir que non foi así.
Don Manuel Rivas Caridad pregúntalle se ten o uso da palabra ou non, porque xa sabe que ao Sr. alcalde lle
gusta moito sacarlle o uso da palabra, e cando lle molesta chímpao á rúa. Continúa dicindo que lle di que era un
desastre, e el vaille admitir que fora un desastre, pero máis desastre é esta Corporación.
Non pensaba intervir, pero vaillo dicir. A voceira de ACdC reclama un consello sectorial de festexos, e el
lémbrase que neste pleno, mes tras mes, o grupo de UxC, sentado onde está hoxe Olga Santos, reclamáballe a
el como alcalde que puxera en funcionamento os consellos sectoriais. Mes tras mes e pleno tras pleno. El
sempre lles dicía o que acaba de dicir o Sr. Leirós, que non había técnicos e non se podía contratar. E o Sr.
Leirós engadiu que sería máis importante poñer en marcha o consello sectorial de servizos sociais, e pregúntalle
ao Sr. Leirós se é que se desfixo ese consello sectorial, ou se é que non se volveu reunir. Pregúntalle se o
desfixeron, porque ese consello foi creado polo Goberno do PP. Dinlle que el era un desastre, pero o actual
Goberno elimina as festas. Resulta que o consello sectorial de servizos sociais desfaise non sabe o porqué,
cando era o único que estaba formado e era o máis importante, dito hoxe polo Sr. Leirós.
Pero eles son os que gobernan, e el vai opinar como o Sr. Carballada, dilles que teñen valentía, o que pasa é
que cando se presume de ter transparencia, de comentar absolutamente todo, de contar coa oposición, de
reunirse as veces que fagan falta, neste caso non reuniron a ninguén, decidiron suprimir as festas e alá se
arranxen, e lanzaron un globo sonda a ver se había alguén que se puidera xuntar e puidera montar un equipo
para facer a festa.
Continúa preguntándolle ao señor alcalde se cre que o documento que aprobaron hoxe, da modificación dos
camiños, se pode dar para o estudo con quince días de antelación. O PP votou en contra porque viu moitas
incongruencias, pero ben, foi aprobado, eles saberán o que fan.

O PP era un desastre, pero xa lle di que van apoiar a moción de ACdC, porque cren que non é de recibo facer as
cousas desta forma. Para iso teñen que reunir á xente, reunir aos voceiros e tomar unha decisión, porque Sta.
María de Cambre é Sta. María de Cambre, chámelle como queira, e o San Roque tamén.
Concedida a palabra a don Juan González Leirós diríxese ao Sr. Rivas para dicirlle dúas cousas. Dille que foi
alcalde, e se foi alcalde debería saber que cando se acaba un goberno se acaban os consellos sectoriais, e hai
que volver a repoñelos, polo tanto xa queda contestada a primeira pregunta, por que o consello sectorial de
servizos sociais non está en activo. Iso o primeiro.
En segundo lugar dille que non tivo quince días para ver os camiños, tivo catro anos, porque levan informados
dende o ano 2010, case 2011, polo tanto tivo catro anos, e dille máis, e xa acaba, os informes técnicos dos
camiños, volve dicirllo, que xa llo dixo antes, están realizados dende o ano 2012, e dende o ano 2012 non houbo
a valentía por parte do equipo de goberno de sacar isto adiante, polo seus temores, non saben cales, pero non a
houbo.
Don Manuel Rivas Caridad pide intervir por alusións.
O Sr. alcalde manifesta que por alusións van estar ata as 12 da noite así.
Don Manuel Rivas Caridad insiste en que non poden enganar á cidadanía, non poden.
O Sr. alcalde dille que el tamén utiliza ás veces as palabras e pídelle por favor silencio.
Concedida a palabra a dona Mª Olga Santos López manifesta que vai ser moi curto, simplemente por intentar
volver a centrar o tema do que están falando e deixarse de ataques persoais. Di que o importante neste caso é,
resumindo, que a súa intención era, e segue sendo, e entende que ademais é similar ao que estaba dicindo o Sr.
Leirós, non se están contradicindo, solucionar esta situación, que se pode facer, que teñen a capacidade de
facelo, tecnicamente e politicamente teñen a capacidade de facelo, e se todo funciona correctamente, se
efectivamente as festas de Cambre e do resto das parroquias adquiren esa cohesión necesaria e Cambre pasa a
ser un concello organizado en canto a festexos, poderán disolver ese consello sectorial. Pero a día de hoxe
entenden que fai falta que entre todos se poñan a falar, sentarse e organizar as festas de Cambre, que están moi
desorganizadas. Esa é a súa intención, e por iso, non por capricho nin por teimosía, non queren mover nin un só
punto da moción. Ou se aproba o consello sectorial, ou non. Ou se quere atallar ese tema, ou o deixan á boa de
Deus e que pase o que teña que pasar.
Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno, votan a prol os seis concelleiros do PP, os dous concelleiros de
ACdC-SON, os dous concelleiros do BNG e o concelleiro non adscrito. Votan en contra os cinco concelleiros de
UxC, os catro concelleiros do PSdeG-PSOE e a concelleira do GM (C’s).
O Pleno municipal, por once votos a prol, aproba a moción tal e como foi transcrita.
Faise constar que nun primeiro momento produciuse un erro no cómputo de votos emitidos, anunciándose un
resultado de empate a dez votos a prol e dez en contra da moción, polo que se levou a cabo unha nova votación
trala cal se anunciou que a moción quedaba rexeitada en aplicación do voto de calidade emitido polo señor
alcalde.
Este erro no cómputo foi corrixido antes do punto de rogos e preguntas, cando a petición de don Juan Mª Abalo
Castex, concelleiro do PP, se comprobou o sentido dos votos emitidos por todos os concelleiros, resultado un
total de once votos a prol e dez en contra da moción.

4. PARTE DE INFORMACIÓN, CONTROL E FISCALIZACIÓN
4.1. Informes do equipo de goberno
O Sr. alcalde expón que recibiron unha carta do vicepresidente da Plataforma de Vítimas do Alvia, dende Madrid,
agradecendo a toda a Corporación a moción que aprobaron hoxe.
De orde do Sr. presidente, a secretaria dá conta dos seguintes asuntos:
- Do informe da secretaria xeral, de data 31 de marzo de 2016, polo que se deixa constancia do cumprimento por
don José Antonio Baamonde López da obriga establecida no artigo 75.7 da Lei 7/1985, do 2 de abril e o artigo 20
do Regulamento orgánico municipal respecto da presentación, por mor do seu cesamento, da seguinte
documentación:
a) Declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles
proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos.
b) Declaración dos seus bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo, con información
das sociedades por elas participadas.
c) Copia compulsada da última declaración tributaria do Imposto sobre a renda.
- Do informe da tesoureira municipal, de data 20 de xuño de 2016, sobre cumprimento dos prazos previstos na
Lei 15/2010, do 5 de xullo, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade, correspondente ao
primeiro trimestre do ano 2016.
O informe, referido ao último día do trimestre natural, comprende:
◦
◦
◦

Os pagos realizados no trimestre natural.
Xuros de demora pagados no trimestre natural.
As facturas ou outros documentos xustificativos pendentes de pago ao seu final (facturas en fase de obriga
recoñecida e pago ordenado).

