
 

ACTA (MINUTA-BORRADOR) 

Expediente núm.: Órgano colexiado: 

PLN/2018/1 O Pleno 

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN 

Tipo Convocatoria 
Extraordinaria Urxente
Motivo: «APROBACIÓN DOS PROXECTOS A INCLUÍR NO 
PC/2018 (EXPTE. 118/2018)»

Data 4 de Abril de 2018 

Duración Dende as 18:23 ata as 18:40 horas 

Lugar SALÓN DE SESIÓNS 

Presidida por FÁTIMA ABAL ROMA 

Secretario EVA MARÍA CASAL SANJURJO 

ASISTENTES

PSOE: Dª. Fátima Abal Roma; D. Miguel Pérez Osorio; Dª. Milagros Martínez Piñeiro.

BNG: Dª. M.ª. Josefa Cacabelos Domínguez; Dª. M.ª Teresa Prado Cores; D. Víctor Manuel  
Caamaño Rivas.

Somos Cambados: D. Xurxo Charlín Trigo; D. Constantino Cordal Rodríguez.

Cambados Pode: D. José Ramón Abal Varela.

PP: D. Luís Aragunde Aragunde.

Escusan a  súa ausencia,  por  motivos persoais  Dª  Ana Isabel  Oubiña Santos,  D.  Antonio J. 
Iglesias Pombo, Dª Mª Isabel Varela Piñeiro, D. Juan Ramiro Gómez Blanco e D. Luís Alberto 
Serantes González.

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Ilmo. Concello de Cambados, sendo as dezaoito 
horas e vinte e tres minutos do día catro de abril de dous mil dezaoito, e co obxecto de celebrar  
sesión extraordinaria urxente do Pleno da Corporación Municipal, e tratar dos asuntos incluídos 
na orde do día, na convocatoria cursada a tal efecto,  reúnense os concelleiros mencionados 
anteriormente, asistidos pola secretaria xeral do Concello, que da fe do acto.

Unha vez verificada pola Secretaria a válida constitución do Órgano, a Presidenta abre a sesión, 
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día.

 



 

A) PARTE RESOLUTIVA 

RATIFICACIÓN DA URXENCIA DA SESIÓN

A Presidencia explica aos membros da Corporación que a convocatoria do presente Pleno ten por 
obxecto a aprobación dos proxectos das obras a incluír no  Plan Concellos 2018, co fin de dar 
cumprimento ao disposto no artigo 22.2 ñ), da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do  
Réxime Local, no que se establece que “... A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando 
sexa  competente  para  a  súa  contratación  ou  concesión,  e  cando  non  estean  previstos  nos 
presupostos...”, e como é no presente caso.

De conformidade co establecido polo artigo 46 da L.R.B.R.L. e o artigo 79 do R.O.F. o  Pleno da 
Corporación pronunciase sobre a declaración de urxencia, argumentando a Sra. Alcaldesa que o 
prazo para a aprobación dos proxectos pertencentes ao Plan Concellos 2018 remata no día de hoxe.

A Sra. Alcaldesa fai constar o problema acaecido no Pleno Constitutivo realizado o día un de 
xaneiro no que non se chegou a un acordo explicando  que en vez de ser aprobado este Plan  
Concellos pola Xunta de Goberno (que é o que se fai normalmente), deberase facer en Pleno.

Aclara a  Sra. Alcaldesa que non se puido celebrar antes o Pleno Ordinario porque o Concello 
atopábase sen Secretaria, e tras a nova incorporación, no día de onte, a Secretaria necesitaba darse  
de alta na firma electrónica.

Sometido o asunto a votación acadouse o seguinte resultado:
Votos a favor: 9 (PSOE, BNG, Somos Cambados, Cambados Pode)
Votos en contra: 0
Abstencións: 1 (PP)

O Pleno da Corporación Municipal, por unanimidade dos membros presentes, acorda ratificar a 
urxencia da sesión.

Expediente 118/2018. Subvención solicitada a outra Administración

A Sra. Secretaria da conta do ditame favorable da Comisión Informativa de Obras, Servizos e  
Urbanismo que di o seguinte:

“... Pola Presidencia infórmase que, pola Excma. Deputación Provincial, no B.O.P. nº 2, do 3 de Xaneiro de  
2018, publicáronse as Bases Reguladoras e convocatoria do Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos)  
2018-2019.

Recibida a comunicación da Excma. Deputación Provincial, Servizo de Cooperación, confirmando, como  
definitiva, a distribución inicial do Plan Concellos 2018, correspóndelle a este Concello de Cambados unha  
cantidade total de 951.368,29 €, para a anualidade 2018, e, unha vez distribuído segundo as porcentaxes  
fixadas nas Bases da Convocatoria, asígnase á LIÑA I: INVESTIMENTOS a cantidade de 645.571,34 €.

 







 

Ministerio de Saúde para que tomaran medidas pero foron desoídos, así que decidiron tomar a 
iniciativa e facer estes arranxos, estritamente necesarios, no Centro de Saúde dende o propio termo 
municipal.

Intervén o Sr. Caamaño Rivas, Concelleiro de Cultura, para explicar que o motivo do atraso  na 
realización do convenio foi debido a que os proxectos non se tiveron feitos ata unha semana antes 
de semana santa, e nese momento o Concello de Cambados atopábase sen Secretario e entende que 
a documentación dos proxectos podíase entregar antes, pero, en todo caso, a súa intención non é 
entorpecer a labor de fiscalización da oposición.

Respecto  a  algunhas  cousas  que  se  dixeron  na  Comisión,  dicir  que  na  actualidade  todos  os  
proxectos do Plan Concellos 2017 están sen executar, pero que as obras non deben transcender o  
ámbito de mantemento, para transformarse en obras que competen directamente á Consellería de 
Educación.

