ACTA DA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POLO PLENO O 30 DE MARZO DE 2017.
ASISTENTES:
PRESIDENTA:
Abal Roma, Fátima (P.S.deG.-PSOE)
CONCELLEIROS:
Abal Varela, José Ramón (Cambados PODE)
Aragunde Aragunde, Luis (P.P.)
Brea Troncoso, Mónica (P.P.)
Caamaño Rivas, Víctor Manuel (B.N.G.)
Cacabelos Domínguez, María Josefa (B.N.G.)
Charlín Trigo, Xurxo (Participación Democrática Directa de Galicia/Somos Cambados)
Cordal Rodríguez, Constantino (Participación Democrática Directa de Galicia/Somos
Cambados).
Gómez Blanco, Juan Ramiro (P.P.)
Iglesias Pombo, Antonio Joaquín (P.P.)
Martínez Piñeiro, Milagros (P.S.deG.-PSOE)
Oubiña Santos, Ana Isabel (P.P.)
Pérez Osorio, Miguel (P.S.deG.-PSOE)
Pomares Botana, Eulogio (P.P.)
Prado Cores, María Teresa (B.N.G.)
Serantes González, Luis Alberto (P.P.)
Varela Piñeiro, María Isabel (P.P.)
SECRETARIO XERAL
D. Francisco Javier Oubiña Lodeiro
No Salón de sesións da Casa Consistorial, sendo as vinte e unha horas e cinco
minutos, reúnense en primeira convocatoria os Concelleiros citados anteriormente,
ao obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno, asistidos de min, o secretario
xeral do Concello quen certifica.
Comprobada pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase pola Sra.
Alcaldesa-Presidenta aberta a sesión, escomeza dicindo que onte houbo una vítima
de violencia de xénero e da lectura do nome das mulleres asesinadas neste ano por
violencia de xénero gardándose un minuto de silencio.
Acto seguido procede a Sra. Alcaldesa con arranxo ao seguinte orde do día:
I PARTE RESOLUTIVA
1º.- Aprobación da acta das sesión ordinarias celebradas o 24 de
novembro de 2016, 29 de decembro de 2016, 26 de xaneiro de 2017 e 24
de febreiro de 2017.
Pregunta a Sra. Alcaldesa se hai alguna observación á acta. Non hai ninguna.
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FRANCISCO JAVIER OUBIÑA LODEIRO (1 para 1)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 26/09/2017
HASH: 7f27aec393d08ad8521da9160e8ceb80

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
Sometidas as actas a votación quedan
aprobadas por unanimidade (17) as acta das sesión ordinarias celebradas o 24 de
novembro de 2016, 29 de decembro de 2016, 26 de xaneiro de 2017 e 24 de
febreiro de 2017.
2º.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva, se procede, de
modificación puntual da Relación de Postos de Traballo do Concello de
Cambados.
Procede o secretario á lectura do dictame da comisión informativa que é o seguinte:
“A Comisión Informativa Permanente de Réxime Interior, e Servizos, en
sesión extraordinaria celebrada o 27 de marzo de 2017, emitiu ao amparo
do previsto no artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 65 do Regulamento orgánico
municipal o seguinte dictame que ten carácter preceptivo e non
vinculante:
Resolución de alegacións e aprobación definitiva, se procede, de
modificación puntual da Relación de Postos de Traballo do Concello de
Cambados.
Intervén a Sra. Alcaldesa que dí que teñen todos os documentos e que as
alegacións foron desestimadas polo que non ten nada máis que aportar.
Sometida a proposta a votación acádase o seguinte resultado:

En consecuencia queda ditaminada favorablemente a proposta da Alcaldesa nos
seguintes termos:
Considerando que en data 26 de xaneiro do 2.017 foi aprobada inicialmente polo
Pleno do Concello de Cambados a modificación puntual da relación de postos de
traballo do Concello de Cambados.
Considerando que en data 8 de febreiro do 2.017 foi publicada no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra o anuncio da aprobación inicial da modificación puntual da
relación de postos de traballo do Concello de Cambados.
Considerando que a mesma expúxose ao público durante o prazo de 20 días hábiles
a efectos de exame e reclamación, as reclamacións presentadas foron as seguintes:
1ª)-Reclamación presentada pola “Central Sindical Independiente y de
Funcionarios”, “CSI –F”, no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia en data 3 de marzo do
2.017, NRE do Concello de Cambados 1.419.
2ª)-Reclamación presentada por dona Gema Pérez Santos no Rexistro Xeral
da Subdelegación do Goberno en Pontevedra en data 7 de marzo do 2.017, NRE do
Concello de Cambados 1.425.
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Votos a favor 4 (Srs. Abal Roma, Chalín Trigo, Caamaño Rivas, e Abal Varela)
Votos en contra 3 (Aragunde Aragunde, Iglesias Pombo e Serantes González)

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
3ª)-Reclamación presentada por
dona Rocío Acha Barral no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia en data 7 de marzo do
2.017, NRE do Concello de Cambados 1.429.
4ª)-Reclamación presentada por don Luis Aragunde Aragunde, no nome e
representación de Partido Popular de Cambados no Rexistro Xeral do Concello de
Cambados en data 8 de marzo do 2.017, NRE do Concello de Cambados 1.370.
Considerando que as reclamacións foron informadas polo asesor redactor técnico da
modificación puntual da RPT do Concello de Cambados, don Santos Lorenzo
Lorenzo, pertencente á mercantil “ARESTORA CONSULTORES, S.L.”.
Realizada a tramitación legalmente establecida ao efecto, esta Presidencia
proponlle á Comisión Informativa, que teña a ben formularlle ao Pleno do Concello
de Cambados, proposta de adopción dos seguintes ACORDOS:
1º)-Informar desfavorablemente e polo tanto desestimar as alegacións presentadas
pola “Central Sindical Independiente y de Funcionarios”, “CSI –F”, por dona Gema
Pérez Santos, por dona Rocío Acha Barral, e por don Luis Aragunde Aragunde, no
nome e representación de Partido Popular de Cambados, en relación co expediente
de aprobación da modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello
de Cambados, polos motivos expresados no informe de don Santos Lorenzo
Lorenzo, do que se remitirá copia aos interesados xunto coa notificación do
presente acordo.

3º)-De conformidade co previsto no artigo 202.3 da Lei 2/2.015, de 29 de abril, do
Emprego Público de Galicia, unha vez aprobada definitivamente a modificación
puntual da relación de postos do Concello de Cambados, remítase copia da mesma
aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado así como da
Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, dentro do prazo de trinta
días. Asemade, procédase a publicar a aprobación definitiva da mencionada
modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello de Cambados no
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.”.
Rematada a lectura intervén a Sra. Alcaldesa quen dí que a RPT do Concello de
Cambados foi aprobada inicialmente no pleno de xaneiro de 2017 e publicada no
BOPPO para información pública e presentación de reclamacións que se
considerasen oportunas. Presentáronse 4 reclamacións: CSI-F, Gema Pérez Santos,
Rocío Acha Barral e Luis Aragunde Aragunde, como consta claramente na
documentación aportada a todos os concelleiros ditas reclamacións foron
desestimadas polos motivos que se indican no informe sen entrar novamente a
valorar a xustificación de determinadas actuacións inherentes á capacidade
autoorganizativa da Administración Pública e moito menos as pretensións non
negociadas nas mesas de negociación e que ademáis carecen de validez legal. Que
a raiz dos informes desfavorables se desestiman todas as reclamacións presentadas
e se aprobga definitivamente a RPT.
Intervén o Sr. Aragunde Aragunde quen dí que van votar en contra deste punto, que
non se defende ao dereito dos traballadores é máis se atenta contra uns
traballadores, que nunca se baixaron as retribucións na historia de Cambados. Que
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2º)-Aprobar definitivamente a modificación puntual da relación de postos do
Concello de Cambados.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
o documento non ten aval técnico, que
no ano 2014 votaron a favor 3 dos sindicatos, que convocaron asamblea de
traballadores e que obtiveron un resoaldo do 85%, insiste en que non existe informe
de secretaría, que o que se pretende é premiar aos vosos amigos, que o que hai
que facer en sentarse cos traballadores e consensuar o documento. Prosegue a dicir
que non se acepta unha soa alegación, que o que emitiu o informe non é persa
capacitada e non ten formación xurídca, que terá o grupo de goberno un concelleiro
máis co grupo municipal do PP pero iso non lexitima para pasar por riba dos
traballadores, que só 2 sindicatos votaron a favor e que a maioría do persoal votaría
en contra desta RPT, que hai falta de democracia e que se aplica rodillo pasando
por riba dos traballadores. Remata dicindo que votarán en contra.
Por parte da Alcaldía sométese a votación o ditame acadándose o seguinte
resultado:
Votos a favor 9
Votos en contra 8: Membros do grupo municipal do PP.
En consecuencia queda aprobada a proposta da Alcaldía de Resolución de
alegacións e aprobación definitiva de modificación puntual da Relación de Postos de
Traballo do Concello de Cambados nos termos en que foi presentada e ditaminada.
3º.- Aprobación inicial, se procede, do Regulamento Interno da Acción
Voluntaria do Concello de Cambados.

“A Comisión Informativa Permanente de Muller, Igualde e Xuventude, en
sesión extraordinaria celebrada o 27 de marzo de 2017, emitiu ao amparo
do previsto no artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 65 do Regulamento orgánico
municipal o seguinte dictame que ten carácter preceptivo e non
vinculante:
Aprobación inicial, se procede, do
Voluntaria do Concello de Cambados.

Regulamento

Interno

da

Acción

Intervén a Sra. Martínez Piñeiro quen dí que no ano 2005 acordouse a inscrición no
Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria de Galicia do Concello de Cambados, e
que tal e como esixe a lexislación o Concello debe aprobar un regulamento interno
da acción voluntaria polo que este é motivo de trelo ao pleno e poñer así en marcha
o voluntariado.
Sometida a proposta a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 4 (Srs. Chalín Trigo, Caamaño Rivas, Martínez Piñeiro e Abal Varela)
Abstencións 3 (Aragunde Aragunde, Iglesias Pombo e Gómez Blanco)
En consecuencia queda ditaminada favorablemente a proposta do Concelleiro de
Comunicacións e Xuventude nos seguintes termos:
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Procede o secretaria á lectura do dictame que é o seguinte:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)

Redactado o proxecto de Regulamento Interno da Acción Voluntaria do Concello de
Cambados por parte da dinamizadora xuvenil en cumpriento do previsto no artigo
11 da Lei 10/2011, do 28 novembro, de acción voluntaria de Galicia é polo que
propoño á Comisión Informativa permanente de Mulller, Igualdade e Xuventude
ditamine en sentido favorable a modificación e eleve ao pleno a seguinte proposta:
Primeiro.- Aprobar inicialmente o Regulamento Interno da Acción Voluntaria do
Concello de Cambados segundo a redacción dada pola Dinamizadora Xuvenil.
Segundo.- Abrir un período de información pública por espacio de 30 días mediante
a súa publicación no Boletín Oficial da Provincial, para a presentación de
reclamacións e suxerencias.
Terceiro.- Rematado o período de información pública, o Pleno, nun acto unitario,
debe resolver as reclamacións e proceder á súa aprobación definitiva. No caso de
que non se presentase ningunha reclamación ou suxerencia, entenderáse
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional.
Cuarto.- Publicación e entrada en vigor: Dacordo co disposto no artigo 70.2 da lei
7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local a modificación non
entrará en vigor ata que se publique íntegramente o texto da modificación no
BOPPO e transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei 7/1985 (15 días hábiles a
partires da recepción do acordo por parte da Administración do Estado e da
Comunidade Autónoma).
Quinto.- Remitir o documento aprobado ao Rexistro de Acción Voluntaria de
Galicia.”.

REGULAMENTO INTERNO DA ACCIÓN VOLUNTARIA DO CONCELLO DE
CAMBADOS

ÍNDICE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
MARCO NORMATIVO
TÍTULO I-DISPOSICIÓNS XERAIS
ARTIGO 1: DENOMINACIÓN E RÉXIME XURÍDICO DA ENTIDADE
ARTIGO 2: OBXECTO
ARTIGO 3: ÁMBITO DE APLICACIÓN
ARTIGO 4: DEFINICIÓN DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL
ARTIGO 5: PRINCIPIOS E REQUISITOS DE ACTUACIÓN
TÍTULO II: DESTINATARIOS DA ACCIÓN VOLUNTARIA
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O Texto do Regulamento é o seguinte:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
ARTIGO 6: CONDICIÓNS DE ADMISIÓN
DO VOLUNTARIO
ARTIGO 7: PERDA DA CONDICIÓN DE VOLUNTARIO
ARTIGO 8: DEREITOS DAS PERSOAS VOLUNTARIAS
ARTIGO 9: DEBERES DAS PERSOAS VOLUNTARIAS
TÍTULO III: ENTIDADE DA ACCCIÓN VOLUNTARIA
ARTIGO10: COMPROMISO DA COLABORACIÓN VOLUNTARIA
ARTIGO 11: OBRIGAS DA ENTIDADE DE ACCIÓN VOLUNTARIA
ARTIGO 12: DEREITOS DA ENTIDADE DE ACCIÓN VOLUNTARIA
ARTIGO 13: USO DA LINGUAXE NON SEXISTA
DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
DISPOSICIÓN FINAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Unha das consecuencias deste interese é o desenvolvemento por parte dos poderes
públicos de estruturas e marcos normativos que posibiliten e faciliten a intervención
da sociedade civil en actividades de acción voluntaria, tendo en conta que en
ningún momento a acción voluntaria debe substituír o papel dos poderes públicos
nin eximilos de garantir o dereito dos cidadáns do benestar nin substituír o traballo
remunerado ou a prestación de servizos profesionais retribuídos.