- Da Resolución de Alcaldía núm. 1018/2016, do 28 de xuño, cuxa parte dispositiva consta do seguinte teor
literal:
“Primeiro: Avocar a delegación xenérica efectuada a prol de dona Elisa Pestonit Barreiros dende o día 1 ao 15 de xullo de
2016 ambos os dous incluídos, a partir dos cales continuará no exercicio das funcións que lle foron delegadas por esta
Alcaldía segundo Resolución de data 18 de marzo de 2016.
Segundo: Publicar a resolución no Boletín Oficial da Provincia e dar conta ao Pleno na vindeira sesión que teña lugar.”

4.2. Rogos
Rogos do PP presentados por escrito
Rexistrados de entrada ao núm. 0/5523 o día 25 de xuño de 2016.
Antes de dar lectura aos rogos e preguntas do seu grupo, don Juan Mª Abalo Castex, concelleiro do PP, explica
que estes rogos e preguntas son os mesmos que se presentaron para o pleno ordinario do mes de maio, agás os
dous primeiros rogos que van ser distintos, pois como dixo o seu voceiro por diversos motivos non os puideron
ler no pleno ordinario dese mes.

1º Veciños da urbanización A Barcala puxeron en coñecemento do Grupo Municipal Popular a necesidade de
limpar o terreo existente na finalización da travesía da rúa Río Mandeo da mencionada urbanización, cuxa
vexetación invade as proximidades da mencionada vía, podendo mesmo existir problemas de salubridade na
zona; máxime ao atoparse nas súas proximidades a escola infantil “A Barcala” e ser lindeiro co parque infantil
existente nas súas inmediacións.
De aí que dende o Grupo Municipal Popular se interese do equipo de goberno que se tomen as medidas
oportunas para resolver o problema advertido.
Don Juan González Leirós, concelleiro de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, contesta que
entenden que se están referindo á entrada da rúa Río Mandeo, á man esquerda, fronte á gardería infantil, non á
man dereita. Efectivamente está cheo de maleza, e xa se contactou cos veciños por teléfono, xa que son xente
coñecida de aquí de Cambre, para que o limpen, pero os propietarios tamén lles advertiron que xa o limparon en
marzo, polo que se produce ese tipo de contradición.
De todas formas di que a actuación municipal respecto da roza do que afecta á beirarrúa a van facer
posiblemente este fin de semana, e vai quedar limpo. O outro terá que entrar na vía administrativa para poder
requirírselles.
Don Juan Mª Abalo Castex, concelleiro do PP, expón que onte mesmo pola noite estiveron mirando o parque
infantil, e a verdade é que tamén habería que cortar o céspede de todo o parque infantil que está pola parte de
atrás, xa que van a rozar. Di que o pon en coñecemento do equipo de goberno para que o saiba.
2º Membros da Asociación de Veciños de Cela manifestáronnos o malestar existente co Concello de Cambre
ante a presentación, pola súa parte, de alegacións ao Orzamento municipal para o presente exercicio 2016;
alegacións que, a día de hoxe, non foron contestadas por escrito. Á obriga de resolver esixible a toda
Administración pública, engádese a de tratar aos veciños con especial respecto e consideración, o que se ve
agravado cando o dito trato se refire a unha asociación que reúne a unha pluralidade de veciños.
De aí que, dende o Grupo Municipal Popular se interese do equipo de goberno que se informe ao pleno sobre a
falta de resolución expresa das alegacións presentadas pola Asociación de Veciños de Cela ao orzamento
municipal de Cambre para 2016.
Don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, concelleiro de Recursos Humanos e Servizos Sociais, explica que con
data 13 de maio recibíronse unhas alegacións ao orzamento do 2016, alegacións que foron presentadas fóra de
prazo, xa que tiña rematado ese prazo o día 10 de maio, polo que non se lles deu trámite. Foron recibidas polo
interventor e respondéronse por escrito. De non estar conformes coa resposta dada, poden presentar unha
reclamación, como é pertinente.
Dona Marta Mª Vázquez Golpe, concelleira do PP, manifesta que esas palabras de que o que non estea de
acordo que presente unha reclamación, quedan ditas.
Expón que dende o PP en primeiro lugar sinalar que están de verdade profundamente contrariados co trato que
se deu á Asociación de Veciños de Cela, e pide que quede dito, dende o principio, que non é unha cuestión de
legalidade, nin de prazos, nin de días hábiles, nin de días inhábiles, é unha cuestión de trato e de boa fe. Di que
van ir por partes, para non perderse na argumentación.
No pleno do 18 de abril aprobouse o orzamento municipal para o ano 2016. O día 22 de abril publícase,
efectivamente, o anuncio no Boletín Oficial da Provincia, pero sorprendentemente non se publica ningún edicto
no Concello de Cambre, nin no taboleiro de anuncios, nin na propia páxina web municipal, como é costume en

todos os concellos, que se publique un edicto, un aviso, no taboleiro de anuncios, para que calquera veciño que
se dirixa ao rexistro municipal poida saber onde dirixirse e que prazo ten para presentar alegacións. Isto é
evidente, porque nin as asociacións de veciños, nin calquera veciño, é un técnico ou un douto en lexislación para
poder coñecer eses estremos, debería ser o concello quen lles facilitase esa participación.
Dito iso, a posibilidade de presentar alegacións evidentemente queda totalmente minguada, é dicir, o Concello de
Cambre que utiliza día si e día tamén os medios dixitais para publicitar ao Goberno, non o fai pola contra nunha
cuestión tan transcendental para os intereses veciñais como é o orzamento municipal, co fin de posibilitar e dar
participación pública a todos os veciños que queiran presentar alegacións, ou que queiran facer calquera
obxección ao orzamento municipal.
Polo tanto, parécelles unha broma que o día 2 de maio de 2016, ou sexa, dez días despois do que sería
preceptivo, o Concello de Cambre informe a través da rede social oficial e a través da súa páxina web que o
orzamento se atopa exposto ao público. E parécelles unha falta de respecto cara aos veciños de Cela, que a
través deses mesmos medios se ignore e se confunda aos veciños sobre cales son os prazos de alegacións, que
deron como resultado, evidentemente, esta resolución e esa consideración da alegación como extemporánea,
segundo escrito asinado, casualmente e curiosamente, o día 8 de xuño, e casualmente tamén recibido onte pola
Asociación de Veciños de Cela.
Continúa dicindo que a situación é máis inxusta se cabe, pois dende o propio día 22 de abril e ata o mesmo día 2
de maio, representantes da Asociación de Veciños de Cela foron informados no propio concello, en concreto no
rexistro municipal, de que o orzamento non estaba dispoñible para eles, pois faltaba unha sinatura. Con ese
panorama, e tendo en conta que agora ninguén pode pasar facilmente máis aló do recinto de rexistro, xa lle dirá
o Sr. alcalde como teñen que facer os veciños para tratar co Concello de Cambre.
Pregúntalle por que non facilitar e cooperar nestas cuestións. Porque o Goberno foi en todo momento coñecedor
do interese que tiña esa asociación en presentar alegacións ao orzamento, e non prestaron colaboración
ningunha. Era tan fácil como terlles informado dos prazos e das posibilidades que tiñan para presentar ese
recurso.
Conclúe dicíndolle ao Sr. alcalde que dende o PP pídenlle que teña prudencia e sensatez en asuntos de tanta
transcendencia. O concello e a Alcaldía están para servir aos veciños. A boa fe ten que ser o principio que inspira
aos gobernos municipais, e a transparencia é o único medio que lle permite a esa asociación e ás demais o seu
dereito á participación activa na vida pública. Dende o PP lle esixen, dende logo, que tome as medidas políticas
ou técnicas que teña que tomar para reparar o dano causado a esa asociación de veciños, que ten sido
inxustamente afectada pola súa falta de reflexión.
Don Juan González Leirós, concelleiro de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, manifesta que non
atopan onde está o agravio coa Asociación de Veciños de Cela, non o atopan. Os prazos de alegacións todos
saben o que son, se non se puxo no taboleiro de anuncios imaxina que non sería un tema puntual coa Asociación
de Veciños de Cela, para facerlle unha maldade e que non presentara alegacións, entende que non vai por aí a
cuestión, sería unha falta de dilixencia, ou unha falta de tramitación, pero nunca se pode entender como unha
falta ou apreciación singular cara a esa asociación de veciños. Dille á señora concelleira que entenderá que iso
non poden admitilo, outra cuestión é que admitan que hai unha falta, que se repara e a poñen en coñecemento.
Sinala que calquera veciño que teña actuado fóra dos prazos previstos sabe que esas consideracións non se
teñen en conta. As alegacións presentadas fóra de prazo están fóra de prazo.
Estase dicindo que houbo unha falta de información, pero houbo a mesma información que se lle ofrece a
calquera veciño do Concello de Cambre, polo tanto, agravio comparativo non pode haber. Outra cuestión é que
todos os veciños de Cambre teñan uns dereitos, que se poida mellorar ese aspecto e que potencien a

