
 

ACTA 

Expediente núm.: Órgano colexiado: 

PLN/2018/7 O Pleno 

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN 

Tipo 
Convocatoria 

Ordinaria

Data 10 de outubro de 2018 

Duración Dende as 21:05 ata as 23:13 horas 

Lugar SALÓN DE SESIÓNS 

Presidida por FÁTIMA ABAL ROMA 

Secretario MAR MONDRAGÓN TREVIÑO. Acc.

ASISTENTES

PSOE: Dª. Fátima Abal Roma; D. Miguel Pérez Osorio; Dª. Milagros Martínez Piñeiro. 
BNG: D.  Víctor Manuel  Caamaño Rivas;  Dª.  Mª.  Teresa Prado Cores;   Dª.  Mª  Josefa  Cacabelos  
Domínguez.
SOMOS CAMBADOS: D. Xurxo Charlín Trigo; D. Constantino Cordal Rodríguez.
CAMBADOS PODE: D. José Ramón Abal Varela.
PP: D. Luís Aragunde Aragunde; D. Luís Alberto Serantes González; Dª. Isabel Varela Piñeiro, D. 
Antonio Joaquín Iglesias Pombo; D. Juan Ramiro Gómez Blanco; D. Fabián Domínguez González; 
Dª. Ana Isabel Oubiña Santos.

Escusa a súa asistencia, por motivos persoais, D. Eulogio Pomares Botana, do grupo Político Partido 
Poular.

No Salón de Sesións da Casa Consistorial do Ilmo. Concello de Cambados, sendo as 21:05 horas do 
día  10 de outubro de 2018,  e  co obxecto de celebrar  sesión  ordinaria  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 accidental, que da fe do acto.

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

A) PARTE RESOLUTIVA 

Expediente 4272/2018.- TOMA DE POSESIÓN COMO CONCELLEIRO DA CORPORACIÓN DE 
D. FABIÁN DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ (P.P.)

 



 

Pola Alcaldía manifestouse que na sesión ordinaria celebrada polo Pleno desta Corporación Municipal, o 
pasado día 30/08/2018, adoptouse, entre outros o acordo que se transcribe seguidamente:

"...  TOMA  DE  COÑECEMENTO  DA  RENUNCIA  DE  MÓNICA  BREA  TRONCOSO  AO  CARGO  DE  
CONCELLEIRA, DECLARACIÓN DE VACANTE E SOLICITUDE DE NOMEAMENTO DO SUBSTITUTO POLA  
XUNTA ELECTORAL CENTRAL    (EXPTE.  XESTIONA Nº:  3695/2018).=  A Alcaldesa  da  conta  do  escrito  de  
renuncia  ao  cargo de  concelleira  presentado por  dona Mónica  Brea  Troncoso  con  Rexistro  de  Entrada núm.  
2018-E-RC-5298  do  22/08/2018,  que  consta  no  expediente  administrativo.=  Asemade,  da  conta  do  escrito  
presentado por dona Ana María Cores Fontela con data 24 de agosto de 2.018 con Rexistro de entrada núm.  
2018-E-RC- 5357, no que manifesta que, debido a motivos persoais, renuncia a optar á acta de concelleira de  
Cambados e substituír a Dna Mónica Brea Troncoso.=  Polo tanto, o Pleno Corporativo, á vista do escrito de  
renuncia ao cargo de concelleira presentado por dona Mónica Brea Troncoso con Rexistro de Entrada núm.  
2018-E-RC-5298 do 22/08/2018, toma coñecemento da súa renuncia que se fai efectiva neste momento; para que  
se traslade certificado á Xunta Electoral Central aos efectos previstos no artigo 185.2 da Lei 5/1985, de 19 de  
xuño, Orgánica do Réxime Electoral Xeral..."
Visto  que,  con  data  03/10/2018,  recibiuse  da  Xunta  Electoral  Central  a  credencial  acreditativa  da 
condición de electo a  favor  do candidato ao que corresponde cubrir  a  vacante  producida,  D.  Fabián 
Domínguez González.
Vista  a  constancia  da notificación fehacente  ao interesado da recepción  da credencial,  expedida pola 
Xunta Electoral Central para que proceda a tomar posesión do cargo de Concelleiro desta Corporación.
De conformidade co disposto nos artigos 9 do Regulamento da Organización, funcionamento e réxime 
Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2586/1986, do 28 de novembro e 182 da Lei 
Orgánica  5/1985,  do  19  de  xuño  do  Réxime  Electoral  Xeral,  deberá  manifestar  ante  o  Pleno  da  
Corporación a aceptación do cargo.

Conforme ao establecido polo artigo 1, do Real Decreto 707/1979, do 5 de abril, a Alcaldía da lectura á  
seguinte fórmula:

“¿Xura ou promete pola súa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de Concelleiro  
deste Concello de Cambados con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución, como norma  
fundamental do Estado?”
Manifestando D. Fabián Domínguez González, que sí promete.
A continuación a Alcaldesa dálle a benvida ao novo Concelleiro.
Tras a toma de posesión, o Concelleiro Sr. Domínguez González incorpórase á sesión.

CUESTIÓN DE ORDE PLANTEXADA POLO PARTIDO POPULAR

Polo  Portavoz do Grupo Político  do Partido Popular,  D.  Luís  Aragunde Aragunde,  se  plantexa unha 
cuestión de orde, manifestando que, no día de hoxe, pasada a media mañá, recibiron a documentación 
relativa a 5 mocións para incluír por urxencia na presente sesión plenaria, indica que estas tiveron entrada 
no Rexistro Xeral do Concello, en datas 5, 12, 17 e 20 setembro, polo que coida que xa deberían terse  
incluídas na Orde do Día da Convocatoria do Pleno cursado e, non por urxencia, como se pretende agora.

As Mocións ás que fai referencia son as seguintes:

- Moción do Grupo Político “SOMOS CAMBADOS” en defensa da calidade e independencia dos medios 
públicos de comunicación audiovisual de Galicia.
- Moción do Grupo Político “PS de G-PSOE” en relación á supresión de información local e cultural na 
Radio Galega.
- Moción instada pola Asociación “ESMAR NON Á VIOLENCIA”.
- Moción do Grupo Político do “BNG” en apoio as persoas denunciadas por reclamar a devolución do 
Pazo de Meirás.

 



 

- Moción do Grupo Político do “PS de G-PSOE” sobre a creación da figura do defensor das xeracións 
futuras.

Manifesta o seu malestar en relación coa tramitación das convocatorias plenarias, que, como sucedeu en 
outras ocasións, notificábanse fóra prazo ou sen a preceptiva documentación informativa; Indica que a 
celebración dos plenos ordinarios está preestablecida para o último xoves de cada mes, agás no Nadal, 
que se adianta conforme ao pactado no seu día, para que non coincida con esas datas festivas. 

Estas alteracións das datas na celebración dos Plenos están a afectar ás axendas dos concelleiros do seu  
Grupo,  debido ás  actividades  profesionais  que exercen,  necesitando compatibilizar  as  asistencias  aos 
Plenos cos seus traballos.

Continúa a dicir que o seu Grupo Político é o que ten o maior número de concelleiros (8) da Corporación, 
que considera que se vulneran os dereitos fundamentais dos concelleiros e, por conseguinte, os dereitos 
dos cidadáns que representan.

Remata a súa intervención, pedindo que conste en Acta todo o manifestado, dicindo que o seu Grupo para 
poder tratar e defender os asuntos das mocións, que se pretenden incluír na sesión do día hoxe –as que 
considera moi importantes e que non pretenden eludir-, necesitan tempo, que esta situación non é de 
recibo e que non é a primeira vez que ocorre, polo que o seu Grupo non debaterá nin tratará eses asuntos.

Seguidamente intervén a Sra. Alcaldesa, manifestando que non tiña coñecemento de que se dera traslado 
das mocións no día de hoxe e que, como  di o Sr. Aragunde Aragunde deberían ter ido ao pleno ordinario  
de setembro, que se trasladou para hoxe, co finalidade incluír a proposta de aprobación da Conta Xeral 
2017 e non ter que facer dous plenos consecutivos.

Expón a Sra. Alcaldesa será necesario ratificar a inclusión por urxencia das moción na Orde do día e, se o  
Grupo Popular está de acordo, deixaranse todas para a próxima sesión ordinaria do Pleno.

Aclara ademais que si non se tratan as mocións anteriores, tampouco se trataría a presentada polo Grupo 
Político do “Partido Popular” sobre a creación da área de transporte de Vilagarcía, que evidentemente non  
se  incluíron  na  Orde  do  Día  da  Convocatoria;  que  se  lle  esqueceu comentar  que  hoxe  actúa  como 
secretaria  outra  funcionaria,  por  ausencia  da  titular  e  se  desculpa  coas  representantes  da  Asociación 
“Esmar non á violencia” presentes na sesión, dado que se tiña previsto tratar a súa Moción e que, si o 
Grupo Popular está de acordo e por deferencia coa Asociación, incluír unicamente esta na sesión. 

Polo Portavoz do Partido Popular indícase que non teñen inconveniente algún a debater a Moción de  
“Esmar”, para que non teñan que volver a outra sesión plenaria.

Intervén o Sr. Caamaño Rivas, para dicir que, aparte destas mocións, lle tiñan informado que a Moción do  
Grupo do BNG sobre a Normativa de Normalización Lingüística se trataría neste Pleno e que fai meses  
que o fixo público.

Seguidamente toma a palabra o Portavoz de Somos Cambados, Sr. Cordal Rodríguez para manifestar que 
tamén están de acordo con tratar a moción da Asociación no día de hoxe.

Por unanimidade dos membros presentes acórdase non trata-las mocións indicadas anteriormente, que 
se  levarán  á  próxima sesión  plenaria  e  debaterase  unicamente  nesta  sesión  a  Moción  da Asociación 
“Esmar non á Violencia”.

Dilixencia: Para facer constar que, neste intre, incorpórase á sesión a Concelleiro do Grupo Popular, Dª  

 



 

Isabel Varela Piñeiro.

Expediente 3194/2018.- APROBACIÓN CONTA XERAL 2017

Pola Interventora Municipal deuse lectura á Proposta da Alcaldía, en relación coa aprobación da Conta 
Xeral 2017, que transcrita di:

“…Visto que a Intervención procedeu á formación da Conta Xeral do exercicio 2017 e emitiu informe  
sobre a mesma con data 26/07/2018.

Visto  que  Conta  Xeral  do  exercicio  2017 foi  ditaminada favorablemente  pola  Comisión  Especial  de  
Contas, en sesión celebrada o 21 de agosto de 2018.

Visto  que  a  Conta  Xeral  do  exercicio  2017 e  o  Ditame  da  Comisión  Especial  de  Contas  sobre  ela  
permaneceron  expostos  ao  público  no  taboleiro  de  anuncios  do  Concello  e  no  Boletín  Oficial  da  
Provincia núm. 166,  de data 29/08/2018,  durante  quince días,  durante  os cales  e oito  días  máis,  os  
interesados puideron presentar alegacións, prazo que finalizou ou día 01/10/2018.

Visto que, segundo certificado emitido por Secretaría con data 04/10/2018, durante o prazo de alegacións  
non se presentaron escritos de reclamacións, reparos ou observacións á Conta Xeral 2017.