Toma a palabra a Sra. Alcaldesa, para incidir en que nunca se viron nesta situación, nos atrasos en 
canto a xestións de proxectos, e menciona que o Consello de Ministros aprobou por Decreto un 
venres e foi publicado no BOE ó día seguinte, xusto na semana que cesaron todos os secretarios,  
interventores e habilitados nacionais, estábamos nunha situación na que non se nos permitía ter un 
habilitado acumulado suplindo a ese habilitado e tiña que ser unha persoa que tivera unha categoría 
de A1 e isto non sucedeu nunca na historia. Antes calquera funcionario do Concello podía suplir a  
un habilitado nacional.

Debido a esta situación,  no venres aprobou o Consello  de Ministros por Decreto e no sábado  
publicouse no BOE por urxencia, atopándonos o luns que non tiñamos ningún habilitado nacional 
no Concello e era imposible darlle trámite a ningún expediente e moito menos convocar un Pleno.

Así pois, a solución á que optamos, visto que só tiñamos unha persoa habilitada no Concello e  
estaba suplindo ao tesoureiro, a solución foi traer a un secretario acumulado de outro Concello, 
neste caso, do Concello da Illa, e durante esa semana e pico mentres a nova secretaria non tomou 
posesión, o secretario da illa tivo a ben vir como acumulado durante eses días.

A  secretaria  nova  veu  o  luns,  pero  non  puido  tomar  posesión  ata  onte  (tres  de  abril),  e 
evidentemente, aínda non tiña a firma electrónica ata hoxe (catro de abril).

A Sra. Alcaldesa fai un inciso agradecendo á Secretaria que fixo un traballo excelente preparando 
o día anterior o Pleno.

Tamén aclara a Sra. Alcaldesa que non se esperaban que houbera un erro no Pleno Constitutivo xa 
que o Epígrafe, o título do punto do día, estaba ben posto, pero logo, cando se tomou o acordo, pois 
o Secretario cando o redactou puxo Pleno, en vez de Xunta de Goberno, e evidentemente cambiaba 
a tramitación e non se lles concedía a subvención porque non aparecía aprobada polo Pleno. Unha 
serie de circunstancias que deron lugar a este Pleno Extraordinario Urxente.

Toma a palabra o Sr. Aragunde Aragunde, portavoz do Partido Popular, para darlle a benvida á 
Secretaria e agradecerlle o esforzo que fixo durante estes días e seguidamente ten interese en saber  
si un habilitado acumulado pode convocar un Pleno, facendo esta pregunta á Sra. Secretaria.

A Sra. Secretaria da como resposta que ela descoñece en que circunstancias acudía o secretario 
habilitado acumulado do Concello da Illa,  aclarando ó mesmo tempo, a  Sra. Alcaldesa,  que o 
secretario da Illa non acudía persoalmente ó Concello, senón que se encargaba de sacar adiante  
unha serie de trámites (certificados de convivencia, celeridades do xulgado), e facíao firmando a 

 



 

través da ferramenta electrónica Xestiona dende o Concello da Illa. 

Segue a comentar o Sr. Aragunde Aragunde, que o goberno xa éra coñecedor da situación do 
Secretario e, polo tanto, debían prever a súa substitución, para que se interrompese o mínimo 
posible o funcionamento regular do servizos. Segue a dicir que, a convocatoria da subvención pola 
que se nos convoca no día de hoxe, foi o tres de xaneiro, e que o mínimo prudencial sería que 
quince días antes se lles informara dos proxectos a tratar en este Pleno, dado que non tiveron tempo 
a estudalos, e entende que o goberno actual está intentando obstaculizar a labor de fiscalización da 
oposición. Amosa o seu máis enérxico rechazo a esta convocatoria e incide en que si se lles avisara 
coa suficiente antelación, o seu partido político tamén podería haber traído outras propostas de 
igual ou maior interese, como proxectos adicados aos colexios, ás casas da cultura e a seguridade 
vial. Sinala, ademais, que os seus compañeiros de partido non puideron asistir hoxe á Comisión  
Informativa porque son autónomos e, a unha hora de antelación, non están en disposición de asistir.  
Manifesta que votarán a favor, con independencia de que puidera haber outros proxectos máis 
urxentes. Remata a súa intervención engadindo un comentario relacionado cos 50.000 euros que se 
van a destinar ás reparacións no Centro de Saúde, sinalando que a Xunta de Galicia non dou  
resposta porque o mantemento das instalacións son competencia do Concello. Culpa ao goberno 
actual desa situación, aclarando que é un dos establecementos ó que máis acoden os veciños do 
Concello de Cambados, e incide en que o mantemento das instalacións é competencia única e 
exclusivamente do Concello. Engade, ademais, que o Plan Concellos tamén aproba este tipo de 
actuacións,  pero  unha  vez máis  dende  o  seu partido  político  ven  que o goberno actual  quere 
xustificar estas actuacións culpando á Xunta de Galicia.

Sometido  o  asunto  a  votación,  o  Pleno da  Corporación  Municipal, por  unanimidade,   acorda 
aprobar o Expediente 118/2018 - solicitude de inclusión de obras no Plan Concellos 2018.

E non tendo máis  asuntos  que  tratar,  pola  Presidencia  dáse  por  finalizada  a  sesión,  sendo as 
dezaoito  horas e corenta minutos, estendéndose a presente  minuta- borrador de acta que asina a 
Sra. Presidenta, de todo o que, eu, Secretaria, dou fe.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL 

Non hai asuntos

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES 

Non hai asuntos

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
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