posibilidade de que haxa máis información, pero agravio comparativo dende logo non pode haber, porque estase
actuando en todos os casos da mesma forma.
O Sr. alcalde pídelle ao señor concelleiro que vaia rematando.
Don Juan González Leirós conclúe dicindo que no tema da Asociación de Veciños de Cela el cre que o Goberno
municipal lle ten dado un trato, non di especial, pero si singular.
Dona Marta Mª Vázquez Golpe pregunta se pode intervir.
O Sr. alcalde dille que non, que hai unha pregunta e hai unha réplica, e pregúntalle á señora secretaria se é que
está confundido e hai dúas réplicas. Tras conversación coa secretaria xeral, concédelle a palabra á concelleira do
PP. Así mesmo pide silencio ao público asistente.
Dona Marta Mª Vázquez Golpe manifesta que, aproveitando a circunstancia, agarda que a partir de agora nos
rogos o señor alcalde permita aos grupos da oposición intervir en segunda réplica. Ademais, como lle apunta o
seu compañeiro, e ten toda a razón, con base neste criterio que o señor alcalde agora mesmo acaba de
recoñecer, non deberían ter sido expulsados do pleno.
Toma a palabra o Sr. alcalde para pedirlle á concelleira do PP que faga a súa intervención, e lémbralle o que di o
Regulamento orgánico municipal, no cal se di “No suposto de que se concedese...”. O Regulamento orgánico
municipal quedaron todos en que había que rescatalo, recuperalo e melloralo, entre todos, e o Goberno dixo que
non había ningún problema. Reitéralle que o punto tres do artigo 112 fala de “No suposto en que se concedese”.
Os concelleiros populares din que se trata do artigo 111.1.
O Sr. alcalde expón que tamén se fala nese artigo de repartir o tempo, e nese caso tampouco se repartiu nunca o
tempo. Di que estaban de acordo, e el dende o principio cos voceiros quedou nunhas regras de xogo, que era un
rogo e unha intervención, e iso foi no que quedaron na xunta de voceiros dende principios de lexislatura. Están o
resto dos voceiros aquí presentes, porque igual el está equivocado.
A secretaria municipal expón que si, que cre que incluso se lle preguntou a ela e díxolles que iso debería
establecerse na xunta de voceiros.
O Sr. alcalde sinala que o resto dos voceiros estaban cando se falou deste tema, cre que foi así, polo que pide
que non veñan agora con outra cousa. Dilles que iso se queren o discuten co tema do Regulamento orgánico
municipal. Reitera que están o resto dos voceiros aquí presentes, e quedaran en que era un rogo, unha
intervención do equipo de goberno e unha intervención por parte da oposición. Cre que foi así no que quedaron
ese día, así que pide que non veñan agora a desdicir o dito.
Engade que el tamén estaba lendo agora, a secretaria xeral llo apuntaba, o artigo 112.3 no que se di que “No
suposto en que se concedese unha segunda rolda, terá unha duración máxima de tres minutos ...”, rolda que el
lle ía dar á señora concelleira, porque é un tema complexo. Vailla dar neste caso, pero na vindeira xunta de
voceiros volven tratar este tema, el estará encantado de volver a tratalo, pero no que se quede é o que se vai
cumprir.
Dona Marta Mª Vázquez Golpe di que está ben, e que respecto da intervención do concelleiro de Urbanismo, don
Juan González Leirós, puxo na súa boca unhas apreciacións que ela non manifestou na súa argumentación. Dixo
o concelleiro que ela tiña acusado ao Goberno de facer unha apreciación singular das circunstancias e de que se
fixera un agravio comparativo coa Asociación de Veciños de Cela respecto doutras asociacións. Pídelle que lle
diga onde ela dixo iso, porque en ningún momento se referiu a ningún agravio comparativo.