Visto canto antecede e de conformidade co disposto no artigo 212.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,  
do  5  de  marzo,  polo  que  se  aproba  o  texto  refundido  da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais  en  
consonancia co artigo 22.2.e) da Lei 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora das Bases do Réxime Local,  
proponse ao o Pleno a adopción do seguinte

ACORDO

PRIMEIRO. Aprobar a Conta Xeral do exercicio 2017.

SEGUNDO.-  Remitir  a  Conta  Xeral  aprobada  xunto  con  toda  a  documentación  que  a  integra  á  
fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.5 do Texto Refundido da Lei  
Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo…”

Sometido o asunto a debate, toma a palabra o Concelleiro de Economía, Sr. Charlín Trigo, para dicir:

O Goberno local  de  Cambados saldou as  contas  correspondentes  ao exercicio  2017 cun superávit  de  
207.667,37 euros, segundo o resultado da Conta Xeral que hoxe traemos neste pleno para a súa aprobación 
definitiva. No exercicio 2017 o Concello de Cambados obtivo uns ingresos de 9.664.373,96 euros, e estes 
ingresos puideron ser superiores, pero decidimos ser consecuentes e pensar nas persoas antes que nos 
números, así reducimos o IBI un 23,3% nesta lexislatura e creamos un gran número de bonificacións 
fiscais das que se benefician máis de 2.000 veciños e empresas de Cambados en impostos e taxas, sendo a 
fonte  principal  destes  ingresos  o  incremento  de  transferencias  correntes  e  de  capital  doutras 
administracións= A Oficina Virtual de Coordinación Financeira coas Entidades Locais, do Ministerio de 
Facenda e Función Pública, publicou no pasado mes de xullo o Resumo anual das entregas a conta da  
Participación  nos  tributos  do  estado  do  exercicio  2018  tras  realizar  os  axustes  correspondentes  
incorporados, logo de aprobación da Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Presupostos Xerais do Estado para 
2018.= Segundo estes datos facilitados polo ministerio de facenda, o concello de Cambados vai ser o 
terceiro concello da comarca que maior importe vai recibir nas entregas a conta da Participación dos  
Tributos  do  Estado  no  exercicio  2018,  con  2.875.088,69€,  por  detrás  de  Vilagarcía  de  Arousa  con 
7.882.508,17€ e Sanxenxo con 3.316.643,42€, e recibindo máis fondos que o Concello do O Grove que 
vai  ingresar  2.170.317,50€,  o  Concello  Vilanova  de  Arousa  2.141.239,7€,  Meaño  1.009.684,51€, 
Ribadumia con 899.816,61€, A Illa de Arousa con 792.825,75€, e pecha o concello de Meis, sendo o que 
menor  importe  percibe de toda a  comarca con 763.384,54€.  Sumando un  total  de  21.851.508,89€ da 
entrega a conta na participación nos tributos do estado para toda a comarca do Salnés no 2018, o que 
supón un incremento de 970.287,08€ na comarca se comparamos cos importes estimados co orzamento 

 



 

prorrogado do exercicio 2017, e o Concello de Cambados vai incrementar con respecto do importe que se 
viña  percibindo en  aplicación  dos  presupostos  prorrogados  do  2017  para  o  2018,  120.387,04€  neste 
exercicio 2018, con respecto o calculo inicial estimado a comezos deste exercicio.= Cos datos definitivos 
da Participación nos Tributos do Estado do 2018 e comparando o importe que se recibe por habitante, o  
Concello que maior importe percibe e Vilagarcía de Arousa, con 210,32€ por habitante, sendo o Concello 
de Cambados con 206,84€ o segundo que maior importe percibe da PIE por habitante da Comarca do  
Salnés, lonxe dos pouco máis de 159€ por habitante que perciben Meis e A Illa de Arousa.

Gracias a este incrementos das transferencias correntes e de capital doutras administracións, no vindeiro  
pleno o Concello de Cambados vai presentar unha proposta de reducir o tipo impositivo do IBI en 4 puntos 
e unha redución nos recibos do 8%, o que supón baixar a urbana nesta lexislatura un 23,3% ás familias de 
Cambados, o que vai supoñer reducir os ingresos tributarios do IBI en 115.276,13€. Desta maneira, no 
vindeiro Pleno ordinario no que se analizará a revisión das ordenanzas tributarias para o próximo ano, 
vaise propoñer unha nova rebaixa na presión fiscal. Deste maneira o Concello de Cambados mantén o 
compromiso de ir baixando os impostos municipais en función dos resultados económicos municipais, e  
manter a conxelación xeral das demais ordenanzas fiscais como xa se leva realizando nestes tres últimos 
exercicios, coa excepción do auga e o servizo dos sumidoiros, sometidas ao valor do IPC por obriga 
contractual  coas  concesionarias.=  Por  outro  lado  as  bonificacións  fiscais  que  entraron  en  vigor  no  
exercicio 2017, céntranse principalmente nas bonificacións tanto do IBI como da Taxa de Recollida do 
Lixo  para  os  colectivos  máis  desfavorecidos  pola  crise  económica:  persoas  con  escasos  ingresos, 
perceptores da RISGA, do Plan de Emerxencia Social municipal ou do Plan de Alimentos. Así como 
membros de Familias numerosas e persoas con algún grao de discapacidade en función da súa renda.= 
Desta maneira se demostra que somos un goberno sensible coa realidade económica da poboación de  
Cambados, reducindo a carga fiscal aos colectivos máis desfavorecidos e facendo políticas sociais que 
vaian en beneficio dos veciños de Cambados, dando cumprimento ao principio constitucional de repartir  
as cargas fiscais e, polo tanto tamén, os beneficios fiscais, tendo en conta a capacidade económica dos 
contribuíntes.=Dende o Concello  de  Cambados tamén se  lles  esta  a  dar  cobertura  e  información  aos 
veciños de Cambados beneficiarios destas bonificacións, para que poidan delegar nos servizos sociais o 
acceso a información tributaria e así axilizar os tramites precisos.= Grazas a esta nova xestión municipal,  
un total de 2.184 veciños desfrutan de algún tipo de bonificacións ou exencións no IVTM, IBI, IAE e na 
Taxa de recollida do Lixo. Segundo os datos facilitados polo órgano de xestión da recadación municipal  
delegado na ORAL, destes, a meirande parte, 1.540 corresponden a bonificacións e exencións no IVTM 
tanto para vehículos agrícolas, para discapacitados como vehículos históricos.= No caso do IBI, son un  
total de 608 inmobles os que contan con algunha bonificación ou exención, destacando as solicitadas por 
bens dentro do casco histórico con protección integral e de entidades sen fins lucrativos, e as Familias  
Numerosas. No tócante o IAE son 9 as empresas que presentan bonificacións ao seren cooperativas e na  
Taxa  de  recollida  de  lixo,  son  27  persoas  que  desfrutan  da  bonificación  do  100% ao  seren  Familia  
Numerosa  con  ingresos  da  unidade  familiar  que  non  superan  os  30.000  euros  anuais,  persoas  que 
participan no Plan Alimentos do Concello ou con Renda Emerxencia Social e Xubilados cunha renda 
familiar inferior ao salario mínimo interprofesional.
No tócante as contas do concello e grazas a xestión municipal,  Cambados volveu cumprir  no pasado 
exercicio cos obxectivos do Plan de Axuste e a regra de gasto, garantindo eludir a tutela financeira doutras  
administracións, e rematar a lexislatura saneando as contas municipais reducindo a débeda, aumentando a 
liquidez e o gasto social, e cumprindo cos parámetros que marcou o Plan de Axuste Económico Financeiro 
no que estibo sometido a meirande parte da lexislatura as contas municipais. 
O  Plan  Económico  Financeiro  do  Concello  de  Cambados  para  o  período  2016/2017,  fixaba  unha 
estimación de capacidade de financiamento para o exercicio 2017 de 269.635,66 €. Polo que a capacidade 
de financiamento resultante da Liquidación 2017 (207.667,37 €) foi inferior á estimación do PEF. Cunha 
diferenza de 61.698,29 €, en todo caso, o resultado do análise do obxectivo de estabilidade orzamentaria 
da Liquidación 2017 é de cumprimento, resultando un superávit de 207.667,37 €.
No tócante ao Gasto computable da Liquidación do exercicio 2017 foi de 7.778.659,37 euros, e de acordo 
co disposto no artigo 12.1 da Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, 

 



 

segundo parágrafo, a senda de crecemento para aquelas entidades que teñan aprobado un Plan Económico 
Financeiro  é  a  establecida  no propio  Plan,  e  que  ascendía  a  un  importe  previsto  no Plan  de  Axuste 
Económico  Financeiro  de  8.618.225,66  euros,  polo  que  o  resultado  do  análise  da  regra  de  gasto  da 
Liquidación 2017 foi de cumprimento, ao non superarse o límite do gasto computable previsto no PEF 
para 2017 cunha diferenza de 839.566,29 euros.
Polo  tanto,  non  procede  a  aplicación  do  artigo  25  da  Lei  Orgánica  de  Estabilidade  Orzamentaria  e 
Sustentabilidade  Financeira -onde  se  recollen  as  medidas  coercitivas  por  incumprimento  dos  plans 
económicos  financeiros-  xa  que  a  liquidación  arroxa  un  resultado  de  superávit,  polo  que  non  son  
necesarias medidas para acadar un obxectivo de estabilidade que xa se cumpre.
Os datos contables facilitados do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, da regra de 
gasto e da débeda pública, presenta un remanente de tesourería ascende a 126.436,75 euros, un Aforro 
Neto de 477.550,26 euros e no tócante a liquidez municipal o informe de Liquidación Orzamentaria do 
exercicio  2017  indica  que  as  arcas  do  Concello  manteñen  a  peche  de  2017  un  saldo  bancario  de 
1.123.935,85 euros e uns Remanentes de Crédito a fin do exercicio de 1.774.752,06. O que supón pechar o 
2017 con 356.338,64€ máis de liquidez que no exercicio 2016. Xa non falamos dos datos de 2015 cando 
levou o anterior goberno ao Concello de Cambados a un Plan de Axuste Economico.
No tócante o endebedamento, o Concello de Cambados, pechou o exercicio cunha débeda viva pendente  
de  amortizar  a  31  de  decembro  de  2017,  polos  préstamos  concertados  e  vixentes,  que  ascende  a  
1.266.327,52 euros e coa previsión de que ao peche deste exercicio chegue a 1.003.483,46€, que supón un 
14,29  % dos  dereitos  recoñecidos  netos  por  operacións  correntes.  Non  superando o  límite  do  110% 
establecido na Disposición Adicional 14ª do Real Decreto Lei 20/2011, de 30 de decembro, de medidas 
urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público.
Aclárarvos, o Concello de Cambados debe 1.266.327,52 euros a comezos de 2018, e o saldo bancario é de 
1.123.935,85. Cando chegamos ao Goberno debíase 2,4 millóns de euros e tiñamos no banco pouco máis 
de 800.000 euros,  agora botade vos as contas se queredes de cómo estaba o Concello perita e como 
estamos nestes momentos. 
No tócante a débeda comercial, o Concello de Cambados establece en 19,28 días o período Medio de Pago  
a Provedores segundo os datos facilitados polos departamentos de intervención e tesourería municipal do 
segundo trimestre do exercicio 2018, é que xa foron remitidos ao Ministerio de Economía e Facenda, e do 
que tamén daremos conta neste pleno. 
O Concello de Cambados xa cumpriu ao peche do exercicio 2017 co prazo legal de pago a provedores  
establecendo un período medio de pago de 22 días, xa que era un dos puntos fixados no Plan de Axuste 
Económico Financeiro imposto polo ministerio de facenda ao non cumprir a estabilidade orzamentario no 
exercicio 2015 polo excesivo gasto realizado polo anterior goberno, e que agora ben de reducir inda máis  
ao fixar un prazo menor no Período Medio de Pago a Provedores establecéndose neste segundo trimestre  
nun prazo de 19,28 días. 
A débeda pendente do concello de Cambados con provedores situase neste trimestre en 883.046,75€, dos 
cales  732.165,57€  están  dentro  do  período  legal  de  pago  a  provedores.  Manténdose  a  redución  da 
morosidade en comparación co saldo do anterior goberno, xa que no terceiro trimestre de 2015 cando 
remataron de presentarse por rexistro a maioría das facturas do anterior goberno, este importe chegou a ser 
de 1.299.855,77 €. Baixamos un 40% a morosidade cos provedores municipàis.
Durante este trimestre foron pagadas un total de 975 facturas por importe de 991.851,38€, estando só 
abonadas fora do prazo legal un total de 39 por importe de 53.720,76€ 
Dende o concello de Cambados consideramos positivos estes datos ao cumprir co prazo legal do Período  
Medio de Pago a provedores que marca a lexislación vixente neste trimestre e ver como se mostran nos  
datos  os  esforzos  en  materia  económica que se  están  a realizar,  xa  que cumprir  co prazo de pago a 
provedores non debe ser so unha exixencia legal se non tamén un esforzo por parte dunha administración  
eficiente,  xa  que isto  supón que os  provedores  do concello de Cambados,  en moitos  casos  empresas 
cambadesas, van cobrar antes os seus traballos e as súas facturas, datos positivos en comparación coa  
anterior xestión do Partido Popular, xa que a morosidade atopase un 40% por debaixo da que deixou o 
anterior goberno.
Estes datos contables débense, en gran medida, ao rigor e a responsabilidade coas que se xestionan os  