A acción voluntaria é unha manifestación social con importante potencial de
desenvolvemento, en especial no referido a conseguir unha maior permanencia
temporal nas persoas voluntarias e incorporación de novos colectivos. Con ese fin
nace o presente regulamento, establecer normas de relación entre as persoas
voluntarias e as entidades onde se desenvolven as súas actividades, así como as
Administracións Públicas, definindo os dereitos e obrigas das persoas beneficiarias,
que contribúe ó exercicio mesmo da liberdade das partes e favorece a continuidade
e a xeración de novas incorporacións da acción voluntaria.
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A acción voluntaria da cidadanía, como expresión do compromiso solidario a favor
do interese xeral e piar fundamental da sociedade democrática avanzada, adquiriu
nos últimos anos unha importante relevancia. A cidadanía reclama un papel máis
activo na atención ás necesidades e na solución dos problemas que afectan ao
conxunto da comunidade a través da acción voluntaria.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
MARCO NORMATIVO
A Carta Social Europea propón no artigo 14 estimular a participación dos individuos
e das organizacións benéficas ou doutro tipo na creación e mantemento de servizos
que contribúan ó benestar e desenvolvemento dos individuos e dos grupos na
comunidade.

A Constitución Española, no artigo 9.2, di que corresponde ós poderes públicos
facilitar a participación de toda a cidadanía na vida social, cultural, económica e
social.

A nivel estatal, a Lei 45/2015 de 14 de outubro, de Voluntariado que ten por obxecto
promover e facilitar a participación solidaria da cidadanía, fixar os requisitos dos
voluntarios, describir a cooperación entre as Administracións Públicas e determinar
as funcións da Administracións no ámbito das súas competencias en materia de
voluntariado.

TÍTULO I- DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1: DENOMINACIÓN E RÉXIME XURÍDICO DA ENTIDADE
O Concello de Cambados co C.I.F.: P3600600E inscribiuse como Entidade de
Voluntariado segundo a Lei 3/2000 de 22 de decembro, do voluntariado de Galicia o
día 14 de abril do ano 2005. Está inscrito no Rexistro de Entidades de Acción
Voluntaria de Galicia co número L-209
O domicilio establécese en Cambados, Pontevedra, na Praza do Concello nº1
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O Estatuto de Autonomía de Galicia no seu artigo 4.2 recolle en termos semellantes
o precepto constitucional do artigo 9.2. da Constitución española, así como en
disposicións sectoriais a normativa referida ó voluntariado, dirixida preferentemente
a regular as relacións entre as persoas voluntarias e as entidades de voluntariado.
Así, tanto a Lei 3/1987, de 27 de maio de servizos sociais, como a Lei 13/2008, de 3
de decembro, de servizos sociais de Galicia, e o máis recente Decreto 99/2012, do
16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu
financiamento, reflicten disposicións que afectan ó voluntariado.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
ARTIGO 2: OBXECTO
O obxectivo de este Regulamento é establecer o réxime xurídico da acción
voluntaria organizada polo Concello de Cambados, regulando os dereitos e obrigas
que xurden da relación entre as persoas voluntarias e esta entidade; así como o
procedemento de incorporación e desvinculación dos voluntarios e voluntarias aos
programas e actuacións e a súa formación.

ARTIGO 3: ÁMBITO DE APLICACIÓN
O presente Regulamento será de aplicación ós programas, proxectos ou actuacións
de voluntariado que, no seu termo municipal ou fóra del, promova e desenvolva
directamente o Concello de Cambados e/ou as entidades públicas que dependan del
ou das que forme parte.

Quedan excluídas, polo tanto, do seu ámbito de aplicación os programas, proxectos
ou actuacións de voluntariado desenvolvidos por outras organizacións públicas ou
privadas, aínda que foran promovidos ou financiados, total ou parcialmente polo
Concello.

4.1 Enténdese por voluntariado municipal, ós efectos do presente Regulamento, o
conxunto de actividades de interese xeral desenvolvidas por persoas físicas no
ámbito territorial do Concello, sempre que estas accións cumpran os seguintes
requisitos:
a)Que se trate dunha decisión libremente adoptada e non traia causa dunha obriga
ou dun deber xurídico.
b)Que se execute fóra do ámbito laboral, profesional, funcionarial ou mercantil ou
de calquera outro tipo de relación retribuída.
c)Que a acción voluntaria se leve a cabo sen contraprestación económica, sen
prexuízo do dereito ó reembolso dos gastos que esta acción poida ocasionar ou dos
recoñecementos que correspondan
d)Que se leve a efecto en función de programas concretos promovidos polo
Concello.

4.2. Para os efectos deste Regulamento non terán a consideración de acción
voluntaria:
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ARTIGO 4: DEFINICIÓN DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
a)As actividades que sexan realizadas
de forma espontánea así como as consideradas como prácticas, aprendizaxes ou
experiencia profesional.
b)As que sexan prestadas de xeito illado ou esporádico, prestadas con carácter
individual e executadas por razóns familiares, de amizade ou veciñais.
c)As desenvolvidas como consecuencia dunha relación laboral, mercantil,
funcionarial de calquera tipo, así como as que constitúan exercicio de funcións
directivas ou xerenciais na entidade, a non ser cando quen as leve a cabo conserve
a condición de persoa voluntaria e as desenvolva en tal concepto sen percibir
remuneración ou contraprestación por elas.

4.3. A actividade do voluntariado non poderá substituír en ningún caso o traballo
remunerado ou a prestación de servizos profesionais retribuídos.

ARTIGO 5: PRINCIPIOS E REQUISITOS DE ACTUACIÓN

a) Que teñan carácter altruísta e solidario
b) Que a súa realización sexa consecuencia dunha decisión propia e libremente
adoptada, e non traia causa dunha obriga persoal nin dun deber xurídico
c) Que se leven a cabo de forma desinteresada e sen contraprestación
económica, nin de calquera outra índole, sen prexuízo dos incentivos que
legalmente poidan establecerse pudendo ser resarcido o voluntario polos
gastos orixinados no desempeño da súa actividade
d) Que se desenvolvan a través de programas e proxectos concretos.

TÍTULO II: DESTINATARIOS DA ACCIÓN VOLUNTARIA

ARTIGO 6: CONDICIÓNS DE ADMISIÓN DO VOLUNTARIO
Poderán ser admitidas como voluntarias tódalas persoas físicas con
capacidade de obrar suficiente e que, conforme o anterior, teñan un interese de
colaborar sen percibir contraprestación nin mediar obrigación ou deber xurídico.
Poderán admitirse da mesma forma a menores de 18 anos e maiores de 12
que conten coa autorización expresa dos proxenitores, titores ou representantes
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O Concello de Cambados leva a cabo actividades de interese xeral que, respectando
os principios de non discriminación, solidariedade, pluralismo e todos aqueles que
inspiran a convivencia na sociedade democrática, levaranse a cabo para a mellora
da calidade de vida de outras persoas, ou da colectividade, segundo os seguintes
requisitos:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
legais no que se valorará se as
actividades de voluntariado prexudican no seu desenvolvemento e formación
integral.

ARTIGO 7: PERDA DA CONDICIÓN DE VOLUNTARIO
A condición de voluntario poderá perderse:
a) Por incumprimento das instrucións ou diretrices establecidas polo persoal
competente do Concello de Cambados para o desenvolvemento das
actividades do voluntario
b) Por incumprir os deberes enumerados no artigo 9 deste estatuto
ARTIGO 8:DEREITOS DAS PERSOAS VOLUNTARIAS

a) Recibir regularmente durante a prestación da súa actividade, información,
orientación e apoio, así como os medios materiais necesarios para o
exercicio das funcións que se encomenden
b) Recibir en todo momento, a cargo do Concello de Cambados, e adaptada as
súas condicións persoais, a formación precisa para o correcto
desenvolvemento das actividades que se asignen
c) Recibir un trato sen discriminación dentro do respecto á súa liberdade,
dignidade, intimidade e crenzas
d) Participar activamente na organización en que se inserten, colaborando na
elaboración, deseño, execución e avaliación dos programas e proxectos, na
medida que sexa posible.
e) Na medida na que os programas e proxectos a realizar polo Concello de
Cambados o permitan, desenvolver actividades no seu entorno máis próximo
f) Desfrutar de actividades adecuadas ás condicións de saúde e seguridade, en
función das características e natureza das mesmas.
g) Cesar libremente, previo aviso, da condición de persoa voluntaria
h) Recibir formación, orientación e apoio necesarios para o exercicio das
actividades
i) Desfrutar dos dereitos que deriven da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de
Voluntariado, e resto do ordenamento xurídico
Fronte ao Concello de Cambados, as persoas voluntarias teñen os seguintes
dereitos:
Participar activamente, colaborando na planificación, deseño, execución e
avaliación dos programas nos que colabore
a) Acordar, libremente, e de acordo coas necesidades da entidade, as
condicións da súa acción voluntaria, no ámbito da súa actuación, tempo e
horario que poidan adicar á actividade voluntaria.
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As persoas voluntarias teñen os seguintes dereitos:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
b) Estar asegurado mediante póliza
que cubra os sinistros do propio voluntario e fronte a terceiros, no exercicio
das actividades encomendadas.
c) Recibir
compensación
económica
polos
gastos
ocasionados
no
desenvolvemento da actividade, sempre que así se pactara entre o Concello
e a persoa voluntaria.
d) Variar as características da actividade a desenvolver, se as circunstancias da
entidade o permiten, sen modificar as características constituíntes da
actividade voluntaria
e) Recibir acreditación identificativa da actividade de voluntariado
f) Os que se inclúen no artigo 10 da da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de
Voluntariado, e demais que se deriven do ordenamento xurídico aplicable
ARTIGO 9: DEBERES DAS PERSOAS VOLUNTARIAS

a) Realizar a actividade conforme ós principios establecidos no artigo 11 da Lei
45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado
b) Observar as medidas de saúde e seguridade que se adopten
c) Gardar confidencialidade da información recibida e coñecida no
desenvolvemento da actividade.
d) Respectar os dereitos das persoas ou grupos cos que se leva a cabo a
actividade
e) En xeral os voluntarios deberán rexirse polos principios de solidariedade,
participación, gratuidade, non discriminación, pluralismo, integración,
prevención e sensibilización social, e en xeral, por todos aqueles que
inspiran a convivencia na sociedade democrática, moderna, participativa,
xusta e igualitaria
f) Os demais derivados da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado, e o
resto do ordenamento xurídico aplicable a Voluntariado
En particular, son obrigas da persoa voluntaria ante o Concello de Cambados:
a) Cumprir con máxima dilixencia os compromisos adquiridos coa entidade,
respectando os seus fins e principios de actuación así como o presente
Estatuto
b) Aceptar os principios e normas de funcionamento da entidade
c) Aceptar os obxectivos e acatar as instrucións impartidas polos órganos
competentes desta entidade, con pleno respecto a esta última.
d) Rexeitar calquera tipo de contraprestación pola prestación da actividade
voluntaria
e) Coidar e facer bo uso do material ou equipo confiado polo Concello de
Cambados para o desenvolvemento das actividades de voluntario
f) Participar nas actividades formativas previstas pola entidade e nas que
sexan necesarias para manter a calidade dos servizos que se prestan
g) Utilizar adecuadamente o distintivo da entidade
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En xeral, a persoa voluntaria ten as seguintes obrigas:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
h) En
caso
de
renuncia,
comunicalo con tempo suficiente, para que poidan adoptarse as medidas
necesarias a efectos de evitar un prexuízo na labor encomendada.
i) As restantes que se deriven da da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de
Voluntariado, e o resto do ordenamento xurídico

TÍTULO III: ENTIDADE DA ACCCIÓN VOLUNTARIA

ARTIGO 10: COMPROMISO DA COLABORACIÓN VOLUNTARIA
O acceso e incorporación dos voluntarios aos programas que se leven a cabo
por parte do Concello de Cambados formalizaranse por escrito, a través do
correspondente compromiso de colaboración, cuxo contido mínimo será:
a) conxunto de dereitos e deberes de ambas partes, de acordo coa da Lei
45/2015, de 14 de outubro, de Voluntariado e o presente Estatuto
b) O contido das función e actividades que se compromete a realizar o
voluntario
c) O proceso de preparación ou formación previa necesario, cando así o requira
o exercicio da actividade da persoa voluntaria
ARTIGO 11: OBRIGAS DA ENTIDADE DE ACCIÓN VOLUNTARIA

a) Articular os mecanismos necesarios para garantir a información,
participación e colaboración da persoa voluntaria, tanto na entidade como
nos programas que esta leve a cabo
b) Dotar á persoa voluntaria do apoio e medios adecuados para o
desenvolvemento das función
c) Proporcionar a formación necesaria ó voluntario para o correcto
funcionamento da actividade
d) Levar a cabo o rexistro de altas e baixas do persoal voluntario
e) Subscribir unha póliza de seguros que garanta á persoa voluntaria na
cobertura por danos e prexuízos que poidan ocasionarse á persoa voluntaria
e a terceiros no exercicio da súa actividade
f) Garantir as debidas condicións de saúde e seguridade
g) Calquera outro que se derive da da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de
Voluntariado, e resto do ordenamento xurídico aplicable