Tamén dixo o concelleiro que calquera veciño sabe que fóra dos prazos non se admite ningunha alegación.
Claro, é verdade, todo o mundo sabe que unha alegación presentada fóra de prazo non é unha alegación, pero
se teñen coñecemento de que unha asociación de veciños pretende realizar unha alegación ao orzamento,
pódense comunicar con esa asociación de veciños. Resulta que os representantes desa asociación diríxense ao
concello e eles non son capaces de dicirlles que prazo teñen para presentar esa alegación ao orzamento,
entenden que hai unha mala fe manifesta respecto desa asociación.
Pero engade que non só respecto desa, porque se a houbera respecto doutra, sería respecto da que fora. Non
teñen dito que se producira un agravio comparativo. Neste caso foi esa asociación a que quixo presentar unha
alegación, e por culpa ou por causa dunha mala xestión ou dunha neglixencia por parte do Goberno, pois non
puideron facelo, consideróuselles como extemporánea, porque non tiñan coñecemento dos prazos legais, nin de
cal é a lexislación ao respecto.
3º Grandes son os méritos e achegas ao municipio de Cambre realizados por persoas, agrupacións ou
asociacións que grazas ao seu tesón e á súa calidade humana contribuíron e contribuirán a que a sociedade na
que vivimos sexa mellor. Entidades que non escatiman esforzos en dar soporte aos colectivos máis vulnerables,
persoas que pola súa contribución ao mundo do servizo social, ao da ciencia, a medicina, a docencia, o deporte,
a cultura e un longo etcétera, fixéronse merecedoras dun especial recoñecemento por parte dos responsables
políticos municipais, recoñecemento e cariño que non é outro que o do propio pobo de Cambre, orgulloso e
agradecido cara a quen fixo do servizo e dedicación cara aos demais o seu medio de vida.
É por iso polo que, dende o Grupo Municipal Popular, solicitamos ao Goberno de Cambre a indemorable creación
dunha Comisión Especial de Honores e Distincións, tal e como se ten materializado en múltiples concellos de
diferentes tendencias políticas. A dita comisión estaría formada por, polo menos, un concelleiro de cada grupo
político municipal en proporción á súa representación política, adoptando as decisións co voto favorable da
maioría dos membros.
Don Juan Evaristo Rodríguez Vázquez, concelleiro de Recursos Humanos e Servizos Sociais, contesta que no
pleno do 7 de febreiro de 1996 aprobouse o Regulamento especial de honores e distincións do Concello de
Cambre. Dende o ano 1996 ata a data de hoxe levouse a cabo a concesión dunha medalla, así como o
outorgamento de nome a certos parques, ao centro de saúde, campos de fútbol, en total 9 persoas.
Dende o grupo de goberno consideran que non é necesario nomear unha comisión específica para honores,
porque o volume non o xustifica. Propoñen que en caso de necesidade poden levalo a través da xunta de
voceiros, onde están todos os grupos representados, e facer o pertinente.
Don Manuel Mª Mora Pita da Veiga, concelleiro do PP, manifesta que dende o seu grupo entenden que esa
comisión o que faría é realizar un estudo pormenorizado sobre os méritos que pode contraer unha determinada
agrupación, asociación ou persoa física, para ser acredora dun recoñecemento público por parte do concello. O
que teñen entendido é que ata agora o Goberno ten tomado esas decisións e llelo ten comunicado
posteriormente aos grupos municipais.
Cre que esa comisión o que faría é estudar un pouco en profundidade cales son eses méritos, dunha forma o
máis obxectiva posible, porque simplemente dar conta, incluso nunha xunta de voceiros, ao mellor non o fai o
suficientemente extensible como para que sexa coñecido por todos. Desta forma, a través desa comisión,
calquera deles podería incluso propoñer calquera nome que non soamente sexa a iniciativa do grupo de goberno.
Toma a palabra o Sr. alcalde quen sinala que este grupo de goberno non ten dado ningunha distinción nin
honores no que levan de lexislatura, simplemente fixeron recepcións a certos deportistas, pero non son ese tipo
de distincións.

Dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON, manifesta que quixera que constara en acta, no sentido que
estaba falando o señor Juan Evaristo, que efectivamente teñen que respectar o regulamento existente do ano
1996, de honores e distincións, que ten 22 artigos e unha disposición final. Dentro dese articulado,
concretamente no seu artigo número 17, contempla xa un procedemento para a concesión de honores e
distincións, e non contempla a creación dunha comisión, senón que fala de que se concederán ou que se poden
conceder por decreto do alcalde, que é o caso do que están a falar, por un terzo dos membros da Corporación, é
dicir, teñen esa segunda vía, ou por unha entidade que así o solicite.
Fai esta mención porque existe a posibilidade de modificar o regulamento, se así o deciden e se así o queren,
pero deben ter en conta que xa existen esas diferentes posibilidades. Non unicamente por decreto do alcalde,
senón que existen outras vías.
Por outra parte, co que non concordan do rogo do PP é coa suxestión que fai do reparto proporcional nesa
comisión que propoñen. Di que non ten demasiado sentido vista a configuración desta Corporación. Non sabe se
sería unha sobre representación nese caso. Cre que tería máis sentido manter o estipulado no propio
regulamento, que para iso o teñen aprobado, ou que cada grupo tivera un representante. É a puntualización que
querían facer.
O Sr. alcalde expón que o regulamento é do ano 1996, e seguramente haberá que modificalo. Traballarán nese
regulamento, e se están de acordo poñeranse a traballar nel e a modificar o que teñan que modificar.
Rogos de ACdC-SON presentados por escrito
Rexistrados de entrada ao núm. 999/068 o día 25 de xuño de 2016, xunto coas mocións e preguntas presentadas
para este pleno.
1º O paseo fluvial representa para Cambre un eixe vertebrador do seu tempo de lecer, do contacto da xente coa
natureza e ademais dun medio de coñecer polo miúdo as curiosidades e detalles das distintas parroquias polas
que transcorre.
É deber do concello velar porque as administracións responsables cumpran coa legalidade e cos compromisos
adquiridos, non só no eido do mantemento das marxes e no coidado da vexetación, senón tamén no eido da
seguridade.
A este respecto, dende o seu comezo, detectáronse varios puntos nos que, por ter que cruzar por unha ou outra
vía para continuar o trazado do paseo, ponse en perigo a seguridade das usuarias e usuarios.
O caso que traemos hoxe radica en que o paso para atravesar a estrada AC-220, no lugar da Casilla, para
continuar coa senda, atópase sen visibilidade para os vehículos procedentes de Cambre cara ao Mesón Vasco,
sen ningún tipo de sinalización que advirta da posibilidade de persoas cruzando a estrada e unicamente coa
limitación correspondente polo tipo de vía que é.
Polo exposto pregamos tomen as medidas preventivas necesarias para dar solución a este problema de
seguridade viaria na estrada da AC-220, no lugar mencionado.
Dona Josefa Vázquez Soto, concelleira de Protección Civil, Policía Local e Sanidade, contesta que a estrada que
se nomea no rogo como AC-220 é a AC-214. É unha estrada autonómica que vai dende Guísamo, da N-VI, cara
a Sigrás, á N-550, e como dixo a titularidade da vía é da Xunta de Galicia.

Para poder continuar a senda van estudar quitar un tramo de varanda e guardarrail na marxe dereita, baixando
cara á Telva, e así dar continuidade en liña recta ao tramo do paseo. Con esa medida increméntase a seguridade
viaria dos viandantes, dado que afastan o lugar do cruzamento máis de 75 metros do tramo curvo que existe na
zona da ponte elevada da vía do tren. Tamén solicitarán á Xunta a instalación dun paso de peóns que una ambas
marxes.
Don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, manifesta que lles alegra escoitar esas medidas, pero
insisten na sinalización vertical, porque coidan que tamén é bastante importante.
2º Os veciños e veciñas de Cela consideran que ser a cuarta parroquia menos poboada do concello non xustifica
o esquecemento e abandono a que está sometida polos distintos gobernos do concello a través dos anos. A
proba máis evidente é que levan 20 anos reclamando un espazo público para a instalación de infraestruturas
socioculturais, para o seu desenvolvemento da vida diaria como cidadáns en pé de igualdade, é evidente a
discriminación existente respecto do resto de veciños de Cambre, por non ter, non teñen nin beirarrúas, aínda
que isto último non é carencia en exclusiva de Cela.
Ante esta situación, por propia iniciativa e tendo en conta as demandas veciñais, algún grupo político ten levado
con insistencia aos plenos municipais estas necesidades. O resultado foi a aprobación de distintas iniciativas, a
máis importante contemplaba a adquisición dunha parcela apra instalacións socioculturais e de lecer “aprobada
por unanimidade”. Transcorrido máis de un ano, a realidade é ben diferenciada... os veciños e veciñas de Cela
seguen sen o terreo e manifestan a súa impotencia ante un Goberno incapaz de dar unha resposta da situación
real na actualidade.
O máis grave do asunto son as preguntas, as peticións que as veciñas e veciños da parroquia fan a través de
particulares ou a través da asociación de veciños legalmente constituída, que non teñen contestación ou inducen
a confusións e ao malestar dos afectados, esquecendo “un elemental principio de equidade” que obriga ás
administracións públicas a que equilibren minimamente as dotacións de infraestruturas do seu territorio, para
evitar as diferenzas entre as distintas parroquias.
Polo tanto, o noso grupo prega ao Goberno manteña unha xuntanza cos representantes dos veciños e veciñas
de Cela, co fin de aclarar a situación de confusión respecto dos acordos plenarios adoptados sobre a adquisición
da parcela en cuestión, así como das accións que está a realizar o concello sobre as demandas veciñais e
garantir que esta parroquia deixe de ser un lugar esquecido e teña os mesmos servizos públicos que o resto do
concello.
Don Juan González Leirós, concelleiro de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, contesta que non
sabe se fan un rogo ou dous. Vai contestar os dous, pero entende que primeiro é o da parcela e logo o dos
veciños.
Respecto da parcela municipal, como saben todos os voceiros que compoñen a xunta de voceiros, o 27 de abril
de 2016 recibiron un escrito de don Pablo González Mariñas, que é o representante da Fundación Tenreiro, onde
se dicía que aceptaban a proposta de 44.000 euros. O concello ten reservado 45.000 no orzamento municipal
para abordar este asunto, co cal aí están ben.
Remitíuselle por parte do alcalde unha contestación, aproximadamente en xuño, despois de anuncialo aos
voceiros en maio. Pero como saben non é posible adquirir a parcela inmediatamente, as regras do xogo impoñen
que hai que facer unha especie de oferta, unha especie de expediente de contratación, que non é exactamente
unha contratación, onde hai unhas ofertas de parcelas. Están no proceso de facer os pregos de condicións e de
expoñelo ao público. É dicir, leva os trámites que ten que levar e o ritmo que ten que levar. Están no proceso. Di
que non quere facer unha ironía, pero de verdade que o Goberno entende e recoñece que Cela existe, por
suposto que si, pero non en exclusividade, tamén hai outras cousas que facer.