 



 

balances do municipio, pois un dos obxectivos fixados é o de establecer criterios acordes coas necesidades 
económicas, sen gastar  máis  do que se ingresa. A xestión do Concello, procura axustarse  á realidade  
orzamentaria sen que iso vaia en detrimento do desenvolvemento e a prosperidade do municipio. Unha 
política económica eficaz non é incompatible coa boa xestión e a redución de impostos aos nosos veciños 
xunto co incremento de bonificacións fiscais.  Pasando dunha mala situación económica, que levou ao 
Concello de Cambados a someterse a un Plan de Axuste baixo a tutela financeira doutras administracións, 
a  rematar  a  lexislatura  saneando as  contas  municipais  reducindo a  débeda,  aumentando a  liquidez  e 
cumprindo cos parámetros que marca o Plan de Axuste Económico Financeiro para sacar a flote as contas  
municipais.
Unha política económica eficaz non é incompatible cos investimentos cuantificados en 1.602.948,98€ e xa  
comprometidos en 928.033,10€ no exercicio 2017, e contando coa colaboración doutras administracións, 
como é o caso das obras realizadas no Polígono Industrial, ou a dotación caldeira de biomasa en varios  
edificios municipais, e a mellora de alumeados públicos e asfaltados en parroquias e no casco urbano; ou  
en Parques Infantís como o de Beleco ou o Parque de Biosaudables de Castrelo ou a adquisición de novo  
equipamento municipal etc… 
Pero sen deixar de lado o máis importante dos investimentos, o que se destina aos veciños de Cambados 
que  máis  o  precisan,  incrementando  considerablemente  a  inversión  en  Servizos  Sociais,  chegando  a 
duplicar as  cantidades  destinadas nesta materia  en comparación co gasto que se  realizaba co anterior 
goberno, así de cada euro que se gastaba en 2012 agora invístese 2,2 euros.
Repercutindo  nos  veciños  os  froitos  desta  boa  xestión  económica,  baixando  o  recibo  do  IBI  e  
incrementando as bonificacións fiscais, pois como xa dixen ao principio para este goberno, son importante 
cadrar os números, pero son moito máis importante as necesidades dos veciños e das familias cambadesas,  
sobre todo, das que se atopan con dificultades para chegar a fin de mes. O que deixa claro que o primeiro  
para este Goberno son as veciñas e veciños de Cambados.
A Conta Xeral debe ser aprobada polo Pleno da Corporación de outubro (artigo 193.4 do RDL 2/2004). 
Lembrase que, tal como se indica no apartado da regra 49 a ICAL 2013, a aprobación da Conta Xeral é un 
acto esencial para a súa fiscalización polos órganos de control externo, que non require a conformidade  
coas actuacións reflectidas nela nin xera responsabilidade por razón destas. 

Toma a palabra o  Sr. Aragunde Aragunde, portavoz do Partido Popular, para dicir que no ano 2017 a 
aprobación do Orzamento fíxose no mes de outubro, rematando case o ano, e que é a primeira vez que  
sucede isto nos últimos vinte anos que, cando o seu grupo gobernaba, nunca sobrepasaron o mes de abril.

A Sra. Alcaldesa aclara que o Concello de Cambados estivo sen Interventor e deste xeito non se podía 
aprobar o Orzamento.

O Sr. Aragunde Aragunde maniféstase en desacordo coa Alcaldesa e di que no seu mandato tamén estivo 
sen interventor, aludindo que os gobernantes actuais non son capaces de buscar solucións ante a falta dun 
Interventor,  propoñendo como solución  a  acumulación  dun Interventor de Concellos  doutra  Comarca,  
poñendo de exemplo a acumulación da praza de secretario co Concello da Illa de Arousa, que o goberno 
actual fixo recentemento. 

Intervén seguidamente a  Alcaldesa para dicir que tiveron dúas interventoras acumuladas e que non ían 
facer elas o presuposto cando a acumulación era por un mes, reitera o  Sr. Aragunde Aragunde que o 
goberno debe buscar solucións, insiste no feito de que hai interventores na Comarca e que se podería ter  
chegado a un acordo para para acumular e que é a primeira vez que hai un Concelleiro liberado que exerce 
as funcións de Economía e que cobra por ese cometido.

Continúa  a  dicir,  o  portavoz  do  Partido  Popular,  que  na  comparecencia  feita  ante  os  medios  de  
comunicación  polo  Concelleiro  de  Facenda,  o  Sr.  Charlín  Trigo,  un  mes despois  da  aprobación  do 
Orzamento, é dicir, en novembro, manifestaba que o Concello superaba o Orzamento estipulado para o 
ano 2017, en 821.000 € que se gastaron a maiores, do que culpaba ao Sr. Abal Varela, interesando se aclare  

 



 

se  isto  é  certo  ou  non.  Alude  a  que  a  última  hora  tentouse  equilibrar  o  Orzamento,  dicíndolles  aos  
provedores e ás empresas que debían facturar para o ano seguinte que este ano estaba o Orzamento estaba  
esgotado.

821.000 € gastados a maiores nun so exercicio, cando o seu grupo estaba no goberno nos inicios do ano 
2015, o desfase era aproximadamente de 500.000 €, indicando que se equilibrarían no ano seguinte, con 
contención do gasto. Critica a xestión levada a cabo polo Concelleiro de Facenda, o Sr. Charlín Trigo, 
debido a que en Febreiro do ano 2018 comunicaba un superávit  de 2017 en máis de 200.000 euros,  
omitindo que ese resultado pertencía ó 31 de Decembro, cando en realidade atopábanse máis de 300.000 
euros pendentes de facturar, e que ás empresas non se lles permitía presentar as facturas antes do 31 de 
Decembro.

O goberno actual ven arranxando os desaxustes con contención de gastos, poñendo por exemplo que ás  
asociacións de carnavais se lles pagara sete ou oito meses despois e as axudas ás familias para material 
escolar,  solicitadas a comezo do curso escolar,  se lles ingresara  no mes de xullo ou agosto unha vez  
rematado, ou era mentira que gastaran 821.000 euros a maiores, tal e como dixo o Concelleiro de Facenda,  
do que el non ten dúbida de que ese sobre gasto era real, ou como dicía o seu partido político facendo  
contención de gasto poderíanse equilibrar as contas como pretendían no 2015. Di que o Sr. Charlín Trigo,  
maquilla as contas, por chegar no ano 2018 facturas pertencentes ó Orzamento do ano 2017.

Declara que a xestión do goberno actual no ano 2017, foi un fracaso coa contención de gasto e comezouse  
o ano con recoñecementos extraxudiciais.

Ademais recorda aos presentes no Pleno que o seu goberno tiña un millón de euros menos en Orzamento  
do que ten  goberno actual, e nun momento moito máis delicado que agora, dado que a lexislatura do  
Partido Popular transcorreu durante a maior crise económica da democracia (2009 ao 2015), pero tamén, si  
o goberno actual ten un maior Orzamento é grazas ós atrasos que están a facer na facturación de gastos,  
deixando estas dun ano para outro.

Seguidamente o Sr. Aragunde Aragunde comenta que o máis alarmante son os resultados dos Informes de 
Intervención, pois nas contas do ano 2017 hai 57 reparos, cando o seu goberno, no último ano, tiveron 25  
reparos, dos cales, 12 eran do mesmo, por un erro repetido nas nómina por temas que había que reparar  
coa Relación de Postos de Traballo, e que xa quedou solucionado. Ó mesmo tempo recorda ó goberno 
actual que tamén reparou posteriormente a Relación de Postos de Traballo, e que aínda agora teñen reparos 
de Intervención nas nóminas, pois Intervención expón que case tres millóns (dous millóns coma oito do 
Orzamento) se contrataron irregularmente (nóminas, contratos de subministro, contratos de obras, horas  
extras, subvencións de concesión directa) e que isto é moi grave.

Fai  lectura  do Informe da Interventora  que di  o  seguinte:  “...Omítense  trámites  e  requisitos  esenciais  que  se  
especifican  a  continuación:  a  maior  parte  dos  gastos  correspóndense  con  contratos  menores  nos  que  non  se  seguiu  o  
procedemento establecido nas bases de execución de Orzamentos. Os gastos obxecto destas facturas non contan coa previa  
proposta de gasto, certificación de existencia de crédito nesta Intervención, nin aprobación por órgano competente, reiterándose  
por elo á necesidade de que de maneira inmediata se adopten as medidas necesarias para que, con carácter previa á análise  
deste  tipo  de  gastos,  exista  unha proposta  de  gasto  con  xustificación,  etc,  etc.  Así  mesmo,  hai  gastos  que  non  poden  ser  
considerados como contratos menores xa que os mesmos se corresponden con servizos ou subministro continuados, que se deben  
realizar  por  facturación  mensual  dos  que  debería  ter  fecha  tramitada  por  procedementos  de  contratación  o  procedemento  
establecido na normativa de contratos de servizos públicos, nos que se contempla que non se poderá fraccionar un contrato con  
obxecto de diminuír a contía do mesmo, e eludir así os requisitos de publicidade ou relativos ó procedemento de adxudicación  
que corresponda. Visto canto antecede, infórmase desta avogada aprobación dunha serie de facturas. Por outra banda, advírtese  
a  falta  de  organización  e  normalización  na  tramitación  dos  expedientes  administrativos,  todo  elo  dificulta  dunha maneira  
significativa a labor de fiscalización desta intervención...”