ARTIGO 12: DEREITOS DA ENTIDADE DE ACCIÓN VOLUNTARIA
O Concello de Cambados ten dereito a:
a) Seleccionar ás persoas voluntarias segundo as tarefas a realizar e as
condicións deste Estatuto
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O Concello de Cambados ten a obriga de:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
b) Suspender
a
colaboración
voluntaria de persoas que non cumpran o seu compromiso de colaboración
c) As demais que se deriven da da Lei 45/2015, de 14 de outubro, de
Voluntariado, e resto do ordenamento xurídico aplicable

ARTIGO 13: USO DA LINGUAXE NON SEXISTA
O persoal que coordina o programa municipal de voluntariado do Concello de
Cambados utilizará sempre unha linguaxe non sexista tanto na súa función laboral
como nas relacións coas persoas voluntarias e usuarias así como coa administración

DISPOSICIÓNS ADICIONAIS
1. En todo o non estea previsto no presente Regulamento Interno será de
aplicación os contidos da Lei correspondente
2. A vixilancia, aplicación e interpretación do presente Regulamento é
competencia do Concello de Cambados

DISPOSICIÓN FINAL

Intervén o Sr. Pérez Osorio quen dí que a participación da cidadanía na vida política,
económica, cultural e social é una aspiración propia de calquera sociedade
democrática que constitúe un compromiso dos poderes públicos promover as
condicións necesarias para facer efectiva a participación dos cidadáns na
construción da sociedade na que viven. A acción voluntaria é a manifestación
explícita da conciencia solidaria da cidadanía que favorece a convivencia
democrática, que esta acción voluntaria de ningún xeito pode substituir a actuación
das administración públicas, nin substituir os traballos remunerados. Dí que compre
regular normativamente a acción voluntaria que se centra principalmente en 3
aspectos: Definir o que se considera voluntariado municipal, as condicións de
admisión e perda da condición de voluntario e os dereitos e obrigas.
Intervén o Sr. Aragunde Aragunde quen dí que están dacordo co regulamento, que a
verdade que eles estiveron traballando moito no voluntariado neste municipio, que
en Cambados ten bastante aceptación o voluntariado e que é digno de admirar a
acción voluntaria. Por último anuncia o voto favorable do seu grupo.
Sometido o Regulamento a votación este é aprobado por unanimidade. En
consecuencia queda aprobado inicialmente o Regulamento Interno da Acción
Voluntaria do Concello de Cambados segundo a redacción dada pola Dinamizadora
Xuvenil.
4º.- Aprobación, se procede, do recoñecemento extraxudicial de créditos
2/2017.
Procede o secretario á lectura do ditame en estrato que é o seguinte:
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O presente Regulamento entrará en vigor ao mes da sua publicación no BOPPO.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)

A Comisión Informativa Permanente de Facenda e Patrimonio, en sesión
extraordinaria celebrada o 27 de marzo de 2017, emitiu ao amparo do
previsto no artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 65 do Regulamento orgánico
municipal o seguinte dictame que ten carácter preceptivo e non
vinculante:
Aprobación, se procede, do recoñecemento extraxudicial de créditos
2/2017.
Intervén o Sr. Charlín Trigo quen dí que se trata na maioría de facturas de contratos
do mes de decembro que foron rexistrados en xaneiro e que se traen en base ao
criterio que ten a nova interventora
Sometida a proposta a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 3 (Srs. Chalín Trigo, Caamaño Rivas e Martínez Piñeiro)
Abstencións 3 (Aragunde Aragunde, Iglesias Pombo e Gómez Blanco)
En consecuencia queda ditaminada favorablemente a proposta da Alcaldía nos
seguintes termos:

Considerando que é xeneralizada a consideración de que, entre as diversas
administracións que integran o sector público, é a administración local a máis
cercana aos cidadáns e, por conseguinte, aquela á que dirixen en primeiro lugar as
súas pretensións.
Dentro dos principios enunciados no artigo 103 da CE que rexen a actividade das
administracións públicas, a administración local debe procurar axustar a súa
situación á axilidade e eficacia que demandan os cidadáns. É por iso que, en
ocasións e para dar resposta aos veciños, a actuación administrativa non se axusta
estritamente ao, por outra parte, ríxido procedemento legal.
Leváronse a cabo, neste sentido no exercicio anterior, determinados gastos sen
consignación orzamentaria correspondentes a subministros de bens, prestacións de
servizos ou execución de obras de mantemento ou reparación, todos eles
necesarios e indispensables para o normal desenvolvemento dos distintos servizos
municipais e a prestación dos servizos xestionados por este Concello.
Aínda levados sen contar con crédito orzamentario adecuado e suficiente, o
Concello está obrigado ao pago dos citados gastos, previa imputación dos mesmos
ao presuposto municipal. O propio lexislador consciente da existencia de estas
actuacións “irregulares” pero en calquera caso necesarias para a prestación de
servizos indispensables, contempla a imputación dos citados gastos ao presuposto

14

Cod. Validación: 6ER7MRHCKYR432GGE4HFN4PP2 | Corrección: http://cambados.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 14 a 39

Ante a existencia de gastos realizados durante o exercicio 2016 para os que non
había dotación orzamentaria polo que non puideron ser tramitadas con cargo ao
orzamento correspondente, segundo a proposta do Concelleiro de Economía e
facenda de data 21 de marzo de 2017, e vista a necesidade de recoñecer
extraxudicialmente estes créditos.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
corrente, imputación nun primeiro
momento prohibida por o principio de anualidade orzamentaria, mediante a
tramitación de un expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos.
Considerando necesario e obrigado atender os gastos incorridos para evitar o
prexuízo de terceiros contratantes coa administración e o correlativo
enriquecemento inxusto ou sen causa de ésta; considerando a efectiva prestación
dos servizos, subministros de bens e execución de obras por parte dos terceiros
acredores, constando factura acreditativa de cada un dos gastos debidamente
conformada polos responsables dos distintos órganos xestores do gasto.
E tendo en conta a obriga do cumprimento dos prazos legais de pago sinalados na
normativa, e posto que a maior parte das facturas incluídas na relación xa exceden
do prazo máximo de pago, e con gallo de cumprir o obxectivos establecidos no Plan
Económico Financeiro 2016-2017
Visto o informe de reparo de Intervención nº 06/17 de data 21 de marzo, onde
consta que en aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, o
recoñecemento de obrigacións correspondentes a exercicios anteriores que, por
calquera causa, non o foron naquel ao que correspondían, é competencia do Pleno
da Corporación.
En atención ao exposto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte
Acordo:
PRIMEIRO. O levantamento do reparo formulado pola Intervención municipal no seu
informe Rep nº 06/17 de 21 de marzo.

RECOÑEC. EXTRAXUD. 2/2017
Nº
REXISTR
O FRAS
4166/2016
1/2017
2/2017
3/2017
4/2017
5/2017
6/2017
7/2017
8/2017

CONCEPTO
MARÍA TERESA ARAGUNDE GARCÍA/POÑENCIA
NORMALIZACION LINGÜÍSTICA
IDADES S.L./SAF DEPENDENCIA DECEMBRO
FROIZ/PRODUCTOS ALIMENTACIÓN EVENTOS VARIOS
COVSA/MATERIAL BACHEO
ZONA DE OBRA O ROSAL/REDES PROTECCIÓN C.F.
BURGÁNS
ZONA DE OBRA O ROSAL/REDES PROTECCIÓN C.F.
BURGÁNS
ARTAROUSA/SERVIZO E ESCOLA MÚSICA DECEMBRO
FORNECEMENTOS GALEGOS SL/LECTURA
FOTOCOPIADORAS NOV-DEC
CLECE/TELEASISTENCIA DECEMBRO
INSTALACIONES SALNESTE, S.L./REP. FIESTRAS CENTRO
MÉDICO

APLICACIÓN

IMPORTE

Cod. Validación: 6ER7MRHCKYR432GGE4HFN4PP2 | Corrección: http://cambados.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 15 a 39

SEGUNDO. Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 2/2017 cuxos gastos
se detallan a continuación:

DATA

DATA R.E

FACTURA

CONCELLO

334-226,06
231,227,00
338,226,99
1533,210,00

100,00 €
17.717,61 €
435,33 €
207,73 €

03,09,2016
30,12,2016
31,12,2016
31,12,2016

16,02,2017
30,12,2016
01,01,2017
02,01,2017

342,213,00

5.566,00 €

02,01,2017

02,01,2017

342,213,00
326,227,99
334,219,00
920,219,00
231,227,99

399,30 €
17.000,00 €
90,92 €
748,52 €
222,38 €

02,01,2017
03,01,2017

02,01,2017
03,01,2017

29,12,2016
31,12,2016

03,01,2017
03,01,2017

312,212,00

185,61 €

28,11,2016

03,01,2017
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30/2017
31/2017
32/2017
34/2017
35/2017
36/2017
37/2017
38/2017
39/2017
40/2017
41/2017
42/2017
43/2017
45/2017
46/2017
47/2017
48/2017
49/2017
50/2017
51/2017
52/2017
53/2017
55/2017
56/2017
57/2017
58/2017
59/2017
60/2017
61/2017
62/2017
63/2017
66/2017
67/2017
68/2017
69/2017
70/2017
71/2017
72/2017
73/2017
74/2017
75/2017

TV.
MANCOMUNIDADE SALNÉS, S.L./CAMPAÑA NADAL
SOC. ESTATAL CORREOS/GASTOS POSTAIS DECEMBRO
GAS NAT. SUR/CONSUMO GAS PAZO TORRADO 18,10,16 A
16,12,16
GAS NAT. SUR/CONSUMO GAS STO. TOMÉ 18,10,16 A
16,12,16
PORTOS DE GALICIA/OCUPACIÓN MERCADILLO
NOVEMBRO
TRAGAL, S.L./DESRATIZACIÓN DECEMBRO
F. CHAVES SL/REP. MAQUINARIA
PATARRUXO LECER /COIDADOR COMEDOR CEIP E.
BARREIRO DECEMBRO 16
KIOSCO A CALZADA/PRENSA BIBLITOECA DECEMBRO 16
SMA/MTO DEPURADORA CASTRELO 4º T 2016
TECNOGALL/MTO. ALUMEADO PÚBLICO DECEMBRO
2016
JUAN SILVOSO SL/REP. VEHÍCULO OBRAS
JUAN SILVOSO SL/REP. VEHÍCULOS P.L,
JUAN SILVOSO SL/REP. VEHÍCULO OBRAS
DOLORES ABELLA OTERO/MINUTA MONITORIO 386/2016
DOLORES ABELLA OTERO/P.O. 213/2015
DOLORES ABELLA OTERO/P.A. 169/15-B
ZONA DE OBRA O ROSAL/INCHABLE EVENTO
DEPORTIVO
DOTBEAT SC/2º PAGO GTOS PRODUCCIÓN FESTA
ALBARIÑO
SOGAMA/TRATAMENTO RU DECEMBRO 2016
CELTA PRIX/RECOLLIDA RSU DECEMBRO 2016
DOLORES ABELLA/MINUTA P.A. 381/15
DOLORES ABELLA/MINUTA P.A. 136/16
CAMBADOS MOTOR/REP. VEHÍCULOS OBRAS
BRICOLAXE DA MADEIRA/MATERIAIS OBRAS VARIAS
INTEGRALDATA/ALUGUER CONTENEDORES ALUMINIO
MULTISERVICIOS MC/LIMPEZA DEPENDENCIAS
MULTISERVICIOS MC/LIMPEZA DEPENDENCIAS
INSTALITO/REP. CALEFACCIÓNS
CARLOS VILA CRESPO/MINUTA POR EJECUCIÓN 48/16
CARLOS VILA CRESPO/MINUTA P.O. 261/14
MULTISERVICIOS DEL NOROESTE/CONSULTORIA COM.
DECEMBRO
AROSA BUS/DESPRAZAMENTO CLUB XUVENTUDE
BALONCESTO
SERCON/TRASLADO VOLUMINOSOS PTO. LIMPO
DECEMBRO
ARIDOS DEL UMIA/ÁRIDOS OBRADOIRO EMPREGO
ARIDOS DEL UMIA/ÁRIDOS OBRAS VARIAS
TEAM RELAY/ORGANIZACIÓN MINI BTT 17,09,2016
VARELA/CARAMELOS CABALGATA REIS
CANON/LECT. FOTOCOPIADORA OBRADOIRO EMPREGO
AROSA BUS/DESPRAZAMENTO CLUB XUVENTUDE
BALONCESTO
VODAFONE/TFNO. DEPENDENCIAS DECEMBRO
VILAS Y PUGA/SONORIZACIÓN PREMIOS R. CABANILLAS
03,06,2016

338,226,02
920,226,01

1.240,25 €
644,48 €

02,01,2017
31,12,2016

05,01,2017
06,01,2017

334,221,03

339,22 €

26,12,2016

06,01,2017

321,221,03

683,46 €

26,12,2016

06,01,2017

920,225,01
163,227,00
1533,213,00

3.242,67 €
278,30 €
180,13 €

30,11,2016
23,12,2016
29,12,2016

02,01,2017
02,01,2017
02,01,2017

321,227,99
3321,220,01
160,212,00

564,38 €
284,90 €
1.361,25 €

31,12,2016
01,01,2017
31,12,2016

02,01,2017
02,01,2017
02,01,2017

165,213,00
1533,213,00
132,214,00
1533,213,00
920,226,04
920,226,04
920,226,04

3.872,00 €
63,62 €
334,42 €
159,72 €
63,02 €
436,91 €
207,86 €

30,12,2016
30,12,2016
30,12,2016
30,12,2016
02,01,2017
02,01,2017
02,01,2017

02,01,2017
03,01,2017
03,01,2017
03,01,2017
03,01,2017
03,01,2017
03,01,2017

341,226,09

484,00 €

09,01,2017

09,01,2017

338,226,99
1623,227,00
1621,227,00
920,226,04
920,226,04
1533,213,00
1533,210,00
1622,227,00
920,227,00
321,227,00
321,212,00
920,212,00
920,226,04
920,226,04