En canto á segunda cuestión, referente á atención das solicitudes dos veciños, dilles que a concelleira de Policía
estivo tres veces alí, non sabe se coa presidenta ou con quen; o concelleiro de Cultura estivo cre que tamén dúas
veces, máis despois con Rosa tamén estivo outras tres veces; o alcalde e el mesmo como concelleiro de
Urbanismo estiveron cre que foi unha vez só, coa presidenta e máis con outro veciño; a concelleira de Servizos
tamén estivo na parroquia, o que pasa é que non estivo coa presidenta, senón con outra persoa, tamén
valorando cousas de alí; e despois co tema das inundacións tamén estivo o alcalde, sobre todo e o concelleiro de
Cultura, para ver todo ese tema.
Di que pode que se necesite mellor requirimento e atención, pero Cela proporcionalmente tivo atención, como
mínimo paralela a calquera asociación de veciños, e dilles que poden preguntar ás outras. Ao mellor non coa
eficacia que require, pero dende logo atención, sen dúbida, tívoa.
Don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, manifesta que non están a pedir cousas fóra de lugar,
o único que fan é transmitir algo que pide Cela, que é que se lle dea información, que se lle dea de primeira man
a información. Non custa nada mandar un email ou facer unha chamada cando toca, non catro ou cinco meses
despois, ou cando a oposición xa tomou cartas no asunto.
ACdC-SON considera que non se pode permitir que pase un Goberno máis sen que ese tema do terreo estea
solucionado, dun xeito satisfactorio e cumprindo cos acordos plenarios que se subscribiron no pasado. Cela non
pode seguir tendo que preguntar, un por un, a todos os concelleiros cando van ter as súas demandas satisfeitas,
porque lembra que son demandas lóxicas, para non incorrer durante máis tempo nun agravio comparativo coas
demais parroquias, as cales todas elas contan co seu correspondente local.
Conclúe dicindo que Cela non pode seguir facendo actividades nun terreo privado sen ningún tipo de dotación nin
infraestrutura mínima, nin se merece cancelar tres veces as actividades pola choiva, en Galicia, onde chove cada
tres horas. Cela non pode seguir agardando, precisa solucións xa.
Don Juan González Leirós manifesta que parece que están de acordo, polo que, entón, non hai moito máis que
dicir.
Toma a palabra o Sr. alcalde para sinalar que efectivamente levan máis de 20 anos, pero este Goberno leva aquí
un ano. Esa parcela era para comprala por 70.000 euros, agora están en 44.000 e algo. É verdade que os
veciños de Cela queren ver as cousas e as queren ver xa, como os veciños doutras parroquias, exactamente
igual, pero aquí teñen uns tempos, hai uns tempos que eles intentan axilizar o máximo posible, e están niso.
Explica que hai unha diferenza entre a presidenta da Asociación de Veciños de Cela e outros presidentes. Hai
unha incompatibilidade co alcalde, e cando se lle di unha cousa transcribe literalmente unha totalmente distinta.
Iso de que non se atendeu, el pregúntalle ao señor concelleiro cantas peticións fixeron dende a asociación por
escrito a este concello que non se lle contestaran. Pregúntalle se se asegurou de cantas antes de facer este
rogo. Pídelle que lle pregunte á asociación, que llas dean, e que llelas dean a eles. Cantas están sen contestar.
Don Antonio Bruquetas Santos di que vai repetir unha parte da réplica de antes.
O Sr. alcalde dille que non, que pasan ao rogo número tres.
3º Varios veciños manifestan ante o noso grupo as súas queixas polo estado no que se atopa o paseo fluvial
debido ás ramaxes que invaden os camiños que mesmo impiden a segura práctica deportiva.
Este grupo está xa volvéndose repetitivo, no que ao río se refire, pero visto que todo segue igual e que as
veciñas e veciños do concello continúan a manifestar reiteradas queixas, vémonos na obriga de facer esta