Manifesta que isto é o que di a Sra. Interventora, e que aqueles que lles viñan a ensinar a gobernar  lles  
queda demostrado que pouco lles van a ensinar en canto á xestión e insiste que é a primeira vez que un 
Concelleiro se adica exclusivamente a Facenda. 

 



 

O Sr. Aragunde Aragunde revela que o seu partido político ve un claro empeoramento dos servizos á  
cidadanía, así como unha deplorable festa do Albariño, mala tramitación da Rehabilitación da Praza de 
Abastos e unha mala situación de Servizos Sociais “Esperanza Salnés”,  que a día de hoxe segue sen 
ingresar ningunha subvención da Deputación de Pontevedra, que lle corresponde 20.000 euros por ano en 
subvencións, e que a día de hoxe aínda non ingresa o que ingresaba cando gobernaba o Partido Popular. 

Aclara o Sr. Aragunde Aragunde que os Servizos Sociais “Esperanza Salnés” leva tres anos sen recibir  
ningunha subvención, algo que non acontecía cando gobernaba o seu partido, que recadaba 20.000 euros 
en subvencións ó ano e que polo tanto, culpa ao goberno actual de que “Esperanza Salnés” deixara de 
ingresar  subvencións  por  valor  de  60.000  euros  en  total,  e  por  primeira  vez,  este  ano,  recibiu  unha 
subvención de 10.000 euros, é dicir,  que servizos sociais ten 50.000 euros menos co cuatripartito que 
cando gobernaba o Partido Popular. 

Recordando aos  presente  que  o  seu  partido  político  anteriormente  fixo  unha  moción  para  esixirlle  á  
Deputación de Pontevedra que seguira ingresando eses 20.000 euros ó ano para servizos sociais pero que o 
goberno actual votou en contra.

O Sr.  Aragunde Aragunde,  portavoz do  Partido  Popular,  comenta  a  mala  xestión  levada  a  cabo polo 
goberno actual, dado que en vez de solictar subvencións doutras Administracións Públicas para financiar 
servizos sociais, o goberno está a recorrer ó Orzamento municipal deste Concello de Cambados.

Tamén se mostra crítico cos atrasos na remodelación da piscina do Pavillón Municipal, aclarando que  
quedaron 650.000 euros en licitacións cando marchou o Sr. Rafael González, unha delas, de xullo do ano 
2015, e que sen embargo, o goberno actual, para modificar o proxecto e comezar as obras tardaron tres  
anos. 

Ademais do dito, o Sr. Aragunde Aragunde, tamén fai unha crítica á mala xestión da reforma da Praza de 
Abastos, aludindo a que o goberno actual non tiña o proxecto feito para levala a cabo.

Insiste o Sr. Aragunde Aragunde que non se podía tramitar o plan especial sen ter o proxecto, dado que o 
plan especial  regula ata o último centímetro da unidade portuaria,  en canto a superficie,  e para ter o  
proxecto había que saber a superficie que ía ocupar. 

Ademais de que para saber que tipo de proxecto se pode facer hai que ter Orzamento, que é o máis  
importante, argumentando que o seu goberno deixou no Orzamento do Concello de Cambados tres millóns 
de euros para a reforma da Praza de Abastos, un Centro de Día construído e seiscentos cincuenta mil euros 
para a reconstrución da cuberta da Piscina Municipal.

Segue a súa intervención o Sr. Aragunde Aragunde, comunicando aos presentes o mal estado nas pistas do 
rural, e que a pesar disto, o goberno actual cede unha máquina varredoira, recentemente comprada no ano 
2015, á Mancomunidade do Salnés.

O portavoz do Partido Popular, acusa ó goberno actual de maquillar as contas municipais e dunha mala 
xestión debido ós atrasos na entrega de licenzas.

O Sr. Aragunde Aragunde acusa ao goberno actual de non mandar os acordos plenarios á Xunta de Galicia, 
e que dende o seu partido político ven como se tratan mocións tan importantes como a do Hospital do  
Salnés  e  a  tarifa  eléctrica  entre  outras  moitas,  chegando a  un  acordo,  e  sen  embargo,  estes  acordos 
plenarios non son remitidos nin á Xunta de Galicia nin ao Ministerio.

O Sr. Aragunde Aragunde explica que presentou catro escritos para que lles mostrasen o rexistro de saída 
dos acordos plenarios para melloras e bonos eléctricos e que comprobou que estes non se enviaran á Xunta 
de Galicia

Remarca o Sr. Aragunde Aragunde que o goberno actual leva tres anos dicindo que vai a baixar o IBI e que 
aínda a día de hoxe, non só non o baixou, senón que non foron capaces de baixalo ata onde o tiña o Partido  
Popular, a pesar de que estes, no seu día, o tiveron que subir por mandato do goberno central.

 



 

Remata a súa intervención, o Sr. Aragunde Aragunde, portavoz do Partido Popular, comunicando o seu  
voto en contra da aprobación da Conta Xeral do ano 2017.

Toma a palabra o Sr. Charlín Trigo, portavoz do partido político Somos Cambados e Concelleiro de 
Facenda, para responder ao exposto polo Sr. Aragunde Aragunde, en canto a que exista un Concelleiro que  
se adique soamente a Facenda, alegando que o seu departamento se atopa nunha situación complexa dado 
que este ano pasaron tres Interventores por esta Conta Xeral e consideraron que era mais importante sacar 
adiante a partida de provedores e facer a xestión municipal diaria intentando presentar un Orzamento no 
mes de abril e non no mes de outubro, ademais de facer unha serie de prioridades; tiñan un Orzamento  
prorrogado que crían que podía aguantar ben a xestión municipal ata un punto, que foi o que fixeron, e  
actuaron en función das prioridades, como o pago de partidas a provedores e facer a xestión municipal  
diaria para que o Concello saíra a diante.

Tamén recalca que intentaron sacar adiante un Orzamento para que fora aprobado no mes de abril e non no 
mes de outubro, que foi o que se aprobou no Pleno correspondente ao mes de setembro.

En canto á aprobación do Orzamento no mes de outubro, o Sr. Charlín Trigo recórdalle ao Sr. Aragunde 
Aragunde, que cando gobernaba o Partido Popular no Concello de Cambados, facíao con maioría absoluta, 
polo tanto a aprobación do Orzamento era máis sinxelo de levar a cabo, engadindo ademais que xestionar  
un Orzamento nun Concello no que gobernan distintos partidos en coalición é moito máis complexo, dado 
que hai que chegar a acordos entre os distintos grupos que o conforman e ver as necesidades de cada 
departamento,  recordando  aos  presentes,  que  unha  vez  feito  o  Orzamento,  hai  que  darlle  traslado  á  
Interventora  para  que  faga  os  informes precisos,  e  posteriormente  aprobalos  no Pleno,  que insiste,  o  
conforman catro partidos políticos.

En canto ao atraso na aprobación do Orzamento, o Sr. Charlín Trigo pon como exemplo ao Concello de 
Vilanova de Arousa, no que goberna o Partido Popular, que aínda están co Orzamento do ano 2015 e os 
Orzamentos de Estado aprobáronse no mes de xullo, precisamente porque se atopan na mesma situación 
que o seu goberno, pois  o Ministerio de Economía non contan con maioría absoluta sobre a Cámara e  
teñen que negociar cos distintos grupos políticos que  conforman o arco municipal.

Continúa o Sr. Charlín Trigo, explicando as declaracións que el fixera con respecto aos 800.000 euros que 
se superaban do Orzamento, e que en ese momento esa era a situación na que se atopaban co Orzamento 
anterior  e  por  iso  urxía  a  aprobación  do  Orzamento  novo.  E  co  novo  Orzamento  incrementouse  a 
participación de tributos de estado pasando de 2,5 millóns de euros a 2,9 millóns de euros, e púidose facer 
fronte a facturas nas que se excedera o crédito porque  estabamos a traballar cun Orzamento prorrogado 
que non tiña en consideración coa situación na que se atopaban no ano 2017 e que non tiñan no ano 2016,  
como por exemplo o nomeamento de Cidade Europea do Viño, que non quere dicir que os gastos que se  
excederan en 800.000 euros foran polo nomeamento de Cidade Europea do Viña.

O Sr. Charlín Trigo acusa ao Sr. Aragunde Aragunde de levar ao Concello de Cambados a un plan de 
axuste por gastar este 750.000 euros a maiores do Orzamento en cinco meses, para intentar gañar as  
eleccións municipais e esa é a situación na que deixou o Concello, e que levou ó Concello a un plan de  
axuste financeiro por culpa da súa xestión económica, e dentro dun plan de axuste o Sr. Charlín Trigo 
acusa ao Sr. Aragunde Aragunde de que pretenda que baixen o IBI.

O Sr. Charlín Trigo responde que era imposible rebaixar o IBI debido a que o Concello de Cambados 
estaba  sometido  a  un  plan  de  axuste  económico  causado  polo  Partido  Popular,  que  gobernaba 
anteriormente, e acusa ao Sr. Aragunde Aragunde, portavoz do Partido Popular, de demagoxia ao pedir a  
baixada de impostos.

Segue a súa intervención o Sr. Charlín Trigo explicando que a leve baixada que se fixo do IBI foi grazas á 
xestión de asesoramento tributario e catastral no Concello de Cambados, a cal foi posta como exemplo 
polo Partido Popular que goberna no Concello de Poio, e desta maneira conseguiron que se aumentara a 
recadación do IBI en 200.000 euros, os cales repercutiron nos veciños do Concello de Cambados baixando 
o imposto.

 



 

En canto á xestión das becas para estudantes, o Sr. Charlín Trigo recoñece un certo atraso no ingreso das 
mesmas debido a problemas coa xestión da documentación, pero recalca que este ano por primeira vez os  
universitarios  teñen  beca  grazas  a  que  apostaron,  xunto  co  Ministerio  de  Educación  en  incluír  esta 
reforma, e por este motivo aumentou o traballo administrativo e se atrasaron os procedementos.

Tamén  incide,  o  Concelleiro  de  Facenda,  en  que  dende  que  está  o  seu  partido  político  no  goberno 
aumentaron a partida Orzamentaria para becas, de 7.000 euros que viña destinando o goberno anterior, a 
18.000 euros, recordándolle ao Sr. Aragunde Aragunde que no ano 2014, durante o goberno do Partido 
Popular,  houbo persoas  que quedaron sen  beca a  pesar  de cumprir  requisitos  de  non ter  os  ingresos  
suficientes porque a súa partida Orzamentaria non era suficiente.

En canto ás facturas que quedaron para o ano seguinte, o Sr. Charlín Trigo aclara aos presentes no Pleno 
que a finais do ano 2017, no mes de decembro, houbo problemas informáticos co servidor, pois tiña oito 
anos e estaba a punto de colapsar a memoria, por elo tiveron que cambialo, supoñendo un gasto de 10.000 
euros, feito que queda probado coa factura acreditativa datada no mes de decembro, e que por este motivo 
non puideron rexistrar no programa unha serie de facturas do mes de decembro, quedando estas rexistradas 
no mes de xaneiro do ano seguinte.