18.292,78 €
37.662,86 €
31.841,05 €
357,15 €
518,11 €
215,68 €
93,29 €
71,50 €
1.573,00 €
1.270,50 €
298,87 €
1.144,66 €
814,46 €
3.139,23 €

10,01,2017
10,01,2017
10,01,2017
02,01,2017
02,01,2017
14,12,2016
31,12,2016
29,12,2016
04,01,2017
04,01,2017

10,01,2017
10,01,2017
10,01,2017
03,01,2017
03,01,2017
04,01,2017
11,01,2017
04,01,2017
04,01,2017
04,01,2017

26,12,2016
02,01,2017
02,01,2017

04,01,2017
04,01,2017
04,01,2017

920,227,06

245,00 €

01,01,2017

04,01,2017

341,226,09

2.750,00 €

02,01,2017

10,01,2017

1622,227,00
2410,221,99
1533,210,00
341,226,09
338,226,99
2410,219,00

1.104,95 €
373,70 €
49,09 €
1.754,50 €
1.676,07 €
225,81 €

31,12,2016
31,12,2016
15,12,2016
03,01,2017
02,01,2017
30,12,2016

09,01,2017
09,01,2017
09,01,2017
09,01,2017
09,01,2017
09,01,2017

341,226,09
920,222,00

2.750,00 €
1.054,25 €

02,01,2017
01,01,2017

10,01,2017
10,01,2017

334,226,09

605,00 €

09,01,2017

10,01,2017
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77/2017
78/2017

80/2017
82/2017
83/2017

VILAS Y
PUGA/SONORIZACIÓN TABUKO TABANKA 02,07,2016
VILAS Y PUGA/SONORIZACIÓN ACTUACIÓNS F. VIEIRA
02,07,2016
VILAS Y PUGA/SONORIZACIÓN ACTUACIÓNS FESTIVAL
XIRONSA 27,08,2016

109/2017

VODAFONE/ADSL 21,11,16 A 20,12,16
R CABLE/ADSL CONCELLO DECEMBRO 2016
FARO DE VIGO/PUBLICIDADE NADAL
COOPERATIVA GRÁFICA GALEGA/IMPRESIÓN SOBRES
C.E. DO VIÑO
GALICARGO/TRANSPORTE VIÑO FEIRA VITORIA
WASTE MANAGEMENT/SERVIZO LIMPEZA VIARIA 15-31
DECEMBRO
VIAQUA S.A.U./CANON AUGA POLÍGONO PUNTO L
VIAQUA S.A.U./CANON AUGA POLÍGONO NAVE A
LA VOZ DE GALICIA/PUBLICIDADE NADAL
DIARIO DE AROUSA/PUBLICIDADE NADAL
LA VOZ DE GALICIA/PATROCINIO WEB DECEMBRO
XADREZ GALEGO/CLASES XADREZ XUÑO-XULLO
IBERBANDA/INTERNET CÁMARAS POLÍGONO
DECEMBRO
BOUTIQUE DEL PAN/ROSCA FESTA STO. TOMÉ
CARMEN BARREIRO TORRES/RAMOS E CENTROS ACTOS
VARIOS
A GRUPO COMECIAL/AUGA OFICINAS
CRISTALERIA FEFIÑANES/REP. CASA CULTURA
VILARIÑO
MARÍA ELENA LOIRA/MINUTA NOTARIAL PODER
PLEITOS

130/2017
131/2017
132/2017

IMPRENTA FIDALGO/IMPRESIÓNS VARIAS
ALVARO PIÑEIRO/ÁRIDOS OBRAS VARIAS
ALVARO PIÑEIRO/ÁRIDOS OBRAS VARIAS

84/2017
85/2017
88/2017
89/2017
90/2017
91/2017
92/2017
93/2017
96/2017
97/2017
100/2017
101/2017
103/2017
104/2017

136/2017
142/2017
144/2017
145/2017
146/2017
160/2017

FERRETERÍA LEMON/MATERIAIS OBRAS VARIAS
DECEMBRO
ASOC. LOBISOME PRODUCIÓNS/ACTIVIDADES NADAL
2016 BIBLIOTECA
ASOC. LOBISOME PRODUCIÓNS/ACTIVIDADES NADAL
2016 C.C. VILARIÑO
ASOC. LOBISOME PRODUCIÓNS/ACTIVIDADES NADAL
2016 C.C. CASTRELO
ASOC. LOBISOME PRODUCIÓNS/ACTIVIDADES NADAL
2016 C.C. OUBIÑA
MARIA ROMERO PRADO/GTOS. TINTURERÍA

338,226,99

423,50 €

09,01,2017

10,01,2017

338,226,99

1.633,50 €

09,01,2017

10,01,2017

338,226,99
334,222,00
4312,222,00
920,222,00
326,222,00
333,222,00
170,222,00
3321,222,00
2410,222,00
920,222,00
338,226,02

4.658,50 €
416,00 €
47,80 €
198,44 €
95,88 €
96,50 €
107,75 €
49,61 €
68,97 €
99,83 €
457,38 €

09,01,2017

10,01,2017

21,12,2016
01,01,2017
30,12,2016

10,01,2017
11,01,2017
11,01,2017

333,226,99
920,223,00

105,27 €
24,13 €

29,12,2017
31,12,2016

11,01,2017
12,01,2017

163,227,99
920,225,01
920,225,01
338,226,02
338,226,02
432,226,02
341,226,09

3.822,52 €
141,20 €
6,54 €
484,00 €
847,00 €
96,80 €
688,01 €

12,01,2017
16,12,2016
19,12,2017
31,12,2016
31,12,2016
31,12,2016
28,07,2016

12,01,2017
12,01,2017
12,01,2017
12,01,2017
12,01,2017
13,01,2017
13,01,2017

920,222,00
338,226,99

48,40 €
225,01 €

01,01,2017
31,12,2016

13,01,2017
13,01,2017

920,226,01
920,221,05

187,00 €
16,02 €

31,12,2016
31,12,2016

13,01,2017
13,01,2017

334,212,00

26,16 €

15,12,2016

16,01,2017

920,226,04
334,220,00
338,226,99
920,220,00
1533,210,00
1533,210,00
334,212,00
312,212,00
342,212,00
1533,210,00
321,212,00

33,93 €
213,93 €
56,87 €
138,30 €
58,08 €
135,52 €
144,85 €
84,89 €
82,53 €
238,97 €
16,39 €

19,09,2016

17,01,2017

30,12,2016
30,11,2016
31,12,2016

23,01,2017
17,01,2017
17,01,2017

31,12,2016

18,01,2017

338,226,99

834,00 €

10,01,2017

20,01,2017

338,226,99

834,00 €

10,01,2017

20,01,2017

338,226,99

834,00 €

10,01,2017

20,01,2017

338,226,99
338,226,99

834,00 €
390,79 €

10,01,2017
29,12,2016

20,01,2017
23,01,2017
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76/2017

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)

167/2017
168/2017
169/2017
185/2017
251/2017
254/2017
338/2017
516/2017
517/2017
518/2017
519/2017
520/2017
521/2017
522/2017
523/2017
524/2017
525/2017
526/2017
534/2017
777/2017
778/2017
795/2017
797/2017
875/2017
890/2017
897/2017
1089/2017

PADULLES ESTEVEZ/CONTACONTOS
PANADERIA LA MODIA/ROSCA CARREIRA POPULAR SAN
SILVESTRE
ESPACIO DO LECTOR/MAT. OFICINA E LIBROS
BIBLIOTECA
ESPACIO DO LECTOR/MAT. OFICINA E LIBROS
BIBLIOTECA
MULTISERVICIOS DEL NOROESTE/CONSULTORIA COM.
NOVEMBRO
Mª DEL CARMEN ASENSI/SERVIZO GARDERÍA
DECEMBRO
ARESTORA CONSULTORES/ASISTENCIA RECURSOS
HUMÁNS
CLUB AJEDREZ ALBARIÑO/ORG. MARATÓN XADREZ
PORTOS DE GALICIA/AUGA DEP. DORNAS OUT-DEC 2016
PORTOS DE GALICIA/ELECT. DEP. DORNAS OUT-DEC 2016
PORTOS DE GALICIA/OCU. NAVE PIRAGÜISMO 116 M2 - 2º
SEM. 2016
PORTOS DE GALICIA/OCU. NAVE VELA 43 M2 - 4º TRIM.
2016
PORTOS DE GALICIA/OCUP. MERCADILLO DECEMBRO
PORTOS DE GALICIA/OCU. NAVE VELA 40 M2 - 2º SEM.
2016
PORTOS DE GALICIA/ELECTRI. NAVE VELA 40 M2 - 4º
TRIM. 2016
PORTOS DE GALICIA/OCU. NAVE PIRAGÜISMO 58 M2 - 2º
SEM. 2016
PORTOS DE GALICIA/OCUP. FESTA ALBARIÑO 2016
PORTOS DE GALICIA/OCUP. CARAVANAS ALBARIÑO 2016
PORTOS DE GALICIA/AUGA NAVE VELA 40 M2 - 4º T
ASOC. LOBISOME/ACTIVIDADES NADAL 2016 C.C.
CORVILLÓN
CICLOS NOYA/REP. VEHÍCULOS 2016
REST. MAR DE AROSA/COMIDA NADAL PERSOAL
CONCELLO
SOCIEDAD GRAL. AUTORES/DTOS. AUTOR
REPRESENTACIÓN 05,11,2016
GAS NAT. SERV./CONSUMO CALEFACC. COLEXIO
MAGARIÑOS OUTUBRO
CARLOS MORAÑA/ACTUACIÓN NADAL CASA DO MAR
DESPERTANDO SDAD. GESTION
INMOBILIARIA/ALUGUER CORTADORA
CENADOR CATERING/XANTAR ADEGAS MARTÍN
CODAX-C.E. DO VIÑO
LEJIAS MARY/LIXIVIA COLEXIOS

132,213,00
334,226,09

212,35 €
40,50 €

12,08,2016

23,01,2017

341,226,09

242,00 €

31,12,2016

24,01,2017

3321,220,01

179,57 €

31,12,2016

24,01,2017

920,220,00

5,95 €

31,12,2016

24,01,2017

920,227,06

245,00 €

01,11,2016

31,01,2017

321,227,99

15.394,80 €

03,02,2017

03,02,2017

920,227,06
341,226,09
920,225,01
920,225,01

1.815,00 €
500,00 €
13,94 €
35,59 €

31,01,2017
15,12,2016
31,12,2016
31,12,2016

03,02,2017
26,01,2017
02,02,2017
02,02,2017

920,225,01

1.000,74 €

31,12,2016

02,02,2017

920,225,01
920,225,01

370,96 €
3.682,63 €

31,12,2016
31,12,2016

02,02,2017
02,02,2017

920,225,01

460,65 €

31,12,2016

02,02,2017

920,225,01

35,59 €

31,12,2016

02,02,2017

920,225,01
920,225,01
920,225,01
920,225,01

500,37 €
5.149,17 €
2.240,76 €
13,94 €

31,12,2016
31,12,2016
31,12,2016
31,12,2016

02,02,2017
02,02,2017
02,02,2017
02,02,2017

338,226,99
1533,210,00

834,00 €
237,16 €

10,01,2017
10,02,2017

03,02,2017
10,02,2017

920,226,01

640,00 €

23,12,2016

13,02,2017

334,226,99

31,87 €

10,02,2017

15,02,2017

321,221,03
338,226,99

119,44 €
242,00 €

16,02,2017
25,12,2016

17,02,2017
27,02,2017

1533,203,00

53,24 €

30,12,2016

01,03,2017

333,226,99
321,221,10

1.160,50 €
121,00 €

20,09,2016
27,10,2016

02,03,2017
03,03,2017

TOTAL:

222.576,99 €

TERCEIRO. Aplicar, con cargo ao Orzamento do exercicio 2016, prorrogado para o
2017, os correspondentes gastos con cargo ás aplicacións orzamentarias indicadas
anteriormente.”.
Rematada a lectura intervén o Sr. Charlín Trigo quen dí que o Concello de Cambados
presenta no pleno de hoxe un recoñecemento extraxudicial de crédito por importe
de 222.344,21€ por gastos do exercicio 2016, na meirande parte gastos realizados
no mes de Decembro, pero que foron presentadas no rexistro do concello nos
primeiros días do mes de xaneiro deste exercicio.
Noutros exercicios estes
tipo de gastos non se incluían nun recoñecemento extraxudicial de crédito e os
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162/2017

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
anteriores
responsables
do
departamento de intervención permitía que estes gastos foran aprobados con cargo
os orzamentos do exercicio en curso, xa que na meirande parte trátanse de gastos
correntes como son, a factura da recollida do lixo, de Celtaprix, do tratamento de
residuos a cargo de Sogama, da empresa que realiza as actividades na escola de
música, ou o servizo de dependencia, ou mesmo as facturas de subministro de
enerxía eléctrica, correspondentes o mes de Decembro pero que as facturas foron
presentadas perante o rexistro do concello de Cambados nos primeiros días dos
meses de xaneiro. Remata dicindo que o criterio da interventora acumulada é traer
estes gastos a pleno.
Intervén o Sr. Aragunde Aragunde quen dí que son xa 7 os reparos que levan e que
antes cando gobernaban a oposición lles protestaba polo reparos. Anuncia que se
van a abster polo reparo da intervención municipal.
Intervén o Sr. Charlín Trigo quen dí que están cunha interventora que só ven un día
á semana e que tamén hai unha factura dun avogado do ano 2014 que era do
anterior grupo de goberno.
Sometida a proposta a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 9
Abstencións 8: Membros do grupo municipal do PP.
En consecuencia queda aprobado o recoñecemento extraxudicial de créditos
2/2017.
5º.- Aprobación, se procede, do recoñecemento extraxudicial de créditos
3/2017.