demanda.
Por isto pregamos se esixa á entidade responsable do mantemento das beiras do río que leve a cabo a roza e
recollida de material vexetal na senda que constitúe o paseo fluvial, e se comprometa a cumprir coa limpeza e
mantemento de forma regular no futuro.
Don Antonio Bruquetas Santos, concelleiro de ACdC-SON, expón que debido ás recentes noticias publicadas na
prensa e aos anuncios que se fixeron respecto do terceiro rogo do seu grupo, no que solicitan se leve a cabo a
roza do paseo fluvial e se eliminen as ramaxes, coida que está resolto pola propia prensa, pero querían facer
unha pequena matización no propio rogo e que se especifiquen un pouco cales son os plans que se teñen a
longo prazo para o mantemento deste tipo de servizos.
O Sr. alcalde contesta que, como explicaron na xunta de voceiros, o convenio que lles mandaban era un
convenio onde lles incluían case 500.000 m2 e máis arranxar o firme dos paseos fluviais por 20.000 euros.
Tiveron unha reunión a semana pasada, ou a anterior, non lembra, co director xeral de Augas de Galicia, na que
se comprometeu a comezar esta semana a roza, cousa que cumpriu por fin. Como saben están
sistematicamente na prensa dicindo que queren que se arranxe dunha vez e que lles manden o convenio.
Neste momento teñen na súa man o convenio para volver a rectificalo, porque non era só os 500.000 metros de
arranxo do paseo fluvial, senón que había as drenaxes, que tamén querían que o concello se fixera cargo, as
cunetas e todo iso. O que lle dixeron a Augas é que os técnicos fixeran os números, que non os ían facer eles,
pero que por 20.000 euros ao ano o concello non podía coller ese tipo de convenio.
Quedaron en revisalo porque lles deron a razón en que con 20.000 euros non se pode facer. O concello díxolles
que dous cortes ao ano e dous metros a cada lado da senda peonil, e arranxar algún firme con zahorra, e se
acabou, esa era a súa proposta. Se Augas quere meterlles nese convenio todo o resto, iso teñen que valoralo
doutra forma. Niso quedaron.
Tamén quedaron en revisar, que tamén se esquecían, e seguen a esquecerse sempre que dende o concello
alguén vai alí, das zonas de esparexemento, tan prometidas xa hai tempo, e quedaron en ver onde tiñan que
facelas.
Ademais, respecto da rede de sumidoiros e os problemas na Gándara polos que tanto Oleiros como Cambre e
Sada pediron unha subvención para arranxar parte dos trazados, subvención que se denegou pola Xunta de
Galicia, tamén lles pediron formalmente que, como a obra é supramunicipal, que a acometera Augas de Galicia.
Estanlles mandando toda a documentación que teñen no concello do problema, para que acometan eles o
proxecto.
Conclúe dicindo que esa foi a reunión que tivo con Augas de Galicia.
Rogos do BNG presentados por escrito
Rexistrados de entrada ao núm. 0/5525 o día 25 de xuño de 2016, xunto coas preguntas presentadas para este
pleno.
1º Preguntamos no pasado pleno do mes de abril se logo das obras realizadas na estrada AC-214 ao seu paso
pola Castellana ía realizarse algunha actuación para solucionar os problemas que lle podían ocasionar aos
viandantes o estado de incomunicación que presentan as beirarrúas realizadas, por iso rogamos que nos
informen das medidas que poden instaurar desde o Goberno municipal para solucionar esta problemática.

Don Juan González Leirós, concelleiro de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, contesta que están
niso, e que lle vai contar un pouco brevemente como está. Di que o problema é que está vinculado todo a un
proxecto único, que é ese paso de peóns que é no Drozo, vinculado a acabar a senda ata a estrada de
Estorrentada, e despois hai un anaco, que é en Pravio, abaixo, onde se chega á autoestrada, onde hai un anaco
de beirarrúa que falta, entre a beirarrúa antiga e a beirarrúa da autoestrada. Iso se vinculou todo a un proxecto,
para non andar con distincións de proxectos.
No problema da autoestrada atópanse con Audasa, entón tiveron que pedirlle informe, e iso está atrasándoos.
Hoxe pola mañá chamou a Fomento, púxose en contacto interesándose polo tema, a ver se axilizan o proceso,
porque realmente a afección é pouca. Agardan que sexa rápido e, en canto iso sexa así, contratarán e farán as
obras.
Don Brais Cubeiro Fernández, concelleiro do BNG, sinala que o concelleiro mencionou no pasado pleno de abril
a realización dun posible proxecto complementario. Pregunta se hai algunha actuación ao respecto.
Don Juan González Leirós contesta que este proxecto é precisamente o que está pendente do informe de
Audasa. Se conseguen axilizar iso, é breve. Van procurar axilizalo.
2º Unha persoa afectada polas verteduras que derivan dos problemas na rede de saneamento do polígono do
Espírito Santo realizou varias peticións ao concello solicitando información sobre os informes técnicos e non
recibiu resposta.
Rogamos informen sobre cando pensan comunicarse con esta persoa para proporcionarlle a información
solicitada.
Don Juan González Leirós, concelleiro de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, manifesta que se
teme que falan da mesma persoa. Como non o sabe vaille dar un enderezo, que é rúa Bartolomé de las Casas
número 10, en Oleiros. Imaxina que debe de ser, onde vive Paco, enfronte.
Di que lle vai ler brevemente o escrito. Dise no escrito que como poden comprender leva moitos anos sufrindo
moitos olores da rede de sumidoiros que procede do Espírito Santo, que lle están causando danos e prexuízos e
non pode vivir alí. Tamén di que estivo moitas veces a policía local de Oleiros e Cambre, ata foi o 112 e agarda
contestación, porque así non pode estar.
Don Juan González Leirós expón que lle merece todo o respecto ese escrito, pero que nel esa persoa non
solicitaba realmente nada. De todas formas, o BNG si o fixo, así que mañá chamará ao señor e daralle as
explicacións oportunas para ir velo, pero claro, non lle contestaron porque realmente informaba do seu malestar,
pero non solicitaba informes nin nada.
Don Brais Cubeiro Fernández, concelleiro do BNG, pregunta se non houbo outra entrada en rexistro, facendo
unha solicitude máis formal. Pregunta se é a única entrada en rexistro que teñen.
Don Juan González Leirós contesta que el non o sabe, que lle pediu a Obras que lle pasaran todas as entradas
por rexistro desa persoa, e trouxéronlle esta. Se hai outra pide, por favor, que llela acheguen. De todas formas
reitera que se non é mañá, o luns, el vai chamar ao interesado e vaille pedir que lle entregue as entradas, e
preguntaralle que é o que necesita.
Conclúe dicindo que Oleiros tamén é parte do problema, xa que non vén de Cambre, senón de Oleiros.
Don Brais Cubeiro Fernández manifesta que as verteduras veñen do polígono do Espírito Santo.

3º Debido a queixas de numerosos veciños da zona de Estorrentada e da Pena e en relación a unha pregunta
realizada polo grupo municipal de ACdC no pasado pleno de febreiro, sobre a situación de perigo que supón non
ter un sinal de stop na saída da urbanización Eira de Arriba.
Rogamos informen sobre as medidas a tomar para solucionar esta histórica demanda dos veciños.
Dona Elisa Pestonit Barreiros, concelleira de Servizos e Xuventude, contesta que é certo, de feito recuperou,
porque ela non estaba en Servizos nesa data, a fotografía que achegou o grupo municipal de ACdC no pleno de
febreiro, para localizar o sitio concreto, e resulta que chegaron a unha rúa de titularidade privada. Ese é o
problema. De feito no mes de febreiro a policía local fixo un informe respecto de se sería necesario un sinal de
stop nesa rúa, e dise que si, pero remítense a que é unha rúa de titularidade privada, e que o debería poñer a
comunidade de propietarios da dita rúa.
Ela xa falou hoxe co concelleiro do BNG, porque quería preguntarlle se tiñan o contacto da comunidade de
veciños, ou non sabe se por parte de ACdC, que no pleno de febreiro presentou a mesma pregunta teñen ese
contacto. Di que lles agradecería que llo deran.
4.3. Preguntas
Preguntas do PP presentadas por escrito
Rexistradas de entrada ao núm. 0/5522 o día 25 de xuño de 2016.
1ª As festas da capital do noso municipio son a expresión da mellor tradición popular, comezando coa lectura do
pregón por algunha personaxe coñecida polo común dos nosos veciños, que son seguidos de alboradas, sesións
vermú, verbenas nocturnas, encontros gastronómicos populares e espectáculos de fogos artificiais.
Eventos que xa son tradicionais aos que se engaden outros de carácter deportivo como o torneo de fútbol, o de
chave, o maratón popular, a carreira ciclista, o torneo de xadrez; os xogos infantís, as actuacións de teatro, mimo
ou maxia, ou os espectáculos musicais.
Á vista das datas nas que nos atopamos, nas que xa terían que contar coa planificación das festas e a
preparación dos expedientes de contratación, non sabemos cales son as intencións do equipo de goberno ao
respecto. Como contrapunto, anúnciase a celebración da primeira romaría galaico-romana para o vindeiro mes
de xullo, da que tampouco coñecemos a participación do noso concello na súa organización.
Razóns que xustifican que dende o Grupo Municipal Popular se interese do equipo de goberno informe sobre as
intencións e actuacións que se están levando a cabo polo noso concello tanto respecto das próximas festas
patronais de Cambre como respecto da romaría galaico-romana.
Don Ramón Boga Moscoso, concelleiro de Cultura, Tradicións Populares e Deportes, pregúntalle se respecto da
festa de Cambre quere recibir máis información, porque el cre que está todo perfectamente contestado.
Respecto da primeira romaría galaico-romana, a Galaicoi, é un dos proxectos que ían no programa electoral de
UxC. Para realizala había varias opcións, ou realizala directamente o concello, ou pasar por algún proceso de
contratación. Eles, antes de meterse nisto consultaron en varias feiras deste tipo que se fan por toda a xeografía
galega, e o que lles recomendaron, absolutamente todos os técnicos e políticos, foi facer a primeira cunha
empresa que se dedicase a realizar estes eventos e logo, co tempo, se a cousa vai collendo éxito, pasar a
realizalo o propio concello.