Seguidamente, o Sr. Charlín Trigo dálle as explicacións ao Sr. Aragunde Aragunde en canto ao gasto de 
27.000  euros  pola  modificación  do  proxecto  de  reforma  da  Praza  de  Abastos,  argumentando  que  o 
proxecto que había que facer previamente, para posteriormente facer o plan especial, non se adaptaba  a  
ese plan especial, facendo fincapé o Sr. Charlín Trigo en que o plan especial foi o que lles entregou o Sr.  
Durán  Hermida,  Presidente  de  Portos  de  Galicia  e  compañeiro  de  partido  político  do  Sr.  Aragunde 
Aragunde. 

Segue a súa intervención, o Sr.  Charlín  Trigo, Concelleiro de Facenda e portavoz do partido político  
Cambados Pode, en resposta ás acusacións de maquillar as contas do Sr. Aragunde Aragunde, portavoz do 
Partido Popular, que cando chegaron ao goberno do Concello de Cambados, a Interventora comunicoulles 
que o superávit de 400.000 euros que deixara o Partido Popular era ficticio, porque se declararan como 
ingresos facturas que aínda estaban pendentes de pago, como unha nave situada no Polígono Industrial,  
propiedade do Concello de Cambados, que declarou uns ingresos en arrendamento de douscentos e pico  
mil euros que non se cobraran, ó igual que os ingresos de arrendamento dunha nave loxística situada 
tamén no Polígono Industrial e os ingresos de 80.000 e 50.000 euros por parte de dúas empresas que na 
realidade non se cobraran.

Alegando o Sr. Charlín Trigo, que o seu goberno tivo que arranxar eses desaxustes nas contas do Concello  
e polo tanto si poden declarar eses ingresos.

En canto  aos  fondos  destinados  aos  clubs  deportivos,  o  Sr.  Charlín  Trigo   clarifica  ao  Sr.  Aragunde 
Aragunde que o ano 2017 foi o ano que maior importe, por parte do Concello, recibiu o Xuven na historia  
do Clube, citando ademais unha serie de ingresos que fixo o goberno actual, como por exemplo, 8.000 
euros destinados á Federación Española de baloncesto para poder organizar o Campionato Infantil; 5.000 
euros para os viaxes do club; 3.000 euros para equipamento deportivo e 17.000 euros procedentes dunha 
subvención. Todo ilo estando o Concello de Cambados baixo un plan de axuste económico-financeiro.

Segue a súa intervención o Sr. Charlín Trigo, e resposta ao Sr. Aragunde Aragunde en canto a que o seu 
goberno tiña un millón de euros menos de Orzamento, que cando eles chegaron ao goberno e falaron cos 
técnicos do Concello de Cambados de porqué había esta diferenza, chegaron á conclusión de que era  
porque o seu goberno incluíra no Plan Concellos no Orzamento, mentres que o Partido Popular non o  
incluíra porque non había Orzamento e as subvencións que percibían da Deputación e outras entidades 
para facer obras incluíanas despois a maiores con modificacións de crédito, como unha partida de 300.000 
euros fantasma que aparecía todos os anos de ventas de terreos do Polígono Industrial, cando non había 
ningún terreo que vender.

 



 

O Sr. Charlín Trigo pensa que o Partido Popular, con estas actuacións tiñan interese en mostrar unha imaxe  
de austeridade co Orzamento baixo, de feito os ingresos da urbana estaban por debaixo do que se recadaba 
na realidade no Orzamento, acusando ao Partido Popular,  que naquel momento gobernaba, de que xa  
contaban con ese ingreso a maiores pero que, sen embargo, non fixeron saber aos veciños do incremento 
de impostos de cara ás eleccións.

O Sr. Charlín Trigo explica que o seu goberno, o que fai é cadrar os importes do padrón de habitantes co 
Orzamento, habendo este ano 1.500 euros de diferenza no IBI do que nun principio se orzamentou, dun 
padrón de millón e medio.

En resposta aos Informes da Interventora con 57 reparos, o Sr. Charlín Trigo recórdalle ao portavoz do 
Partido Popular que cando chegaron ao Concello, no primeiro Pleno no ano 2014 eles tiñan 51 reparos, 
cuantificados en cinco millóns de euros, mentres que os 57 reparos, moitos son procedentes dun contrato  
de subministro de gas natural.

En canto á valoración do portavoz do Partido Popular ós servizos ofrecidos á cidadanía polo goberno 
actual, o Sr. Charlín Trigo, portavoz do partido político Somos Cambados, cítalle unha serie de melloras de 
servizos,  como son a implantación do servizo de Plan Madruga en todos os colexios do Concello de 
Cambados e a contratación de servizos de limpeza, tanto para as zonas rurais como para as instalacións  
deportivas.

Seguidamente o Sr. Charlín Trigo pasa a tratar  o tema do proxecto de reforma da Praza de Abastos dicindo 
que os propios técnicos de Fenosa explicaranlles que tiña qe facer o Concello a obra de soterramento do 
transformador da Praza de Abastos, que estaba previsto soterralo no aparcadoiro que hai en fronte ao  
supermercado Gadis, e puxéronlles un custe, que xa llo presentaran ao goberno do Partido Popular, por 
facer ese soterramento, igual que o Concello xa pagara outros soterramentos de transformadores, como o 
que había na rúa Rosalía de Castro que aínda o están pagando agora. 

Aclara o Sr. Charlín Trigo que o soterramento do transformador da Praza de Abastos xa se incluíra no Plan 
Concellos 2016, pero que se tivera que facer unha modificación de crédito debido a que sabían que a 
reforma da  Praza  de  Abastos  íase  atrasar  porque  non  tiñan  o  Plan  especial.  Explica  así  mesmo que 
decidiron  destinar os  65.000 euros  do soterramento do transformador  ás  reparacións do mesmo, pois  
estábanse a producir cortes de luz porque entraba auga no transformador.

O Sr. Charlín Trigo acusa ao Partido Popular de facer un proxecto da Praza de Abastos cun custe de 
4.000.000 de euros, un proxecto que non se adaptaba ao convenio que asinaran previamente, de 3.600.000 
de euros.

O Sr.  Charlín  Trigo explica  que o seu goberno tivo que modificar  o  proxecto realizado polo Partido 
Popular, a petición de Fomento e TRAGSA, debido a que o proxecto non contemplaba o mesmo custe que 
firmaran no convenio, á par de que o mesmo tampouco se adaptaba ao Plan Especial que acababa de  
entregar Portos de Galicia. Así  mesmo, esta modificación tivo un custe de 27.000 euros e este gasto  
repercutiu a finais do ano 2017. 

Incide  o Sr.  Charlín  Trigo  en que a  mala  xestión  foi  realizada polo Partido Popular,  debido a  que o 
proxecto para a reforma da Praza de Abastos non cumpría coas normas urbanísticas, económicas nin as  
alturas esixidas polo Plan Especial, ademais de que Patrimonio alegara na exposición pública o menoscabo 
ambiental.

Segue o Sr. Charlín Trigo alegando que Servizos Sociais non se compón só da asociación “Esperanza 
Salnés” e que dende o seu goberno fan o posible para que non peche, engadindo que fixeron un convenio  
nominativo para que puideran recibir antes unha subvención e incrementar a partida sanitaria. Explica,  
ademais, que cando eles chegaron ao Concello, a asociación “Esperanza Salnés” levaba 7.500 euros de  
subvención municipal e agora leva 16.000 euros.

 



 

Seguidamente o Sr. Charlín Trigo, ás acusación do Sr. Aragunde Aragunde pola mala xestión do goberno  
actual, o Concelleiro de Facenda aclara que rebaixaron o IBI a 0,46 puntos, cando o Partido Popular o tiña  
a 0,60; que cando o Partido Popular gobernaba, o Concello de Cambados tiña unha débeda cos bancos de  
2.400.000 de euros euros e agora é de 1.000.000 de euros, á par dunha débeda comercial con provedores  
de 1.300.000 de euros e que sen embargo o Sr. Aragunde Aragunde poña en protesta os 800.000 euros que 
se  excederon do  Orzamento  co  goberno actual;  rematando o Sr.  Charlín  Trigo  que  cando chegou ao 
goberno do Concello de Cambados como Concelleiro de Facenda,  no ano 2015,  este  rexistraba unha  
liquidez de 800.000 euros e que agora, coa súa xestión, o Concello de Cambados sostén unha liquidez de 
1.100.000 de euros.  

Remata a súa intervención o Sr. Charlín Trigo, Concelleiro de Facenda, aducindo que o goberno actual 
pecha o ano 2017 con superávit económico e conseguiron saír do plan de axuste económico en que os  
meteran o goberno do Partido Popular.

Intervén o Sr. Caamaño Rivas, portavoz do partido político Bloque Nacionalista Galego e Concelleiro de 
Cultura,  para  facer  unha serie  de  apuntamentos;  por  unha  parte  manifesta  que cando el  acabe a  súa  
lexislatura de cultura, no mes de maio, despois de cinco meses de orzamento do ano 2018, farao coas 
contas en positivo, e non coma o goberno anterior que deixou as contas cunha débeda de 4.000 euros,  
acusando, así mesmo, ao Partido Popular de facer un goberno electoralista, por gastar 40.000 euros nos 
cinco meses anteriores ás eleccións. 

Recrimina ao Partido Popular de pregoar o Plan Madruga a custe cero durante a súa lexislatura, incidindo  
o Sr. Caamaño Rivas, Concelleiro de Cultura, en que os servizos teñen un custe para as arcas municipais,  
poñendo por exemplo que o Plan Madruga, ten un custe mínimo de 20 euros ao mes.

O Sr. Caamaño Rivas recoñece un retraso coas bolsas de ensino, pero aclara que ninguén quedou sen  
recibila, pois o seu goberno concedeu 18.000 euros de axudas económicas ao ensino e o Partido Popular 
viña destinando 7.000 euros, quedando estudantes fora das axudas económicas que o necesitaban.

Acusa ao Partido Popular de utilizar a reforma da Praza de Abastos como un tema electoralista, facendo un  
gran proxecto para a mesma, pero sen un plan urbanístico.

O Sr. Caamaño Rivas acusa ao Partido Popular de vender o Centro de Día antes, sequera, de que se faga 
realidade.

O Sr.  Caamaño Rivas critica o proxecto feito polo Partido Popular de reforma da cuberta da Piscina  
Municipal, pois contaban de por unha cuberta da mesma altura que a anterior (dez metros), sen ter en  
consideración o aforro enerxético de electricidade e gas, que se podería cumprir cunha cuberta hermética  
de cinco metros de altura. Tamén explica que non ten sentido arranxar so a cuberta da Piscina Municipal 
cando os vestiarios están nun estado deplorable.

O Sr. Caamaño Rivas comenta que o Partido Popular non é o máis axeitado para falar de boa xestión, xa 
que a obra de restauración da Piscina Municipal que ía facer o Partido Popular era lamentable, alegando 
ademais que unha vez inaugurada ían ter que volver a cerrala, debido ó estado dos vestiarios. 

Intervén o Sr. Abal Varela, portavoz do partido político Cambados Pode, para aclarar que cando chegaron 
ao goberno do Concello de Cambados había dúas escavadoras mixtas gardadas nunha nave, pero como 
non podían contratar operarios nin tiñas suficientes recursos humanos, decidiron ceder una escavadora 
mixta á Mancomunidade do Salnés quince días ao mes e polo menos sacarlle rendemento. Por outro lado, 
a limpeza no medio rural, considera que é razoablemente boa, aínda que sempre se pode mellorar; e a 
limpeza no casco urbano, menciona que o seu goberno adquiriu un camión moto-bomba e unha fregadora 
industrial, e por primeira vez fregáronse as zoas arlequinadas (aceiras e calles), facendo fincapé o Sr. Abal 
Varela en que sobre todo mellorou de cara á Festa do Albariño, tanto na limpeza a priori, a posteriori, a  
limpeza dos baños e a loxística en xeral (zoas de aparcadoiro, limpeza de baños e manexo do tráfico).