“A Comisión Informativa Permanente de Facenda e Patrimonio, en sesión
extraordinaria celebrada o 27 de marzo de 2017, emitiu ao amparo do
previsto no artigo 126 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, e 65 do Regulamento orgánico
municipal o seguinte dictame que ten carácter preceptivo e non
vinculante:
Aprobación, se procede, do recoñecemento extraxudicial de créditos
3/2017.
Intervén o Sr. Charlín Trigo quen dí que a interventora entendeu que debían ir estes
gastos ao non tratarse de facturas noutro expediente distinto.
Sometida a proposta a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 3 (Srs. Chalín Trigo, Caamaño Rivas e Martínez Piñeiro)
Abstencións 3 (Aragunde Aragunde, Iglesias Pombo e Gómez Blanco)
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Procede o secretario á lectura do ditame que é o seguinte:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
En consecuencia queda ditaminada
favorablemente a proposta da Alcaldía nos seguintes termos:
Ante a existencia de gastos realizados durante o exercicio 2016 para os que non
había dotación orzamentaria polo que non puideron ser tramitadas con cargo ao
orzamento correspondente, segundo a proposta do Concelleiro de Economía e
facenda de data 21 de marzo de 2017, e vista a necesidade de recoñecer
extraxudicialmente estes créditos.
Considerando que é xeneralizada a consideración de que, entre as diversas
administracións que integran o sector público, é a administración local a máis
cercana aos cidadáns e, por conseguinte, aquela á que dirixen en primeiro lugar as
súas pretensións.
Dentro dos principios enunciados no artigo 103 da CE que rexen a actividade das
administracións públicas, a administración local debe procurar axustar a súa
situación á axilidade e eficacia que demandan os cidadáns. É por iso que, en
ocasións e para dar resposta aos veciños, a actuación administrativa non se axusta
estritamente ao, por outra parte, ríxido procedemento legal.
Leváronse a cabo, neste sentido no exercicio anterior, determinados gastos sen
consignación orzamentaria correspondentes a indemnizacións por razón do servizo,
e a gastos derivados de subvencións nominativas, ou taxas pola autorización de
obras

Visto o informe de reparo de Intervención número nº 07/17 de data 21 de marzo de
2017, onde consta que en aplicación do artigo 60.2 do Real Decreto 500/1990, de
20 de abril, o recoñecemento de obrigacións correspondentes a exercicios
anteriores que, por calquera causa, non o foron naquel ao que correspondían, é
competencia do Pleno da Corporación.
En atención ao exposto, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte
Acordo:
PRIMEIRO. O levantamento do reparo formulado pola Intervención municipal no
seu informe nº 07/17 de data 21 de marzo.
SEGUNDO. Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos 3/2017 cuxos
gastos se detallan a continuación:
RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 3/2017
APLICACI
CONCEPTO
ÓN
Subvención mes de decembro/16 protectora de animais

170-48900

IMPORTE
1.740,73 €
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Aínda levados sen contar con crédito orzamentario adecuado e suficiente, o
Concello está obrigado ao pago dos citados gastos, previa imputación dos mesmos
ao presuposto municipal. O propio lexislador consciente da existencia de estas
actuacións “irregulares” pero en calquera caso necesarias para a prestación de
servizos indispensables, contempla a imputación dos citados gastos ao presuposto
corrente, imputación nun primeiro momento prohibida por o principio de anualidade
orzamentaria, mediante a tramitación de un expediente de recoñecemento
extraxudicial de créditos.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
Indemnizacións
concelleiro Jose Ramón Abal desprazamento Madrid reunión Ministerio de
Turismo
Taxa acondicionamento locais para vestiarios IES Ramón Cabanillas: 2015

912-23100

12,15 €

912-23000

12,00 €

920-22502

40,31 €
1.805,19
€

TOTAL:

TERCEIRO. Aplicar, con cargo ao Orzamento do exercicio 2016, prorrogado para o
2017, os correspondentes gastos con cargo ás aplicacións orzamentarias indicadas
anteriormente.”.
Intervén o Sr. Chalín Trigo quen dí que neste recoñecemento extraxudicial vai por
separado por que así o informou a interventora que se trata de taxas,
indemnizacións e gastos de subvencións nominativas correspondentes o mes de
Decembro da protectora de animais.
Intervén o Sr. Aragunde Aragunde quen se remite á intervención do anterior punto.
Sometida a proposta a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 9
Abstencións 8: Membros do grupo municipal do PP.
En consecuencia queda aprobado o recoñecemento extraxudicial de créditos
3/2017.
II PARTE DE CONTROL E FISCALIZACIÓN DA XESTIÓN DOS ÓRGANOS
MUNICIPAIS DE GOBERNO
o

Intervén o Sr. Aragunde Aragunde quen dí que esta moción presentouse tamén na
Deputación de Pontevedra na anterior lexislatura. Dí que as sendas teñen un
percorrido de 43 km, que anteriormente a deputación fixo o mantemento das rutas,
que as sendas son utilizadas por moitísimos veciños e tamén por moitos turistas e
que hai que coidalas. Prosegue a dicir que él mesmo entende que non se pode
actuar todos os días pero quer sí se debe actuar 15 días ou un mes antes da
Semana Santa, que hoxe mesmo foron sacar unas fotos onde se aprecia que hai
varios puntos nos que se esixe una acción urxente e necesaria, cita varios exemplos
como que no inicio da ruta existe una ponla que debe pesar máis de 200 kg.
Remata dicindo que se deben acometer as actuacións de mantemento pero que se
debe solicitar axuda á deputación provincial que é quen ten máis persoal.
A moción é a seguinte:
MOCIÓN SOLICITANDO O
CAMBADOS E DO SALNÉS.

MANTEMENTO

DAS

RUTAS

DE

SENDEIRISMO

DE
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6º.- Moción do Grupo Municipal do Partido Popular solicitando
mantemento das rutas de sendeirismo de Cambados e o Salnés.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)

E polo que solicitamos ao pleno do Concello de Cambados, a adopción do seguinte
ACORDO:
1. Que o Concello de Cambados poña en marcha un plan de mantemento das
rutas de sendeirismo do noso municipio, antes de Semana Santa.
2. Que a Deputación de Pontevedra poña en marcha un plan anual de
mantemento das rutas de sendeirismo, colaborando co Concello de
Cambados e as rutas do Salnés. Intensificando estas labores dende marzo a
outubro.
Intervén o Sr. Abal Varela quen dí que na Comisión Informativa anunciaron que
votaban en contra pero que cunha pequeña emenda poderíase votar a favor
prosegue a dicir que se contratou a un enxeñeiro para elaborar un plan de
mantemento de viais públicos e rutas de sendeirismo, que xa estiveron actuando
como foi a construcción dun muro de contención nunha senda que estaba
completamente desfeita, dí que saben da importancia das 3 sendas máis
importantes: Oubiña, Umia e Castrelo que están en bastante bo estado, que hai o
problema da crecida do rio Umia.
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Luís Aragunde Aragunde, voceiro do
Grupo do Partido popular no Concello de Cambados, presenta a seguinte moción
para o seu debate ó Pleno municipal de Cambados:
O Concello de Cambados, gobernando o Partido Popular, habilitou unhas sendas e
rutas de sendeirismo fluviais totalmente accesibles para persoas con disfuncións de
mobilidade.
As sendas que discorren polas parroquias de Oubiña, Vilariño e Castrelo en
Cambados, teñen continuidade polos concellos de Ribadumia, Vilanova, Meis,
Meaño e Sanxenxo, estenden o ser percorrido en aproximadamente 43 km pola
costa e marxes dos ríos da comarca do Salnés.
Coa creación destas sendas fluviais, Cambados e a comarca dinamizáronse
turísticamente cun produto totalmente diferenciado e valorado, por ser moitas delas
rutas totalmente accesibles, o que facilitou un efecto chamada de tódolos públicos,
independentemente da súa idade ou capacidade física, configurándose como uns
espazos de esparcemento e interpretación da natureza.
Ao longo do seus percorridos os usuarios descobren os segredos do patrimonio
etnográfico da comarca, os muíños, lavadoiros, cruceiros, a agricultura e costumes
de cada parroquia.
Tanto na posta en marcha das sendas, coma no seu mantemento, o goberno do PP
na Deputación de Pontevedra puxeron moito mimo neste proxecto, primando
sempre o valor ambiental e a conservación do hábitat, protexido en parte, polo Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmidas.
A Deputación bipartita deixou de investir no mantemento e coidado destas rutas,
deixándoas a sorte e coordinación dos concellos polos que discorren, o concello de
Cambados actualmente tampouco está a preocuparse por esta situación.
Por elo, tanto o mobiliario, a sinalización ou o propio sendeiro polo que discorren
estas rutas, requiren dunha actuación en profundidade de mantemento e inversión,
que volva a poñer en valor as consecuencias do paso do tempo, da utilización
masiva de veciños e visitantes, e especialmente, dos danos dos temporais.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
Acto seguido amosa na pantalla do
salón de plenos algún tramos, dí que se actuou con persoal e maquinaria, que está
claro que se poden mellorar pero que están nun estado aceptable, que o Concello
incluiu diversas actuacións nestas rutas con cargos ao plan Concellos 2016 da
Deputación de Pontevedra, que se mercou maquinaria como 3 desbrozadoras
manuais. Con respecto á parte dispositiva da moción dí que no primeiro punto
entende que xa o estar a executar, que están dacordo co punto 2º no que se
debería engadir á Mancomunidade e á Xunta de Galicia co que votarían a favor.
Intervén o Sr. Aragunde Aragunde quen dí que o Sr. Abal Varela lle está a dar a
razón que se antes facía estes traballos a deputación o concello podía destinar os
operarios a outras actuacións co que está claro que se necesita a axuda da
deputación, prosegue a dicir que esta moción chega tarde porque está a caer a
Semana Santa, que dado que esta moción fala da ruta do Salnés parécelle ben que
se involucre á Mancomunidade e que non ten inconvinte en que se solite axuda á
Xunta de Galicia.
Intervén o Sr. Abal Varela quen dí que non sabe como se facía antes xa que había
algúnha ruta como a de Castrelo que estaba abandonada dende facía 3 ou 4 anos
como llo comentaron. Que o que queren é mellorrar os servizos que hai que levar a
cabo obras coma a execución do muro de contención en Oubiña. Solicita eliminar o
punto primeiro e incluir no segundo á Mancomunidade do Salnés e á Xunta de
Galicia.

Intervén o Sr. Aragunde Aragunde dicindo que o Sr. Abal Varela segue a darlle a
razón, que a senda de Castrelo non a coñecían os operarios municipais porque o
mantemento o facía a deputación. Dí que o Sr. Abal Varela fala de traer mocións
para implicar a todas as administracións pero que pide cousas que non cumpre por
exemplificar a creación da comisión da cidade europea do viño todavía non foi
convocada. Remata dicindo que están dacordo coa emenda e que se impliquen
todas as administracións.
Intervén o Sr. Abal Varela en relación coa comisión da cidade europea do viño teñen
o apoio da deputación pero que están tratando de poñerse en contacto con turismo
sen resultado.
Preséntase polo Sr. Abal Varela unha emenda que modifica a parte dispositiva que
queda redactada do seguinte xeito:
ACORDO:
1.- Que a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e a Mancomunidade do
Salnés poñan en marcha un plan anual de mantemento das rutas de sendeirismo,
colaborando co Concello de Cambados e as rutas do Sanés. Intensificando estas
labores dende marzo ata outubro.
Sometida a votación a emenda esta é aprobada por unanimidade.
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Intervén a Sra. Alcaldesa quen dí que por resumir sería plantexar una emenda na
que se suprimiría ese punto primeiro e que no punto segundo ademáis de incluir á
mancomunidade que se volva a renovar ese convenio entre deputación e Xunta de
Galicia

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)

Sometido o texto da moción emendado este é aprobado por unanimidade (17). En
consecuencia queda aprobada a Moción do Grupo Municipal do Partido Popular
solicitando o mantemento das rutas de sendeirismo de Cambados e o Salnés, sendo
o texto aprobado o seguinte:
MANTEMENTO