Esta primeira romaría pretende ser un instrumento máis ao servizo da promoción do patrimonio de Cambre e a
súa posta en valor, sobre todo dende o punto de vista da arqueoloxía social, no que a poboación do Concello de
Cambre terá, e debe ter, un papel absolutamente protagonista. Pero á parte da promoción, divulgación e posta
en valor do patrimonio cultural e arqueolóxico, terá tamén, agarda que o teña e van loitar porque o teña, un
importante peso no factor de desenvolvemento económico.
Dende o Goberno local tamén emprazan a todos os membros da Corporación a que participen activamente neste
evento, para garantir un éxito que reverterá, sen dúbida, en beneficio de todos.
2ª Nos últimos días, o Sr. alcalde de Cambre, don Óscar García Patiño, mantivo reunións e conversas con
representantes da Fundación Tenreiro, parece ser que coa finalidade da probable adquisición, por parte do noso
concello, de terreos titularidade da dita fundación na parroquia de Cela.
De aí que dende o Grupo Municipal Popular se pregunte ao noso alcalde cales son os resultados da xestión
realizada cos representantes da Fundación Tenreiro respecto da posible adquisición dos terreos de que é
propietaria a dita fundación na cambresa parroquia de Cela.
Don Manuel Rivas Caridad, voceiro do PP, aclara que esta pregunta xa se debateu nun rogo de ACdC, pero a
pregunta é se teñen comunicado á Fundación Tenreiro que o concello acepta a compra dos terreos.
Don Juan González Leirós, concelleiro de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio contesta que si,
agora ben, cunha condición, que é que ten que pasar polo proceso de selección que marca a lei, pero si lles
comunicaron que se aceptan as regras desa compra. En xuño do 2016 hai unha carta remitida á Fundación
Tenreiro.
Don Manuel Rivas Caridad solicita unha copia do escrito para os grupos.
Don Juan González Leirós contesta que por suposto.
3ª Entre os proxectos existentes para a parroquia máis poboada do noso municipio, O Temple, atópase a
celebración dunha feira de periodicidade mensual, cuxa instauración debe contar non só coas aspiracións ou
desexos dos veciños senón igualmente co punto de vista dos comerciantes e negocios existentes na zona.
Unir ambos intereses e sensibilidades debe ser obxecto dun especial respecto e negociación de forma que se
eviten ou minimicen os problemas que poidan xurdir entre os distintos colectivos.
Por iso dende o Grupo Municipal Popular pregúntase á concelleira delegada da Área de Desenvolvemento
Económico sobre o resultado e traballos que se están realizando ao respecto na parroquia cambresa do Temple.
Dona Leonor Fernández Grande, concelleira de Desenvolvemento Socioeconómico, contesta que no artigo 3 da
Ordenanza reguladora da venda ambulante, publicada no BOP número 137, do 19 de xullo de 2012, xa se
contemplaba a posibilidade de, ademais da feira tradicional en Cambre, desenvolvela nas parroquias, como sería
O Temple e A Barcala.
Sendo de interese tamén político, varios partidos, como UxC e PSOE, o levaban no seu programa electoral, co
fin de traballar na posta en marcha desas feiras tiveron que modificar a ordenanza reguladora, que xa foi
publicada no BOP número 7, do 13 de xaneiro de 2016.
En canto aos traballos que están a desenvolver, xa a anterior concelleira da área, dona Mª Dolores B. García, en
decembro mantivo reunións cos veciños, veciñas, hostaleiros e empresarios, no local social, onde asistiron
arredor de 100 persoas. Unha vez asumida a concellería no mes de marzo, ela continuou coa liña de traballo.

De seguir os criterios da policía a localización sería nas rúas Párroco Manuel Cobas e Celso Emilio Ferreiro,
onde poderían entrar en torno a 50 postos, que a criterio dos vendedores ambulantes e das técnicas da ADL
serían poucos. Están estudando a posibilidade de alongala cara ao paseo marítimo e chegar aos 75 postos
recomendados.
Fíxose unha solicitude a Demarcación de Costas co fin de establecer unha data para poder sacar a feira adiante.
A resposta de Demarcación de Costas foi que non podía ser, porque non quedaba suficiente espazo para os
viandantes. Ela cre que contestaron iso por descoñecemento da zona, porque dende o concello foron in situ,
tomaron medidas, e si hai bastante espazo. Hai 8 metros, aínda que un posto ocupe 3, quedarían 5 para os
viandantes, polo que lle mandaron as fotos a Demarcación dicíndolles que si hai espazo. Costas lles dixera que a
puxeran na parte de arriba, pero aí si é onde é estreita a beirarrúa.
Conclúe dicindo que segue á espera dunha contestación, se non a recibe no prazo dunha semana, ou así, está a
estudar outra maneira de sacar a feira para adiante, aínda que sexa sen esa parte.
Preguntas de ACdC-SON presentadas por escrito
Rexistradas de entrada ao núm. 999/068 o día 25 de xuño de 2016, xunto coas mocións e preguntas presentadas
para este pleno.
Dona Mª Olga Santos López, voceira de ACdC-SON manifesta que a primeira pregunta van retirala por
extemporánea.
2ª De todos é coñecida a necesidade de ampliación do comedor que existe no colexio Portofaro, incluíndo o
propio conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que foi quen de prometer hai 7 meses aos pais e nais do
centro a dotación dunha partida orzamentaria para tal fin. Esta situación que os propios pais cualifican de
insostible leva a que o noso grupo municipal formule ao Goberno a seguinte pregunta:
Que xestións e seguimento se vén facendo dende o Goberno respecto desta promesa, para poder garantir que o
vindeiro curso os nenos e nenas do Portofaro poidan gozar dignamente do servizo de comedor?
Dona Mª Jesús Gómez González, concelleira de Igualdade, Terceira Idade, Voluntariado e Educación, contesta
que as obras xa van comezar. Para o vindeiro curso os nenos terán amplitude no comedor e poderán estar máis
cómodos e máis folgados todos.
O Sr. alcalde sinala que non vai dar para comer nunha soa quenda, pero que si nas dúas quendas van estar
cómodos, que agora non o están, efectivamente.
3ª Recentemente publicábase en prensa a intención dalgúns veciños do Concello de Oleiros de “taponar a
tubaxe de entrada ao Concello de Oleiros” para evitar desbordamentos orixinados polas aparentes deficiencias
na rede de pluviais de Cambre.
Pregunta:
Que xestións están realizando coa Xunta de Galicia dende o Concello de Cambre, e por extensión Oleiros, para
corrixir as deficiencias da rede de sumidoiros no Espírito Santo?
Don Juan González Leirós, concelleiro de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente e Patrimonio, manifesta, só como
un comentario, que agarda que non se lles ocorra pechar, porque catro concellos verten alí. Previamente quixera
dicir que o colector do que están falando, que é o mesmo polo que preguntaba o concelleiro do BNG, é de