Volvendo ao asunto a discutir  sobre  o transformador situado na Praza de Abastos,  o  Sr.  Abal  Varela  

 



 

recalcar que o transformador estaba a dar moitos problemas no inverno polas filtracións de auga, e o ideal  
sería cambialo de lugar, pero Fenosa non o permitía porque era necesario un proxecto novo e o plan 
especial xa non estaba en vigor, por iso, optouse por instalar unha caseta prefabricada para que non entrara 
auga, tendo en conta que parte dese material que inverteu Unión Fenosa e Distribución non tivo custe para  
o Concello, e que serviría no futuro para o novo transformador, e deste xeito arranxaron o problema que 
viña padecendo o Concello con cortes de luz.

Sometido o asunto a votación acadouse o resultado seguinte:
Votos a favor (9): Sra. Abal Roma, Sr. Pérez Osorio, Sra. Martínez Piñeiro, Sra. Cacabelos Domínguez, 
Sra. Prado Cores, Sr. Caamaño Rivas, Sr. Charlín Trigo, Sr. Cordal Rodríguez, Sr. Abal Varela.
Votos en contra (7): Sr. Aragunde Aragunde, Sra. Oubiña Santos, Sr. Iglesias Pombo, Sra. Varela Piñeiro,  
Sr. Gómez Blanco, Sr. Serantes González e Sr. Domínguez González.

O Pleno da Corporación Municipal, por maioría, acorda:

PRIMEIRO.- Prestar aprobación á Conta Xeral do exercicio 2017 deste Concello de Cambados.

SEGUNDO.-  Que se remita  a Conta Xeral aprobada xunto con toda a documentación que a integra á 
fiscalización do Tribunal de Contas, tal e como se establece no artigo 212.5 do Texto Refundido da Lei  
Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Expediente 1433/2018.- RESOLUCIÓNS E ACORDOS CONTRARIOS AOS REPAROS DE 
INTERVENCIÓN E ANOMALÍAS INGRESOS EXERCICIO 2017.-

Pola Alcaldía en relación con este punto faise a advertencia de que está incluído na parte resolutiva da 
Orde do Día, cando debería estar na de actividade de control, polo que non procede a súa votación.

Transcríbese seguidamente o informe da Intervención Municipal, emitido en data 01/10/2018, do que 
teñen copia tódolos membros da Corporación: 

“... EXPT.: 1433/2018.= OBXECTO: INFORME INTERVENCIÓN ARTIGO 218.1 TRLRFL EXERCICIO 2017 
(Informe ao Pleno de todas as resolucións adoptadas polo Presidente da Entidade Local contrarias aos reparos  
efectuados, así como un resumo das principais anomalías detectadas en materia de ingresos)

INFORME DE INTERVENCIÓN

De conformidade co establecido no artigo 218.1 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais  
(TRLRFL),  aprobado  por  Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  e  en  atención  ás  facultades  
recollidas no artigo 4.1.a) do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o Réxime Xurídico  
dos Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito o seguinte

INFORME

PRIMEIRO.- De acordo co artigo 215 do TRLRFL, en consonancia co 12 do Real Decreto 424/2017, de 28 de  
abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local, se o  
órgano interventor, no exercicio da función interventora, manifestásese en desacordo co fondo ou coa forma  
dos  actos,  documentos  ou  expedientes  examinados,  deberá  formular  os  seus  reparos  por escrito  antes  da  
adopción do acordo ou resolución.

SEGUNDO.- De acordo co disposto no artigo 218.1 do TRLRFL:
“1. O órgano interventor elevará informe ao Pleno de todas as resolucións adoptadas polo Presidente da  
Entidade Local contrarias aos reparos efectuados, así como un resumo das principais anomalías detectadas en  
materia de ingresos. Devandito informe atenderá unicamente a aspectos e labores propios do exercicio da  

 



 

función fiscalizadora, sen incluír cuestións de oportunidade ou conveniencia das actuacións que fiscalice.
O contido neste apartado constituirá un punto independente na orde do día da correspondente sesión plenaria.
O Presidente da Corporación poderá presentar no Pleno informe xustificativo da súa actuación.
2. Sen prexuízo do anterior, cando existan discrepancias, o Presidente da Entidade Local poderá elevar a súa  
resolución ao órgano de control competente por razón da materia da Administración que teña atribuída a  
tutela financeira.
3. O órgano interventor remitirá anualmente ao Tribunal de Contas todas as resolucións e acordos adoptados  
polo Presidente da Entidade Local e polo Pleno da Corporación contrarios aos reparos formulados, así como  
un  resumo  das  principais  anomalías  detectadas  en  materia  de  ingresos.  Á  citada  documentación  deberá  
acompañar, no seu caso, os informes xustificativos presentados pola Corporación local.”

En desenvolvemento de devandito precepto, publicouse no Boletín Oficial do Estado de 17 de xullo de 2015, a  
Resolución de 10 de xullo da Presidencia de Tribunal de Contas, pola que se publicaba o Acordo do Pleno de  
30 de xuño, polo que se aproba a Instrución que regula a remisión telemática de información sobre acordos e  
resolucións  das  entidades  locais  contrarios  a  reparos  formulados  por  interventores  locais  e  anomalías  
detectadas en materia de ingresos, así como sobre acordos adoptados con omisión do trámite de fiscalización  
previa.

TERCEIRO.- . En cumprimento do establecido no artigo 218.1 TRLRFL, en consonancia co artigo 15.6 do  
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico do control interno nas entidades  
do Sector Público Local, enuméranse a continuación os reparos emitidos pola Intervención durante o exercicio  
2017 e sobre os que se adoptou resolución ou acordo en contrario. Copia dos Informes de reparo así como das  
Resolucións e Acordos contrarios aos mesmos figura como documentación anexa ao expediente da Conta Xeral  
2017.

Exercicio Nº
Data 

reparo
Data 

acordo
Importe €

Órgano xestor 
do gasto 
reparado

Fase do gasto 
reparada

Órgano que 
resolve a 

discrepancia
Causa do reparo

Modalidade de 
Gasto

Tipo de 
Expedi

ente
Especificar Tipo de Expediente

2017 EMP 8/17 17/01/2017 26/01/2017 65.266,98
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Pleno

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros
GASTOS CONTRATOS 

MENORES-RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

2017
EMP 

15/2017
26/01/2017 26/01/2017 211.354,35 Presidente

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Otros NÓMINA

2017 01/17 27/02/2017 27/02/2017 198.455,57 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Otros NÓMINA

2017 02/2017 02/03/2017 02/03/2017 81.984,99
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATOS MENORES

2017 03/2017 07/03/2017 09/03/2017 63.696,34
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 05/2017 15/03/2017 16/03/2017 9.858,12
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 08/2017 28/03/2017 28/03/2017 210.242,43 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Otros NÓMINA

 



 

2017 06/2017 21/03/2017 30/03/2017 222.576,99
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Pleno

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros
RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

2017 07/2017 21/03/2017 30/03/2017 1.805,19
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Pleno

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros
RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

2017 10/2017 07/04/2017 07/04/2017 731,24
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Expediente de reconocimiento de 
responsabilidad patrimonial de la 

Administración

2017 13/2017 25/04/2017 25/04/2017 229.928,81 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Otros NÓMINA

2017 14/2017 25/04/2017 27/04/2017 3.387,99
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrato de suministros

2017 15/2017 25/04/2017 27/04/2017 78.550,18
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 16/2017 05/05/2017 05/05/2017 20.000,00
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrato de servicios

2017 17/2017 05/05/2017 11/05/2017 61.202,82
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de 

 obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 Sen número 24/05/2017 25/05/2017 8.009,52 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Gratificaciones

2017
Sen número 

(II)
22/06/2017 22/06/2017 3.118,12 Presidente

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Gratificaciones

2017 PCO 1/2017 27/07/2017 28/07/2017 5.860,78 Presidente
Reconocimiento de  

obligación

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Gratificaciones

2017 PCO 2/2017 01/08/2017 01/08/2017 23.025,00
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrato de servicios

2017 PCO 3/2017 01/08/2017 01/08/2017 99.897,47
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 PCO 4/2017 04/08/2018 04/08/2017 8.300,00
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrato de servicios

2017 PCO 5/2017 04/08/2017 30/08/2017 83.612,92
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Pleno

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros
RECONOCIMIENTO 

EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS

 



 

2017 PCO 6/2017 23/08/2017 04/10/2017 5.305,74
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
subvenciones y 
ayudas públicas

Subvenciones de concesión directa

2017 PCO 7/2017 29/08/2017 29/08/2017 5.813,49 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Gratificaciones

2017 PCO 8/2017 01/09/2017 01/09/2017 94.882,51
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 PCO 9/2017 06/09/2017 06/09/2017 4.869,00
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 PCO 10/2017 07/09/2017 07/09/2017 45.331,55
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrato de servicios

2017 PCO 11/2017 11/09/2017 11/09/2017 6.649,31
Junta de 
Gobierno

Reconocimiento de  
obligación

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrato de suministros

2017 PCO 12/2017 13/09/2017 15/09/2017 9.408,01
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 PCO 13/2017 22/09/2017 22/09/2017 821,50 Presidente Orden de pago Presidente

Cuando no 
hubieran sido 

fiscalizados los 
actos que dieron 

origen a las 
órdenes de pago,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros
Aprobación de gasto (tributo 

provincial)

2017 PCO 14/2017 22/09/2017 06/10/2017 27.480,14 Presidente Autorización Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Contratación de personal

2017 PCO 15/2017 26/09/2017 27/09/2017 22.208,28 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Gratificaciones

2017 PCO 16/2017 27/09/2017 28/09/2017 68.337,65
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 PCO 17/2017 04/10/2017 04/10/2017 91.730,01
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 PCO 18/2017 09/10/2017 09/10/2017 32.525,43
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrato de obras

2017 PCO 19/2017 11/10/2017 11/10/2017 18.850,32
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATO MENOR

2017 PCO 20/2017 23/10/2017 24/10/2017 15.482,66
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrato mixto

 



 

2017 PCO 21/2017 25/10/2017 25/10/2017 2.387,37 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Gratificaciones

2017
PCO 

22/2017
25/10/2017 25/10/2017 7.004,36

Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrat
o de 

servicio
s

2017 PCO 23/2017 27/10/2017 15/11/2017 18.489,07
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATOMENOR

2017 PCO 24/2017 15/11/2017 22/12/2017 5.305,74
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
subvenciones y 
ayudas públicas