DAS

RUTAS

DE

SENDEIRISMO

DE

Luís Aragunde Aragunde, voceiro do Grupo do Partido popular no Concello de
Cambados, presenta a seguinte moción para o seu debate ó Pleno municipal de
Cambados:
O Concello de Cambados, gobernando o Partido Popular, habilitou unhas sendas e
rutas de sendeirismo fluviais totalmente accesibles para persoas con disfuncións de
mobilidade.
As sendas que discorren polas parroquias de Oubiña, Vilariño e Castrelo en
Cambados, teñen continuidade polos concellos de Ribadumia, Vilanova, Meis,
Meaño e Sanxenxo, estenden o ser percorrido en aproximadamente 43 km pola
costa e marxes dos ríos da comarca do Salnés.
Coa creación destas sendas fluviais, Cambados e a comarca dinamizáronse
turísticamente cun produto totalmente diferenciado e valorado, por ser moitas delas
rutas totalmente accesibles, o que facilitou un efecto chamada de tódolos públicos,
independentemente da súa idade ou capacidade física, configurándose como uns
espazos de esparcemento e interpretación da natureza.
Ao longo do seus percorridos os usuarios descobren os segredos do patrimonio
etnográfico da comarca, os muíños, lavadoiros, cruceiros, a agricultura e costumes
de cada parroquia.
Tanto na posta en marcha das sendas, coma no seu mantemento, o goberno do PP
na Deputación de Pontevedra puxeron moito mimo neste proxecto, primando
sempre o valor ambiental e a conservación do hábitat, protexido en parte, polo Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmidas.
A Deputación bipartita deixou de investir no mantemento e coidado destas rutas,
deixándoas a sorte e coordinación dos concellos polos que discorren, o concello de
Cambados actualmente tampouco está a preocuparse por esta situación.
Por elo, tanto o mobiliario, a sinalización ou o propio sendeiro polo que discorren
estas rutas, requiren dunha actuación en profundidade de mantemento e inversión,
que volva a poñer en valor as consecuencias do paso do tempo, da utilización
masiva de veciños e visitantes, e especialmente, dos danos dos temporais.
E polo que solicitamos ao pleno do Concello de Cambados, a adopción do seguinte
ACORDO:
1.- Que a Deputación de Pontevedra, a Xunta de Galicia e a Mancomunidade do
Salnés poñan en marcha un plan anual de mantemento das rutas de sendeirismo,
colaborando co Concello de Cambados e as rutas do Sanés. Intensificando estas
labores dende marzo ata outubro.
7º.- Acordo do grupo de goberno instando á Consellería de Sanidade da
Xunta de Galicia a asumir o mantemento do Centro de Saúde de
Cambados.
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MOCIÓN SOLICITANDO O
CAMBADOS E DO SALNÉS.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)

expón a moción que é a seguinte:

Intervén o Sr. Cordal Rodríguez quen

“ACORDO INSTANDO Á CONSELLERÍA DE SANIDADE DA XUNTA DE GALICIA
A ASUMIR O MANTEMENTO DO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS
Constantino Cordal Rodríguez, concelleiro da Corporación Municipal de Cambados,
ao abeiro do disposto nos arts. 91.4 e 97.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ao Pleno Municipal para o seu
debate e aprobación o seguinte Acordo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O 20 de xaneiro do 2006 a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias
(Fegamp) asinaron o denominado Pacto Local de Galicia para posibilitar a
cooperación entre as administracións locais e a autonómica en varios ámbitos de
actuación pública. Nun dos puntos dese acordo figura a asunción por parte da
Consellería de Sanidade dos gastos do mantemento dos centros de saúde.
Pasados máis de once anos dende aquel acordo, a Xunta leva asumido o
mantemento de apenas oitenta centros de saúde. Xa na lexislatura pasada, o
Servizo Galego de Saúde (Sergas), pertencente á Consellería de Sanidade,
comprometérase coa Fegamp a asumir os custes domantemento de todos os
centros de saúde galegos.

A Xunta tamén ten expresado a necesidade do cambio de titularidade (de municipal
a autonómica) dos centros de saúde para asumir o mantemento dos mesmos. No
caso de Cambados, o Sergas xa é o titular do edificio, polo que o noso Concello non
ten que facer ningún traspaso de titularidade.
Xa que logo, Cambados cumpre as dúas condicións prioritarias requiridas pola
Xunta de Galicia para que a Consellería de Sanidade asuma os gastos do
mantemento do seu centro de saúde.
Polo anteriormente exposto, preséntase o seguinte ACORDO para o seu debate e
aprobación en Pleno pola Corporación Municipal:
1. O Pleno Municipal do Concello de Cambados insta á Consellería de Sanidade a
asumir o mantemento do Centro de Saúde de Cambados, cuxo titular xa é o Sergas.
2. Dar traslado deste ACORDO á Xunta de Galicia.”.
Intervén o Sr. Aragunde Aragunde quen dí que que están dacordo, que eles xa o
solicitaron en anteriores lexislaturas, que o centro de saúde de Cambados ten una
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Ao longo dos últimos meses, a administración autonómica galega manifestou
que,neste paulatino proceso de asunción do mantemento dos centros de saúde,
está a darlle prioridade a aqueles concellos que teñen Puntos de Atención
Continuada (PAC), como é o caso de Cambados, dado que estes centros dan servizo
a varios municipios pero os seus gastos só son asumidos polo concello no cal se
atopan.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
particularidade que está situado en
zona de Portos de Galicia polo que habería que facer una desafectación como
primeiro paso. Remata a dicir que se están a asumir eses centros en Galicia
anunciando o voto favorable do seu grupo.
Intervén o Sr. Cordal Rodríguez quen le da as grazas ao PP. Dí que o ano pasado xa
troxeran una moción e non recibiron resposta.
Intervén o Sr. Araqgunde Aragunde quen dí que está sen desafectar e non se asume
por iso.
Sometido o acordo do grupo de goberno este é aprobado por unanimidade (17). En
consecuecia queda aprobado o acordó do grupo de goberno instando á Consellería
de Sanidade da Xunta de Galicia a asumir o mantemento do Centro de Saúde de
Cambados nos termos en que foi presentado.
8º.- Acordo do grupo de goberno de adhesión a Alcaldes pola Paz (Mayors
for peace)
Intervén a Sra. Martínez Piñeiro quen dí que dende a Federación Española de
Municipios e Provincias estase provendo a adhesión dos concellos a Alcaldes pola
paz, trátase dunha ONG que depende da ONU nace no ano 1982 a raíz dos
bombardeos atómicos de
Hiroshima e Nagasaki co obxectivo primordial da
desaparación das armas nucleares e que conta co apoio de 300 municipios de
España. Prosegue a resumir o acordo e da lectura á parte dispositiva.
O texto íntegro é o seguinte:

Fátima Abal Roma, con DNI 35473508X, Alcaldesa Presidenta do Ilmo Concello de
Cambados, en base ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das entidades locais e demáis
normativa que poida resultar de aplicación, presenta, diante do Pleno da
Corporación, este ACORDO DE GOBERNO, en base á seguinte exposición de motivos
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Alcaldes pola Paz é unha rede de cidades nacidas en 1982, promovido por
Hiroshima e Nagasaki, co obxectivo de promover a demanda internacional por un
mundo de paz libre de armas nucleares. Esta plataforma foi crecendo ao longo dos
anos e, actualmente, máis de 7.000 municipios en 161 países de todo o mundo
expresaron o seu apoio ao programa promovido por Mayors for peace para
conseguir a eliminación das armas nucleares en 2020, data na que se cumplen 75
anos dos bombardeos atómicos de Hiroshima e Nagasaki. 300 municipios españois
xa están conectados á Rede.
Alcaldes pola Paz foi recoñecido como ONG atribúese ao Departamento da ONU de
Información Pública maio 1991 tras acadar a categoría de ONGs con estatus
consultivo, e rexistrada no Consello Económico e Social. Este crecemento da
Plataforma permitiu que os obxectivos para conquerir un mundo pacífico se
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“ACORDO DE GOBERNO PROMOVIDO POLA FEMP DE ADHESIÓN A ALCALDES POLA
PAZ (MAYORS FOR PEACE)

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
diversifiquen e que o concepto de paz
tome unha dimensión propia máis aló da desaparición de armas nucleares.
Neste sentido, a incorporación progresiva de cidades en Europa e en América Latina
á iniciativa enriqueceu os seus obxectivos e favoreceu non só a dimensión da paz
entendida como a non-violencia e a ausencia de conflitos, senón tamén o respecto
dereitos humanos, convivencia estable e a promoción dos valores relacionados coa
xustiza social. É neste contexto no que os gobernos locais xogamos un papel crucial
como actores clave, non só no escenario para a prevención de conflitos, onde cada
vez temos máis relevancia xunto aos Estados, senón tamén na reconstrución das
cidades despois conflitos e na tarefa educativa en torno á cultura de paz.
Ademais, a Axenda 2030, de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible,
compoñentes centrais da paz, poñen de relieve como o fin da pobreza, a protección
do planeta e o logro dunha prosperidade amplamente compartida son factores que
contribúen á harmonía global. O Obxectivo 16 incide especialmente sobre cuestións
de "Paz, xustiza e institucións sólidas." Aínda que a paz está como un fío conductor
en todos e cada un dos 17 obxectivos.

Son múltiples as formas en que os Gobernos Locais poden colaborar na construción
da paz e, nese sentido, a Diplomacia de Cidades abrangue unha parte substancial
do mesmo. Así, a Diplomacia de cidades foi definida polo Comité das Rexións como
o "instrumento a través do cal os gobernos locais e os seus órganos poden fomentar
a escala mundial a cohesión social global, o medio ambiente sostible, a prevención
da crise, a resolución de conflitos, así como a labor de reconstrución despois dos
conflitos,e todo elo co obxectivo de crear un ambiente estable no cal os cidadáns
poden coexistir en paz nun clima de democracia, progreso e prosperidade "[JOUE C
120/01 , 28.05.2009].
Cada vez resulta é máis común para un goberno local que o precise apoio a outros
Gobernos Locais para axudar a resolver os problemas derivados dunha situación de
conflito. Ao tratarse da administración máis próxima ao cidadán, os Gobernos Locais
sentimos a obriga de crear e manter un ambiente pacífico e seguro para o seu uso e
goce por parte de aquél.
A diferenza de diplomacia nacional, que ten como obxectivo resolver os problemas
políticos entre estados, a diplomacia entre cidades directamente actúa para o
beneficio dos cidadáns. Nunha situación de conflito, os gobernos locais teñen maior
capacidade de gobernos e organizacións internacionais para mobilizar unha
variedade de persoas con diferentes circunstancias, incluidos os representantes das
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Os retos actuais plantexados pola pobreza, a fame, a diminución dos recursos
naturais, a escaseza de auga, a desigualdade social, a degradación ambiental, as
enfermidades, a corrupción, o racismo e a xenofobia, entre outros factores,
representan un desafío para a paz e crean un terreo fértil para a aparición de
conflitos. O desenvolvemento sostible contribúe decisivamente para disipar e
eliminar estas causas do conflito, así como establecer as bases para unha paz
duradeira. A Paz, á súa vez, fortalece as condicións necesarias para o
desenvolvemento sostible e mobiliza os recursos necesarios para permitir ás
sociedades desenvolverse e prosperar. As cidades e vilas son o fogar común de
millóns de persoas ,e as institucións que as gobernan poden desempeñar un papel
fundamental para acadar estes obxectivos.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
minorías, fomentando o diálogo e a
comprensión entre as persoas máis aló fronteiras. As posibilidades que ofrecen os
gobernos locais nas áreas de resolución de conflitos e reconstrución post-conflito
foron amplamente recoñecida no escenario internacional.
A FEMP participou na estratexia da diplomacia das cidades e construcción de paz de
Cidades e Gobernos Locais Unidos (CGLU) na que Alcaldes pola Paz se tornou nun
compañeiro indispensable en asuntos tan importantes como o desenvolvemento, a
cultura da paz, as migracións, a convivencia e o diálogo intercultural. España, a
través de moitas das súas cidades, foi un exemplo mundial de como traballar pola
paz, e como esa loita sempre tivo o compromiso da cidadanía española.
Na actualidade, os retos que o mundo se enfronta deben contar coa alianza de
todos os interesados con responsabilidade para alcanzar a paz mundial. A
colaboración no seno da rede de Alcaldes pola Paz permite compartir recursos e
experiencias e dar voz aos municipios nos ámbitos internacionais sobre as
principais cuestións que afectan á humanidade.
Por todo o exposto, o equipo de goberno do Concello de Cambados propón ao Pleno
da Corporación a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Expresar apoio aos obxectivos de Alcaldes para a Paz e cumprir as
formalidades necesarias para a adhesión á rede internacional.
Segundo.- Difundir e contribuír a un mellor coñecemento entre a cidadanía do
traballo realizado en favor da paz das Cidades Unidas e Gobernos Locais e de
Alcaldes pola a Paz.
Terceiro.- Incentivar a Alcaldes e Alcaldesas doutras cidades a unirse á rede.