carácter xeral, traspasando ámbitos municipais, e é importante dicir isto polo que vai dicir despois. Foi realizado
polo Sepes para todo o Espírito Santo.
Conxuntamente co Concello de Oleiros solicitaron unha subvención a Industria, que lles foi denegada, como xa
comentou o señor alcalde. Ante iso recorreron á Edar de Bens, como punto de vertido e como ámbito
comunitario, para que lles dera información técnica sobre o problema dos vertidos. Contactaron tamén, como
dixo antes o señor alcalde, co director xeral de Augas, para ver se podían habilitar un proxecto e unha solución
coa Xunta de todo o sistema.
Ultimamente falaron tamén, concretamente el mesmo, co concelleiro de Oleiros, posto que Cambre e Oleiros son
sobre todo os dous prexudicados, para facer un proxecto conxunto e levalo a Augas de Galicia, e poder acometer
o problema de forma conxunta, porque cren que é a única posición que teñen, e que o problema o van ter que
solucionar dende alí, co apoio dos concellos, porque os concellos non teñen capacidade para corrixir ese gran
problema.
Só quere facer un matiz. Espírito Santo fai unha serie de vertidos, é certo, pero Sada tamén está vertendo augas
pluviais a esa mesma rede.
Outro matiz. Estase falando de augas pluviais e non son pluviais, son fecais.
E outro matiz, si hai filtracións das augas pluviais a ese sistema.
Cuarta cuestión, e di que xa acaba. Cando chega á Gándara o colector ten moi pouca pendente, porque
naquelas estradas prodúcense subidas, co cal, ao haber un desaugadoiro con moito caudal, nun pozo que ten 80
centímetros, a tapa levántase. Ademais o señor do que falaban antes vive por debaixo dese colector, co cal é
difícil atacar o problema, pero que hai que buscar unha solución, por suposto.
Conclúe dicindo que si lles gustaría unha cousa. Todos os que están aquí, cre que agás Ciudadanos e UxC,
teñen representación parlamentaria, e como isto ten un ámbito supramunicipal rógalles que, se poden, leven o
asunto ao Parlamento. Cre que sería un ben para todo Cambre, e pídellelo por favor.
Don Manuel Rivas Caridad, voceiro do PP, pregunta por que denegou a Consellería de Industria a subvención,
non o entende.
Don Juan González Leirós responde que preguntaron por que non se lles dera, pero aínda non lles informaron.
Puxéronos no posto número 35, pero como non teñen as bases de puntuación é difícil saber se foi acertado ou
non. Se o Sr. Rivas o pode requirir, eles encantados de que lles dea a solución e poder pelexalo.
Don Manuel Rivas Caridad dille que se lle mandan mañá a solicitude de subvención por correo electrónico, el fai
a xestión co propio conselleiro.
Don Juan González Leirós manifesta que lla fará chegar.
Cando son as vinte e dúas horas e corenta e cinco minutos abandona o salón de plenos don Antonio Bruquetas
Santos, concelleiro de ACdC-SON.
Preguntas do BNG presentadas por escrito
Rexistradas de entrada ao núm. 0/5525 o día 25 de xuño de 2016, xunto cos rogos presentados para este pleno.

1ª Debido ao estado no que se atopa a parada de bus do Castro na parroquia de Brexo, que pensa facer o
Concello para reparar esta situación?
Dona Elisa Pestonit Barreiros, concelleira de Servizos e Xuventude, responde que é certo. A partir das choivas
fortes que houbo no mes de marzo apareceron en varios puntos do concello uns afundimentos, e o de Brexo
Lema efectivamente é un dos máis grandes. Esa é unha obra na que non se puido facer unha intervención coa
brigada, porque é unha obra de magnitude grande, co cal este tema incluíuse nun contrato menor no que vai un
paquete con varios afundimentos. O contrato aprobouse na xunta de goberno do luns 20 de xuño, xa está
adxudicada a obra e por parte da empresa dixéronlles que teñen a previsión de comezar as reparacións dos
afundimentos na semana do día 11 de xullo, é dicir, dentro de quince días, dúas semanas.
2ª O peche dalgunhas das pistas polideportivas do concello non se atopa na súa mellor situación, como por
exemplo o da pista de Pravio que ten crebaduras, por iso queremos formular a seguinte cuestión:
Ten pensado o Goberno municipal algunha actuación para solucionar o dito problema?
Don Ramón Boga Moscoso, concelleiro de Cultura, Tradicións Populares e Deportes, contesta que se fixo unha
revisión a principios de xuño en todas as pistas polideportivas e esa está detectada. Están pedindo orzamentos
para levar a cabo o seu arranxo.
3ª Son varios os veciños da urbanización da Barcala que protestaron polo mal estado das beirarrúas e o perigo
que supón para os transeúntes, por iso queremos preguntar:
Ten pensado o Goberno municipal algún plan de actuación para paliar esta situación?
Dona Elisa Pestonit Barreiros, concelleira de Servizos e Xuventude, contesta que efectivamente teñen
coñecemento do problema das beirarrúas da Barcala. Aí pasan dúas cousas, cando nunha beirarrúa pública
detectan un problema, ben porque os chaman por teléfono ou ben por un escrito dalgún veciño, a brigada actúa
ao momento, igual que se fixo sempre. Na Barcala o problema é que hai varias deficiencias nas beirarrúas que
pertencen aos vaos de entrada e saída dos garaxes das comunidades de propietarios, e segundo di a ordenanza,
que logo se quere lle pasa unha copia, son os propietarios os que teñen que facer os arranxos e reparacións que
se fagan por culpa da entrada e saída dos seus propios vehículos.
Non obstante, tamén quere dicir que o día 7 o señor alcalde vai manter unha reunión, ás 20:30 horas, na Barcala,
coa xestoría, que é a representante legal das comunidades de propietarios da urbanización da Barcala, para falar
desa situación.
Antes de finalizar a sesión o Sr. alcalde lembra que como a algún deles se lles esqueceu pedir o borrador do
convenio de Augas, váillelo mandar a todos para que saiban do que están falando e o porqué non se aceptou ese
borrador. Remitirállelo xunto con outra documentación, e calquera opinión será ben recibida.
E non habendo máis asuntos que tratar, o señor presidente levantou a sesión cando son as vinte e tres horas e
dez minutos, do que eu, secretaria, certifico.
O presidente

A secretaria xeral

Óscar A. García Patiño

Mª Luisa de la Red Ampudia