Subven
ciones 

de 
concesi

ón 
directa

2017 PCO 25/2017 15/11/2017 20/11/2017 90.811,62
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATOMENOR

2017 PCO 26/2017 17/11/2017 20/11/2017 5.898,82
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrat
o de 

servicio
s

2017 PCO 27/2017 27/11/2017 27/11/2017 2.266,44 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Gratific
aciones

2017 PCO 28/2017 29/11/2017 30/11/2017 128.028,09
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATOMENOR

2017 PCO 29/2017 13/12/2017 29/09/2017 68.105,86
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATOMENOR

2017 PCO 30/2017 13/12/2017 19/12/2017 28.798,00
Junta de 
Gobierno

Autorización Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrat
o de 

servicio
s

2017 PCO 31/2017 18/12/2017 19/12/2017 31.599,99
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrat
o de 

suminist
ros

2017 PCO 32/2017 20/12/2017 22/12/2017 54.406,16
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATOMENOR

2017 PCO 33/2017 26/12/2017 26/12/2017 2.174,11 Presidente
Reconocimien

to de  
obligación

Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos de 
personal

Gratific
aciones

2017 PCO 34/2017 26/12/2017 27/12/2017 14.900,00
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrat
o de 

suminist
ros

2017 PCO 35/2017 26/12/2017 27/12/2017 7.925,00
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrat
o de 

suminist
ros

 



 

2017 PCO 36/2017 26/12/2017 27/12/2017 9.075,00
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrat
o de 

suminist
ros

2017 PCO 37/2017 27/12/2017 27/12/2017 26.688,27
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATOMENOR

2017 PCO 38/2017 29/12/2017 31/12/2017 3.537,16
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
subvenciones y 
ayudas públicas

Subven
ciones 

de 
concesi

ón 
directa

2017 PCO 39/2017 31/12/2017 31/12/2017 42.313,77
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Expedientes de 
contratación

Contrat
o de 

servicio
s

2017 PCO 40/2017 31/12/2017 31/12/2017 156.584,57
Junta de 
Gobierno

Reconocimien
to de  

obligación
Presidente

En los casos de 
omisión en el 
expediente de 
requisitos o 

trámites 
esenciales,

Gastos 
derivados de 

otros 
procedimientos

Otros CONTRATOMENOR

CUARTO.- En relación ás principais anomalías detectadas en materia de ingresos, con arranxo ao establecido  
no  art.  219.4  do  Texto  Refundido da  Lei  Reguladora  das  Facendas  Locais,  no  Concello  de  Cambados  a  
fiscalización previa de dereitos substitúese pola inherente a toma de razón en contabilidad e por actuacións  
comprobatorias posteriores mediante a utilización de técnicas de muestreo ou auditoría. En base ao exposto,  
non foi emitido ningún Informe de reparo en materia de Ingresos.

Transcríbese  a  continuación  o  Informe  de  Tesourería,  emitido  con  data  15/03/2018,  e  relativo  xestión  
recadatoria durante o ano 2017.

“  INFORME DE TESOURERÍA
Asunto: Consideracións sobre a xestión recadatoria durante o ano 2017.
D. Luis Miguel Sueiro Mejuto, funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional e  
Tesoureiro deste Concello en virtude do disposto no artigo 5 do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro,  
polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración Local con habilitación de carácter  
nacional, emite o seguinte informe:
LEXISLACIÓN Y NORMATIVA EXAMINADA
·Real  Decreto  1174/1987,  de  18  de  setembro,  polo  que  se  regula  o  réxime  xurídico  dos  funcionarios  de  
Administración Local con habilitación de carácter nacional,

· Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.
·  Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  polo  que  se  aproba  el  texto  refundido  da  Lei  
Reguladora das Facendas Locais.
· Lei 58/2003, de 17 de decembro , Xeral Tributaria
· Real Decreto 939/2005, de 29 de xullo, polo que se aproba a Regulamento Xeral de Recadación
· Bases de Execución do Orzamento do Concello de Cambados para 2017.

PRIMEIRO: Tal y como sinala el artigo 5 do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, polo que se regula o  
réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, a función de  
tesourería comprende:
a) O manexo e custodia de fondos valores e efectos da Entidade Local, que inclúe a realización de cantos  
cobros corresponda.
b) A Xefatura dos Servizos de Recadación.
SEGUNDO: Emítese o seguinte informe na condición de Xefe dos servizos de recadación no concello, sendo o  
seu obxecto poñer de manifesto os principais problemas detectados na xestión recadatoria correspondente o  
ano 2017, cá pretensión de servir de apoio no exercicio das actuacións comprobatorias posteriores en materia  
de ingresos a efectuar pola intervención municipal en virtude do disposto no artigo 219.4 do Real Decreto  

 



 

Lexislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (en adiante  
TRLRFL), e na Base de Execución número XIX do Orzamento do Concello de Cambados correspondente a  
2017.
 TERCEIRO: As principais anomalías ou problemas detectadas en materia de ingresos durante o exercicio  
orzamentario 2017, son as seguintes:
IMPOSTOS (Capítulos 1 y 2)
1. Ordenanzas fiscais reguladoras de impostos
No informe de intervención sobre as principais anomalías detectadas na xestión de ingresos no ano 2016,  
sinalábase que “As ordenanzas fiscais reguladoras dos impostos ordenados polo concello de Cambados non se  
limitan a regular aquilo para o que o TRLRFL lle concede a facultade de regular, senón que trata de establecer  
unha regulación completa da materia copiando gran parte do articulado que o TRLRFL destina a regulación  
destes impostos. O problema é que as devanditas ordenanzas non se adaptaron ás modificacións operadas na  
lei, polo que hai desencontros entre o texto de ambas normas.
Se ben é claro en caso de contradicción entre ambas, prevalecerá o sinalado no TRLRFL, recoméndase unha  
modificación destas ordenanzas fiscais, de maneira que regulen só aquilo para o que o TRLRFL confírelle  
facultades e remítase, en todo o demais, ao disposto na devandita norma.”
Cumpre sinalar que, respecto das ordenanzas fiscais reguladoras do Impostos sobre bens inmobles, do Imposto  
sobre Actividades Económicas e do Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, efectuáronse, durante o  
ano 2017 as devanditas depuracións técnicas.
2. Contabilización de ingresos
O concello ten delegado no ORAL a liquidación, recadación e inspección de todos os seus impostos, a través  
da formalización dos correspondentes convenios, a excepción do Imposto sobre Construcións, Instalacións e  
Obras.
Prodúcese un problema na contabilización dos ingresos derivados desta delegación. O ORAL remite ó Concello  
toda a información á que se refire a regra 31.1 da *ICAL 2013, polo que o Concello debería contabilizar a  
información recibida  de  acordo  co  disposto  na  regra  33.2.  Con todo,  o  Concello  non contabiliza  toda a  
información, o que supón, por exemplo, que só se contabilicen como dereitos recoñecidos unicamente aqueles  
que foron cobrados e non os que se atopan pendentes de cobro, o que trae como consecuencia que non se xeren  
uns dereitos pendentes de cobro na contabilidade local, de maneira que non se reflicte correctamente a imaxe  
fiel da contabilidade municipal.
TAXAS E PREZOS PÚBLICOS (Capítulo 3)
1.Taxa por prestación do servizo de distribución de auga (API: 30000)
Tal e como se puxo de manifesto nos informes de tesourería de datas 11/10/2017 e 11/01/2018, con motivo dos  
expedientes de aprobación das facturacións presentadas polo concesionario do servizo e dos padróns da taxa  
correspondentes ó terceiro e cuarto trimestre de 2017:
Por esta tesourería considérase que o cobro dunha taxa polo concesionario do servicio, tal e como sucede  
neste caso, non é o modo adecuado de cobro. A natureza, non só de ingreso de dereito público senón tamén de  
tributo, que é propio das taxas ten como consecuencia que as mesmas non poidan ser cobradas por un ente de  
natureza privada. Enténdese que debe ser unha entidade de natureza pública a encargada de efectuar o cobro.

Así se expresa, por exemplo, o Dictamen da Audiencia de Contas Canaria de 18 de decembro de 2009,  
que conclúe respecto á taxa por servizo de subministro domiciliario de auga potable o seguinte: “Este  
ingreso non pode ser exaccionado directamente por parte dun suxeito de dereito privado nos casos nos  
que a xestión do servizo se realice mediante empresa concesionaria do servicio”
Pódese admitir, por tanto, que o concesionario poida realizar labores auxiliares como o mantemento do  
padrón ou a obtención dos datos necesarios para a confección das liquidacións, tal e como ocorre neste  
contrato, pero non pode admitirse o cobro. Se ben, existen interpretacións que poden permitir que o  
concesionario  poida realizar  a  recadación material  en período voluntario  de  ingreso,  incluso  neste  
último caso o depósito das cantidades recadadas debe facerse en contas públicas pertencentes a entidade  
local”·
Nembargantes,  hai  que sinalar  que da lectura do prego de cláusulas  administrativas  e  do contrato  
celebrado entre o Concello de Cambados e a empresa concesionaria non se desprende que a retribución  
do concesionario se poida facer efectiva de maneira distinta á obtención directa da taxa a pagar polos  

 



 

beneficiarios do servicio (por exemplo, a través da emisión de factura ó concello pola prestación do  
servizo).
Asemade, o artigo 281 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei  
de Contratos,  sinala en relación có contrato de xestión de servizos públicos que “O contratista ten  
dereito ás contraprestacións previstas no contrato, entre as que se incluirá, para facer efectivo o seu  
dereito á explotación do servizo, una retribución fixada en función da súa utilización que se percibirá  
directamente dos usuarios ou da propia Administración”.
Pese ó que sinalan o prego, o contrato e o artigo recén comentados, dende esta tesourería recomendase  
que o ingreso da taxa se faga en contas bancarias de titularidade municipal.

2. Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros (API: 30100)
No mesmo sentido expresado respecto da recadación da taxa pola prestación do servizo de distribución de  
auga exprésase o informe de tesourería de 30/01/2018 con motivo do expediente de aprobación da facturación  
presentada polo concesionario do servizo e do padrón da taxa correspondente ó segundo semestre de 2017,  
polo que nos remitimos ó sinalado no apartado 1 deste punto terceiro do informe.
3.Taxa pola prestación do servizo de ensinanzas especiais en establecementos docentes -Escola Municipal de  
Música e Conservatorio Elemental- (API:31200)
Na liquidación desta taxa detectamos un problema que se vai  repetir  en outros dos ingresos liquidados e  
recadados polo concello: a ausencia da tramitación de expedientes xurídicos que sirvan de base para que a  
área económica do concello poida realizar a súa labor tributaria.
Neste  caso,  as  solicitudes  de  alta  (así  como  de  baixa)  dos  alumnos  son  remitidas  polo  concesionario  ó  
Concello, sen que se faga ningunha tramitación polo departamento correspondente que finalice cun decreto e a  
súa correspondente notificación ós interesados, decreto no que se reflexe a alta dos alumnos, a fin de que a  
área económica poida emitir as correspondentes liquidacións.
Pese  a  esa  inacción  do  Concello,  por  parte  do  área  económica  tramitouse  o  correspondente  expediente  
tributario, que contén o informe de tesourería e o decreto de alcaldía que aproba as liquidacións, decreto que  
foi notificado ós interesados para o seu coñecemento.
Esta situación de falta de tramitación xurídica de expedientes que, unha vez tramitados, xerarían dereitos de  
cobro para o concello, dereitos que han de ser xestionados en canto a súa liquidación e recadación pola área  
económica, é un dos principais problemas que sufre este concello e que impiden á área económica desempeñar  
as súas competencias da maneira debida.
4 Taxa pola prestación do servizo de praza de abastos e mercado (API: 31900)
Son  numerosos  os  problemas  existentes  na  liquidación  e  cobro  desta  taxa.  Os  motivos  principais  son  os  
seguintes:
I)  Tanto o Regulamento da Praza de Abastos,  como a Ordenanza Municipal  de venda ambulante  ou non  
sedentaria  presentan  uns  requisitos  para  a  concesión,  transmisión  e  baixa  respecto  das  autorizacións  de  
ocupacións que non están a ser cumpridas polos solicitantes, sen que exista o adecuado control por parte do  
Concello.
II) Ademais, o Concello non tramita as continuas solicitudes de alta, transmisión ou baixa que presentan os  
interesados. Esta inacción impide ter actualizado o padrón de contribuíntes por este concepto tributario, o que  
dificulta sobremaneira o traballo da área económica xa que a realidade fáctica dos postos da praza de abastos  
non  coincide  coa  realidade  plasmada  nos  documentos  administrativos  (non  se  pode  falar  de  expediente  
administrativo),  debido  a  que,  ante  a  falta  de  resposta  do  concello  ás  solicitudes  dos  interesados,  estes  
transmiten os seus postos sen control algún, ou ben continúan nos seus postos unha vez rematados os períodos  
de autorización, ou incluso, abandonan o posto sen que polo Concello se efectúe trámite algún.
O anteriormente sinalado perxudica de maneira directa ó traballo da área económica, quen ante a falta dun  
censo de autorizados descoñece quen é realmente o verdadeiro contribuínte, o que provoca numerosos erros e  
retrasos na emisión das listas cobratorias.
Polo  anteriormente  exposto,  urxe  que  o  concello  tramite  as  devanditas  solicitudes  presentadas  polos  
interesados e actualice correctamente o censo de persoas autorizadas para ter estes postos, de maneira que se  
permita á area económica facer o seu traballo cunhas mínimas garantías.
5.Taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en  
terreo de uso público local, así como industrias rueiras e ambulantes (API: 33902)