Cinco.- Comunicar a adopción destes acordos ao Parlamento español, á Secretaría
Internacional de Mayors for Peace en Hiroshima e da Federación Española de
Municipios e Provincias.”.
Intervén o Sr. Aragunde Aragunde anunciando o vot favorable do seu grupo.
Sometido o acordo de goberno este é aprobado por unanimidade (17). En
consecuencia queda aprobado o acordo do grupo de goberno de adhesión a
Alcaldes pola Paz (Mayors for peace) nos termos nos que foi presentado.
Dilixencia: Para facer constar que cando son as 22:36 horas faise un
receso continuándose a sesión ás 22:45 horas.
9º.- Acordo do grupo de goberno instando o mantemento dos rexistros da
propiedade.
Intervén o Sr Charlín Trigo nos seguintes termos:
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Cuarto.- Cooperar entre os membros da rede en actividades conxuntas a favor da
cultura da paz.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
“O RD 195/2017, de 4 de marzo,
modifica a demarcación dos Rexistros da Propiedade en Galicia, de xeito que as
localidades de Muros, A Fonsagrada, Becerreá, Quiroga, Bande e Celanova, Pobra de
Trives, Viana do Bolo e Ponte Caldelas quedan sen Rexistrador, pasando a ser
simples oficinas de recepción de documentos.
A norma, non consensuada cos Concellos supón un ataque frontal á prestación de
servizos públicos de carácter esencial no medio rural e nas vilas medias de Galicia.
As funcións do Rexistro da Propiedade afectan a todo o tráfico xurídico relacionado
co dereito de propiedade inmobiliaria, e cómpre acudir a el para calquera
transacción significativa sobre parcelas rústicas e urbanas, e todo tipo de vivenda
ou construción.
Ademais, no Rexistro da Propiedade liquídanse os impostos derivados das
transaccións inmobiliarias, ao ter as oficinas a condición de axentes colaboradores
da Facenda Pública autonómica.
A primeira consecuencia desta situación é clara: aínda podéndose presentar
documentos nas oficinas que anteriormente eran sede de Rexistro, a agrupación
determina un menor número de rexistradores/as para prestar o servizo, co que a
dilación na tramitación dos expedientes para a realización das funcións rexistrais
será unha realidade de xeito inminente, como confirman os propios rexistradores, e
sen que a norma estableza ningunha determinación ao respecto.

Se isto non se fai, producirase o paradoxo de que se podan presentar ou recoller
determinados documentos na oficina que xa non é sede do RP pero haxa que
liquidar o imposto correspondente na capital de provincia, ou no seu caso, na sede
da demarcación do RP, co que se orixina, ademais da dilación na tramitación do
expediente, a obriga de desprazamento para cumprir con este deber tributario,
aumentando os custos do trámite para o cidadán.
A este respecto, en demarcacións como a de Muros, que agora pasa a depender de
Corcubión, darase o paradoxo de que en caso de ter que acudir á sede física por
esta ou outras finalidades, a distancia con Corcubión son cincuenta minutos, fronte
aos vinte de Noia. O caso extremo é o de Outes, a dez minutos de Noia e a máis
dunha hora de Corcubión, por poñer un exemplo.
No mesmo sentido, A Fonsagrada dista a máis dunha hora de Ribadeo, e Negueira
de Muñiz achégase ás dúas horas.
Existe unha posta en perigo clara dos postos de traballo que ata agora xeraban as
oficinas, posto que o persoal preciso para a recepción de documentos non é o
mesmo que o da tramitación de expedientes. Isto suporá con seguridade a
destrución de emprego en vilas pequenas e medianas do noso País, xa que o RD
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A propia Disposición adicional 1ª pon en entredito a función liquidadora que ata
agora viñan prestando as oficinas, xa que o seu mantemento non é obrigatorio e
dependerá de que a Xunta de Galicia decida que as persoas encargadas da recollida
de documentos sigan tendo a condición de axentes colaboradores da Facenda
pública autonómica, algo que o RD non obriga e que dependerá do que estableza a
propia Xunta de Galicia ao respecto.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
non
determina
cantos/as
traballadores/as son necesarios para cumprir coa función de recepción de
documentos, pero todo apunta a que se reducirá a unha única persoa (algúns RP
coma o de Trives xa só tiña na actualidade un único traballador). Nada se di a
respecto do posible traslado de persoal ás sedes das demarcacións nas que estes
rexistros quedan integrados, polo que é probable que o aumento de traballo sexa
desenvolvido polo persoal actualmente existente nos RRP agrupados na sede.
Isto significará a destrución de arredor de 20 postos de traballo por este axuste
(Rexistros coma Muros contan a día de hoxe con catro traballadores, e coa función
rexistral o máis probable é que quede reducido a un só).
Por outra parte, ao non constar que sucederá cos libros de rexistro, o lugar da súa
custodia e onde se situarán para o seu uso na tramitación dos expedientes
(dándose por feito a súa agrupación á cabeceira da demarcación), os alugueiros dos
locais nos que agora se situaban fisicamente os rexistros serán abandonadas en
favor outras máis pequenas, coa conseguinte perda de rendas de alugueiros nas
vilas afectadas.
En definitiva, esta agrupación provocará máis desemprego nunhas vilas cun índice
de paro superior á media de Galicia, debido á falta de políticas públicas que
estimulen o emprego. Mentres que o paro en Galicia esta no 17,15% nestes
concellos a situación é ben diferente: Pontecaldelas 26,50%; Quiroga 21,07%;
Bande 23,46%; Celanova 22,48%; Viana do bolo 19,29%; e Pobra de Trives 17,31%
(Só Fonsagrada, Muros e Becerreá están por baixo da media).

- Unha maior dilación na xestión administrativa no tráfico rexistral,
- A obriga de desprazamento para determinadas xestións á sede do rexistro
- A obriga de desprazamento á sede da oficina liquidadora de impostos
- Perda de emprego e rendas nas vilas afectadas.
Resulta inaceptable a falta de compromiso dos poderes públicos co noso rural, coas
vilas pequenas e medianas nomeadamente do interior de Galicia. Este ataque aos
servizos públicos esenciais fai máis difícil a vida cotiá incrementando prazos e
obrigando a maiores desprazamentos, con perda de cartos, tempo e custos de
seguridade polas viaxes a realizar da poboación que vive nestes Concellos. Impide a
cohesión territorial, agranda a fenda cos núcleos urbanos.
Pero o que é peor, a medida contribúe a reducir as expectativas de calidade de vida
no medio rural, consolidando a idea de que no rural de Galicia non hai servizos nin
oportunidades, nin para os que alí viven nin para os que pensan en fixar alí a súa
residencia.
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O cambio de alugueiros afectará negativamente ás rendas que por este concepto
recibisen as persoas arrendadoras, con impacto tamén na economía local.
A reorganización da demarcación dos Rexistros da Propiedade no noso País é unha
medida máis de estrangulamento do medio rural galego, xa que empeoran as
condicións de vida da nosa cidadanía, provocándolle:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
Por todo o anterior, o Goberno
Municipal de Cambados como sede do Rexistro da Propiedade presenta o seguinte
ACORDO para o seu debate e aprobación en Pleno pola Corporación Municipal:
O Pleno Municipal do Concello de Cambados insta ao Ministerio de Xustiza a
derogación da demarcación dos rexistros da propiedade nos dez Concellos incluídos
no Real Decreto (Muros, A Fonsagrada, Becerreá, Quiroga, Bande e Celanova, Pobra
de Trives, Viana do Bolo e Ponte Caldelas).
O Pleno Municipal do Concello de Cambados insta á Xunta de Galicia a oporse á
eliminacion e peche do rexistro da propiedade nos dez Concellos incluídos no Real
Decreto, e que a Consellería de Facenda garanta a función liquidadora en todas as
oficinas de entrega de documentación.
Dar traslado deste ACORDO á Xunta de Galicia e o Ministerio de Xustiza.
O Texto íntegro é o seguinte:

ACORDO INSTANDO O MANTEMENTO DOS REXISTROS DA PROPIEDADE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Ministerio de Xustiza ven de publicar no BOE un Real Decreto que supon unha
nova acción de estrangulamento do medio rural e que suporá a perda de servizos
esenciais, condenar a poboación do rural a unha degradación das condicións de
vida afastando servizos. Esta decisión traerá como consecuencia o alongando dos
tempos na prestación de servizos, obrigando a desprazamentos que non existen
noutros lugares do país e encarecendo custes que son esenciais, como é o rexistro
da propiedade onde se validan as transaccións tanto en ámbito rural como urbano
entre outras cuestións administrativas.
Desde 1970 rexistros da propiedade estaban a funcionar cunha organización onde a
proximidade e cidadanía era menor o que facilitaba o servizo para os usuarios e
usuarias. Agora preténdese unha agrupación moito máis ampla e a redución do
número de rexistradores. Esta reorganización polo tanto levará a unha maior
dilación dos trámites non só polo obrigado desprazamento senón tamén pola carga
de traballo, a redución dos profesionais e o traslado de documentación entre
localidades. A isto súmase a incógnita sobre onde estarán os libros de rexistro que
son físicos queda a non se sabe onde van permanecer.
Outra das cuestións que afondan nesta situación é a desaparición da función
liquidadora. Ata agora funcionaba como oficinas liquidadoras da Xunta, onde por
exemplo se paga impostos pola venda dunha casa. Con este Real Decreto non
queda asegurada a supervivencia deste carácter liquidador o que suporía ter que ir
a oficina principal ou incluso á capital de provincia. Isto traerá como consecuencia
un prexuízo para á cidadanía que se virá obrigado a se desprazar. No caso por
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Xurxo Charlín Trigo, concelleiro da Corporación Municipal de Cambados, ao abeiro
do disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais, presenta ao Pleno Municipal para o seu debate e
aprobación o seguinte Acordo:

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
exemplo de Outes a veciñanza que ía a
Noia que está a 10 minutos, terá que ir a Corcubión con esta nova organización a
máis dunha hora de distancia, xa que as organizacións estanse a facer de xeito
totalmente arbitrario.
Debese salientar tamén o impacto negativo que terá na economía local xa que
manter unha oficina aberta simplemente para recibir documentación non é o
mesmo que un rexistro de propiedade e traerá consigo unha perda aproximada dun
25 postos de traballo directo. Unha redución que se produce ademais en Concellos
con niveis de paro por riba da media galega. Así mesmo, a documentación física
será probable que se traslade quedando os lugares que agora mesmo están
alugados para este fin baleiros o que supón un golpe máis para a economía local do
rural.
Polo anteriormente exposto, preséntase o seguinte ACORDO para o seu debate e
aprobación en Pleno pola Corporación Municipal:
1) Pleno Municipal do Concello de Cambados insta ao Ministerio de Xustiza a
derogación da demarcación dos rexistros da propiedade nos dez Concellos
incluídos no Real Decreto (Muros, A Fonsagrada, Becerreá, Quiroga, Bande e
Celanova, Pobra de Trives, Viana do Bolo e Ponte Caldelas).
2) Pleno Municipal do Concello de Cambados insta á Xunta de Galicia a oporse
á eliminacion e peche do rexistro da propiedade nos dez Concellos incluídos
no Real Decreto, e que a Consellería de Facenda garanta a función
liquidadora en todas as oficinas de entrega de documentación.
3) Dar traslado deste ACORDO á Xunta de Galicia e o Ministerio de Xustiza.”
Intervén o Sr Aragunde Aragunde quen dí que entende que non afecta á oficiña de
Cambados polo que se van a abster.

Abstencións 8: Membros do grupo municipal do PP.
En consecuencia queda aprobado o acordo do grupo de goberno instando o
mantemento dos rexistros da propiedade nos termos nos que foi presentado.
10º.- Acordo do grupo de goberno instando ao Servizo Galego de Saúde a
non excluir a Cambados do servizo de hospitalización domiciliaria do
Hospital do Salnés.
Intervén o Sr. Cordal Rodríguez quen dí que este servizo non inclúe a a toda a área
do salnés e que a situación foi demandada polos profesionais sanitarios,
procedendo a dar lectura á parte dispositiva do acordo. O texto íntegro é o
seguinte:
“ACORDO INSTANDO AO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE A NON EXCLUÍR A
CAMBADOS DO SERVIZO DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA DO HOSPITAL
DO SALNÉS
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Sometido o acordo a votación acádase o seguinte resultado:
Votos a favor 9

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
Constantino
Cordal
Rodríguez,
concelleiro da Corporación Municipal de Cambados, ao abeiro do disposto nos
artigos 91.4 e 97.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, presenta ao Pleno Municipal para o seu debate e aprobación o
seguinte Acordo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Hospital do Salnés ten un servizo de hospitalización domiciliaria (HADO) que
permite ás/aos pacientes recibir na súa propia vivenda a atención que precisan logo
dunha operación ou por causa dunha enfermidade.
Este servizo non inclúea toda a área sanitaria da nosa comarca. Comezou fai agora
dez anos prestándose en Vilagarcía de Arousa e hoxe atende tamén ás veciñas e
aos veciños de Vilanova de Arousa, Catoira e aos centros xeriátricos existentes en
Ribadumia e Vilanova.
Esta situación é coñecida polos profesionais sanitariose polos representantes
sindicais do Hospital do Salnés, quen, en varias ocasións, se teñen dirixido ao
Servizo Galego de Saúde solicitando a ampliación da HADO a todos os concellos da
área sanitaria da nosa comarca.
Polo anteriormente exposto, preséntase o seguinte ACORDO para o seu debate e
aprobación en Pleno pola Corporación Municipal:

Intervén o Sr. Aragunde Aragunde quen dí que van a votar a favor xa que están
dacordo ainda que título está mal xa que debe figurar en troques de non excluir,
incluir.
Polo Sr. Cordal Rodríguez proponse una emenda ao título debendo constar incluir e
non excluir.
Sometida a emenda a aprobación esta é apreciada por unanimidade (17)
Sometido o acordo emendado a votación este é aprobado por unanimidade (17). En
consecuencia queda aprobado o acordo do grupo de goberno instando ao Servizo
Galego de Saúde a non excluir a Cambados do servizo de hospitalización
domiciliaria do Hospital do Salnés nos seguintes termos:
“ACORDO INSTANDO AO SERVIZO GALEGO DE SAÚDE A INCLUIR A
CAMBADOS DO SERVIZO DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA DO HOSPITAL
DO SALNÉS
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1. O Pleno Municipal do Concello de Cambados insta ao Servizo Galego de
Saúde a prestar o servizo de hospitalización domiciliaria (HADO) no noso
municipio nas mesmas condicións que se presta nos concellos de Vilanova
de Arousa, Vilagarcía de Arousa e Catoira.
2. Dar traslado deste ACORDO á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.”.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
Constantino
Cordal
Rodríguez,
concelleiro da Corporación Municipal de Cambados, ao abeiro do disposto nos
artigos 91.4 e 97.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Entidades Locais, presenta ao Pleno Municipal para o seu debate e aprobación o
seguinte Acordo:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O Hospital do Salnés ten un servizo de hospitalización domiciliaria (HADO) que
permite ás/aos pacientes recibir na súa propia vivenda a atención que precisan logo
dunha operación ou por causa dunha enfermidade.
Este servizo non inclúea toda a área sanitaria da nosa comarca. Comezou fai agora
dez anos prestándose en Vilagarcía de Arousa e hoxe atende tamén ás veciñas e
aos veciños de Vilanova de Arousa, Catoira e aos centros xeriátricos existentes en
Ribadumia e Vilanova.
Esta situación é coñecida polos profesionais sanitariose polos representantes
sindicais do Hospital do Salnés, quen, en varias ocasións, se teñen dirixido ao
Servizo Galego de Saúde solicitando a ampliación da HADO a todos os concellos da
área sanitaria da nosa comarca.
Polo anteriormente exposto, preséntase o seguinte ACORDO para o seu debate e
aprobación en Pleno pola Corporación Municipal:

11º.- Acordo do grupo de goberno de apoio ao impulso de formación
profesional en España no ámbito do enoturismo.
Intervén o Sr. Abal Varela quen dí que esta iniciativa lle parece interesante e
necesaria, que actualmente non existe un ciclo que forme aos estudantes en sector
vinculados ao enoturismo. Procede la lectura da parte dispositiva do acordo do
grupo de gobernó que é o seguinte:
“MANIFESTO DE APOIO AO IMPULSO DA FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ESPAÑA NO ÁMBITO DO ENOTURISMO
José Ramón Abal Varela, concelleiro da Corporación Municipal de Cambados, ao
abeiro do disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ao Pleno Municipal para o seu
debate e aprobación o seguinte Acordo:
O enoturismo trátase dunha actividade económica en crecemento en España e en
Europa con amplas necesidades de profesionalización, como así se constatou nas
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1. O Pleno Municipal do Concello de Cambados insta ao Servizo Galego de
Saúde a prestar o servizo de hospitalización domiciliaria (HADO) no noso
municipio nas mesmas condicións que se presta nos concellos de Vilanova
de Arousa, Vilagarcía de Arousa e Catoira.
2. Dar traslado deste ACORDO á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.”.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
últimas asambleas e reunións dos
órganos directivos de RECEVIN, ACEVIN e o Clube de Produto de Rutas do Viño de
España.
Neste sentido, o centenar de cidades do viño de España integradas en ACEVIN, as
27 Rutas do Viño de España certificadas e os máis de 550 municipios e preto de
2000 empresas integradas nas mesmas representan un amplo abanico de
actividades económicas e turísticas ligadas ao sector que precisan da incorporación
de profesionais na xestión de servizos enoturísticos nos respectivos territorios,
capaces de poñer en valor os recursos endóxenos ligados a unha actividade que
está demostrando a súa capacidade de xerar emprego e desenvolvemento en
pobos e comarcas de toda España.
Por este motivo, dende o Concello de Cambados, con CIF P-3600600-E, queremos
facer público o noso apoio a ACEVIN na súa solicitude ante as administracións
públicas correspondentes a nivel estatal e rexional para o impulso de accións
destinadas a:
-

Promoción e valorización dos destinos do turismo vitivinícola no seu
conxunto que fomenten o Desenvolvemento Local e global.
Identificación de características diferenciales de cada área de Enoturismo
coa vinculación das tarefas e o resto do territorio.
Novos produtos de promoción, máis emocional e experienciales para
enoturistas.

En España, na Familia de Formación Profesional de Hotelería e Turismo non existe a
Familia de Formación Profesional de ENOTURISMO pola contra sí que existe
Agroturismo, o momento de desenvolvemento económico e a actividade que xera o
sector necesita de melloras na súa profesionalización, por iso creemos que o
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte tería que incorporar unha nova familia
no Catálogo Nacional de Cualificacions Profesionais: ENOTURISMO. Que nos permita
despois, dende cada Comunidade Autónoma, propoñer os Ciclos Formativos de
Grado Medio e de Grado Superior na Formación Profesional, e Certificados de
Profesionalidade, incorporando as áreas de coñecemento que o sector empresarial
demanda e que actualmente non se corresponde con ningunha das titulacións
existentes, mesturando áreas como idiomas, habilidades de comunicación e
condución de grupos, someliería, maridaxe, restauración, promoción turística, guía
de visitas, organización de eventos, promoción, marketing, redes sociais, venda
on-line, patrimonio cultural, histórico e paisaxístico.
O obxectivo é saber combinar con éxito o desenvolvemento local, cos actores e
elementos que o fan posible: adegas, viñas e paisaxe facendo que sexa sostible,
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E plantear medidas que favorezan a formación para a mellora dos procesos de:
- Captación de clientes.
- Atención e condución das visitas enoturísticas.
- Desenvolvemento de servizos.
- Análise da avaliación dos clientes e das avaliacións de quen intervén na
implementación do servizo.
- Identificación das propostas de mellora e desenvolvemento das mesmas.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
hoteis,
aloxamentos
restauración, empresas de servizos e transporte, o enoturista e o residente.

rurais,

Actualmente formarse en ENOTURISMO e continuar no sistema educativo regulado,
ou acceder ao mercado laboral cunha titulación que éste recoñeza é imposible. As
persoas que traballan en ENOTURISMO acceden con diversas formacións de base e
complementan a súa traxectoria profesional e educativa sen un plan de carreira
estándar nin establecido en función de onde desenvolvan a súa actividade laboral.
Por todo ilo o Concello de Cambados adhirese á solicitude de ACEVIN para a
creación dunha familia profesional de ENOTURISMO no Catálogo da Formación
Profesional para desenvolver:
-

Un Ciclo de Grado Superior de ENOTURISMO. Que forme ó Técnico en
Enoturismo.
Un Certificado de Profesionalidad de Nivel 3.”.

Intervén o Sr. Aragunde Aragunde que enuncia o voto favorable do seu grupo, dí
que este é un ano especial e que o Concello debe apoiar esta solicitude de ACEVIN
co apoio do todos os grupos municipais. Remata dicindo que recomenda que se
envíe o acordo co logo do Concello.
Intervén o Sr. Abal Varela quen lle da as grazas ao PP polo apoio.
Sometido o acordo a votación este é aprobado por unanimidade (17). En
consecuencia queda aprobado o acordo do grupo de goberno de apoio ao impulso
de formación profesional en España no ámbito do enoturismo.
12º.- Dar conta das resolución da alcaldía

A Sra. Alcaldesa pregunta en base ao previsto no artigo 37 do ROM se algún grupo
desexa someter á consideración de urxencia algún asunto que non teña cabida na
quenda de rogos e preguntas.
Presentándose un pola Alcaldía que é a adhesión do Concello de Camados ao
Proxecto “A Cidade dos Nenos”. Xustifica a Sra. Alcaldesa a urxencia en que
Francesco Tonucci vai visitar a provincia de Pontevedra e que para que o concello de
Cambados se beneficie das actividades compre adoptar o acordó de adhesión.
Sometida a urxencia a votación esta é aprobado co quórum da mayoría absoluta do
número de legal de membros da corporación e por unanimidade (17). En
consecuencia queda incluído o punto na orde do día.
12.BIS.- Adhesión do Concello de Camados ao Proxecto “A Cidade dos
Nenos”
Procede a Alcaldesa á lectura sometido o acordo a votación este é aprobado por
unanimidade (17) quedando o acordó redactado do seguinte xeito:
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O Pleno dase por enterado.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
O proxecto “A Cidade dos Nenos” nace
en Fano (Italia), en maio do 1991 da man de Francesco Tonucci, co afán de traballar
cara a unha nova filosofía de goberno da cidade, tomando aos nenos como
parámentro e como garantía das necesidades de todos ós cidadáns. Non se trata de
aumentar os recursos e servizos para a infancia, trátase de construir unha cidade
diversa e mellor para todos, de maneira que os nenos poidan vivir unha experiencia
como cidadáns, autónomos e participativos. O proxecto baséase en diversas
motivacións, poñendo sempre por diante os intereses da poboación infantil.
A degradación das cidades está provocada, en gran parte, pola decisión de
privilexiar as necesidades dos cidadáns adultos, homes e traballadores con
prioridade económica e administrativa; isto afecta a todos os cidadáns,
especialmente aos máis débiles e aos máis pequenos. O poder do cidadán adulto
traballador, demóstrase claramente debido á importancia que o coche aduiriu na
nosa sociedade, condicionando as decisións estruturais e funcionais da cidade,
creando graves dificultades para a saúde e a seguridade de todos os cidadáns. Este
proxecto propón, cambiar o parámetro e pasar do adulto, home traballador, ao
neno; trátase de conseguir que a Administración baixe os seus ollos ata a altura dun
neno, para non perder de vista a ninguén.
Unha cidade adecuada aos nenos é unha cidade adecuada a todos. É unha proposta
transversal que implica a todos os sectores da Administración, e que consideramos
acaída para implantar tamén no Concello de Cambados.
Por todo o exposto anteriormente, o Pleno acorda por unanimidade (17) o seguinte
acordo:

13º.- Rogos e preguntas
En primeiro lugar dí a Alcaldesa que se vai a contestar á pregunta que se fixo no
pasado pleno de xeito oral e que é a seguinte:
Nos pasados días vimos na prensa que un grupo de veciños de Castrelo protestaban
por unha obra realizada na estrada provincial Couto de Arriba – Couto de Abaixo e a
problemática referíase á recollida de augas pluviais, está resolto este problema e se
é así que solución se lle dou?
Contesta o Sr. Abal Varela quen dí que foi una actuación que se realizou no Couto de
Abaixo e que había un tramo que é da deputación provincial e outro que é un
camiño municipal, que nesa zona non existía una rede de pluviais, nin estaban
canalizadas as augas e un grupo de veciños solicitaron ao concello que se
solucionase ese problema xa que se inundaban varias fincas, así como algún baixo
co que se fixo una actuación en dúas partes, por un lado a deputación de
Pontevedra fixo una cuneta nun tramo aproximado de 200 metros y despois nunha
segunda fase se fixo una actuación por parte do Concello. Que o que pasou non é
que os veciños protestaran senón que se xenerou una certa incertidume porque
eles querían que se executaran as dúas partes simultáneamente pero iso era
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Aprobar a adhesión do Concello de Camados ao Proxecto “A Cidade dos Nenos”
como ven descrito por parte do Grupo de Investigación do “Istituto di Scienze e
Tecnologie della Cognizione” do CNR de Roma, aproveitando os recursos postos á
disposición do Concello, e ser inserido dentro da rede de cidades adheridas.

Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)
técnicamente imposible, que a día de
hoxe as obras están rematadas e ese problema está resolto e que todos os veciños
quedaron moi contentos.
Acto seguido a Alcaldesa pregunta se algún concelleiro/a quere formular algún rogo
ou pregunta.
Por parte do Sr. Aragunde Aragunde fanse as seguintes preguntas:
No final do periodo de goberno do PP fixemos xestión coa dirección do Instituto
Cabanillas para adquirir una parcela colindante ao Instituto para mellorar os
accesos ao centro educativo. A familia propietaria estaba dacordo na venda e
consensuouse un prezo entre ambalas partes, prezo xustificado e avalado por un
informe técnico. Xa realizada a xestión só estábamos á espera dun membro da
familia que estaba fora de España para que puidera asinar. ¿Despois de dous anos
de goberno do cuatripartito resolveuse este este asunto? e se non se resolveu en
que situación se atopa.
¿Contratouse a alguna arquitecta municipal nestes dous anos de goberno como
publicaron en medios de comunicación nos pasadaos días? Ao que a Alcaldesa lle
pregunta se pode dicir en que medio saiu iso, ao que o Sr. Aragunde dí que no
Diario de Arousa pero que non sabe o día concreto pero que llo dirá ao secretario.
Que o outro día foi a Junquera e preguntou se estaba pagado o camión adquirido de
baldeo polo Concello de Cambados e que non lle contestaron co que pregunta se
está pagado o camión adquido para baldeo.
ROGOS

Se solicite a deputación de Pontevedra o pintado da estrada provincial EP 9002
Fefiñáns – Modia – Oubiña.
Que hoxe temos aquí a uns veciños da rúa Os Píos que veñen a reclamar que se
execute una sentencia, que estas familias están vivindo una situación moi
desagradable dende fai anos e solicitamos que se execute xa esta sentencia.

E sen máis asuntos que tratar a Sra. Alcaldesa da por rematada a sesión, cando son
as vintetrés horas e dezasete minutos, de todo o que eu como secretario dou fe.
Vº. e Prace
A ALCALDESA

O SECRETARIO XERAL
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Que se nos convoque en tempo e forma ao PP a todos os actos que organice o
Concello
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Ilmo Concello de CAMBADOS (Pontevedra)