 



 

Respecto deste  concepto tributario os  problemas son similares  ós  reflectidos  no punto anterior  (Praza de  
Abastos e Mercado), polo que nos remitimos ó dito nese punto.
6.Prezo público Plan Madruga (API: 34200)
Á  hora  de  poder  aplicar  a  ordenanza  reguladora  do  prezo  público  pola  prestación  do  servicio  do  plan  
madruga, existe o problema da inexistencia de un regulamento previo de dita prestación, o que dificulta a súa  
aplicación.
7. Ingresos Enobus (API: 39900)
Durante  os  meses  de  xullo  a  setembro  producíronse  ingresos  nas  contas  municipais  en  concepto  de  
“Recadación Enobus”. Ó respecto debemos sinalar que este cobros están a efectuarse sen que exista acordo de  
establecemento do mesmo polo órgano competente, o cal é requisito necesario para a súa esigibilidade, a cal  
produciuse sen coñecemento por parte da área económica de expediente algún ó efecto.
8. Ingresos tarxetas Festas Albariño (API: 39901)
Debe sinalarse  que non consta acordo de establecemento deste  concepto de ingreso  por parte  de órgano  
competente, neste caso o Pleno da Corporación (sen prexuízo de posibles delegacións), o cal é requisito previo  
e necesario para a súa esixibilidade.
A asistencia á devandita comida requiría a previa solicitude por parte do interesado e o pago dunha cantidade  
de 45 €, dos que 40 € serven para facer fronte ós gastos asumidos polo Concello na organización da comida e 5  
€ tiñan o carácter de doación a prol da Asociación GaliciAME, tal e como se sinala na propia tarxeta de  
entrada.
Todos os ingresos fixéronse directamente polos obrigados ó pago a través do seu ingreso en contas bancarias  
de  titularidade  do  concello  de  Cambados,  previa  entrega  polo  empregado  municipal  competente  do  
correspondente documento de ingreso, agás as 23 tarxetas de entrada que foron vendidas o mesmo día da  
comida no propio recinto onde se celebrou a comida,  situado no Pazo de Torrado,  que foron aboados en  
efectivo ós empregados municipais encargados da venda das entradas e depositados posteriormente para a súa  
custodia na tesourería municipal, antes de que dita tesourería fixera o seu ingreso en entidade bancaria de  
titularidade municipal.
Por  outra  banda,  debe  sinalarse  a  existencia  doutros  ingresos  relacionados  cá  devandita  comida.  Estes  
ingresos proceden das doazóns realizadas por persoas invitadas polo concello á comida, que fixeron unha  
aportación en concepto de liberalidade de 5 € por invitación.
Estes ingresos tamén se fixeron directamente polos obrigados ó pago a través do seu pago en contas bancarias  
de  titularidade  do  concello  de  Cambados,  previa  entrega  polo  empregado  municipal  competente  do  
correspondente documento de ingreso.
9. Taxa por instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, situados en  
terreo  de  uso  público  local,  así  como industrias  rueiras  e  ambulantes  –  Ingresos  postos  e  stands  Festas  
Albariño – (API: 39902)
Tal e como se puxo de manifesto, entre outros, no informe de tesourería de data 25/09/2017, por esta tesourería  
procedeuse a cambiar a forma de liquidar e recadar estas ocupacións xa que se entendeu que o procedemento  
utilizado en edicións anteriores non era o mais adecuado por non dispoñer das garantías necesarias para o  
cumprimento da legalidade vixente. As principais modificacións foron as seguintes:

I) Debido á ausencia de autorizacións administrativas por parte do concello para a realización  
destas  ocupacións,  e  tendo  coñecemento  de  que  se  estaban  efectuando  as  mesmas,  por  esta  
tesourería  considerouse  necesario  impulsar  actuacións  de  comprobación  para  verificar  as  
efectivas ocupacións da vía pública e proceder á liquidación e cobro das mesmas, así como para  
ter unha mínima información sobre os postos existentes e os seus representantes.

Estas actuacións consistían na toma dos seguintes datos:
 -Identificación do titular do posto: nome ou razón social, NIF ou CIF, domicilio e teléfono.
-Descrición da actividade e da situación: tipo de venda, nome comercial do posto, localización do posto e zona  
na que, segundo a ordenanza fiscal, foi situado. Asemade, asignouse un número a cada posto a efectos de  
identificación do mesmo.
-Datos da instalación: lonxitude, altura e superficie a ocupar (en metros cadrados)
-Data,  número de axente e firma do policía local  encargado de realizar as labores de comprobación,  e o  
correspondente selo.

 



 

- Firma de conformidade por parte do titular do posto ou do seu representante.
II)  Con  base  na  información  recompilada,  efectuáronse  pola  área  económica  municipal  as  
correspondentes liquidacións tributarias, baseadas na correspondente ordenanza fiscal reguladora  
antes sinalada que foron notificadas ós ocupantes ó longo dos días da festa do albariño (agás  
algunhas que foron notificadas en días posteriores), acompañadas do correspondente documento  
de pago.
II)  O  único  medio  de  pago  admitido  pasou  a  ser  bancario  mediante  o  documento  de  pago  
correspondente que os contribuíntes debían levar ás entidades bancarias Abanca, Banco Sabadell  
e La Caixa para facer o ingreso,  de acordo cás especificacións do caderno 60 bancario, non  
admitíndose ningún tipo de pago en efectivo.

Déixase  constancia  de  que  o  cambio  no  procedemento  liquidador  e  recadador  e  a  implantación  dun  
procedemento mais garantizado provocou algunhas disfuncións e problemas no que respecta á práctica das  
liquidacións  e  a  súa  notificación  e  cobro.  Iso  foi  debido  ó  pouco  tempo  tido  para  implantar  este  novo  
procedemento, ó escaso persoal asignado para ás labores de comprobación e notificación e á existencia dunha  
ordenanza fiscal que dificultaba a realización práctica das liquidacións.
Como conclusión deste informe sinalamos que, pese as disfuncións e problemas comentados, produciuse unha  
mellora no sistema liquidador e recadador das ocupacións da festa do Albariño, principalmente tanto en canto  
a aplicación da ordenanza e a emisión das liquidacións, como no establecemento de medios de pago seguros.
Con todo, dende esta tesourería infórmase da necesidade de seguir mellorando este procedemento tributario co  
fin de eliminar os problemas acontecidos este ano, para o que se fan as seguintes propostas:

-Modificación das correspondentes ordenanzas, tanto da ordenanza xeral de ocupación, como da  
ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público local.
- Establecemento dun adecuado procedemento de autorización das ocupacións que permita unha  
ocupación racional  do uso público e  facilite tanto as labores  de control  do cumprimento dos  
requisitos  necesarios  para  levar  a  cabo  estas  ocupacións,  como  as  labores  de  liquidación  e  
recadación das correspondentes taxas.
-Mellora do procedemento de comprobación das ocupacións efectivamente realizadas e asignación  
de mais persoal para a súa realización.

TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS (Capítulos 4 e 7)
Debe sinalarse a problemática existente coas achegas recibidas por entidades privada, especialmente para o  
financiamento da festa do Albariño. A mesma radica en que existen subvención que son ingresadas nas contas  
municipais  sen  que  ó  área  económica  teña  constancia  delas  xa  que  non  se  achegan  a  mesma  os  
correspondentes convenios de financiamento ou achega.
Como exemplo do sinalado indicamos as achegas realizadas por Adegas Conde de Albarei e por Cooperativa  
Vitivinícola Arousana.
INGRESOS PATRIMONIAIS (Capítulo 5)
Ó tratarse de ingresos de dereito privado, encontrámonos ante a imposibilidade de acudir ó procedemento de  
constrinximento para o ingreso de aquelas cantidades non aboadas polos o obrigados ó pago, de maneira que  
debe ser ante a vía civil, previa reclamación de pago por parte do concello, ante a que o concello debe facer  
prevalecer o seu dereito de cobro.
Aínda que estas reclamacións previas estanse a efectuar polo concello, infórmase da necesidade de impulsar os  
procedementos  xudiciais  correspondentes  para  o  cobro  de  todos  os  ingresos  de  dereito  privado  que  se  
encontran pendentes de cobro
É canto teño a honra de informar”

QUINTO.-  Con  data  29/09/2018  -Número  de  Rexistro:  TELE20181608-  deuse  cumprimento  á  obriga  de  
remisión  anual  ao  Tribunal  de  Contas  de  todas  as  resolucións  e  acordos  adoptados  polo  Presidente  da  
Entidade Local e polo Pleno da Corporación contrarios aos reparos formulados.

Por todo iso elevo este informe ao Pleno da Corporación para a súa toma de coñecemento. Ademais, segundo o  
artigo  218.1  do  Texto  Refundido  da  Lei  Reguladora  de  Facendas  Locais,  aprobado  por  Real  Decreto  
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, e o 15.6 do Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o  

 



 

réxime xurídico do control interno nas entidades do Sector Público Local, o contido neste apartado constituirá  
un punto independente na orde do día da correspondente sesión plenaria…”

A Corporación dáse por enterada.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL 

DAR CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE SEGUNDO TRIMESTRE/2018

Pola Alcaldía dáse conta do informe de morosidade do segundo trimestre de 2018, do que teñen copia 
tódolos membros da Corporación.

Transcríbese seguidamente o informe da Tesourería Municipal, emitido en data 07/08/2018:

“...  ASUNTO.-  Cumprimento  dos  prazos  de  pago  das  operacións  comerciais  do  Concello  de  Cambados.  
Relación de obrigas recoñecidas na que se incumpre o prazo de pagamento marcado pola Lei 15/2010, pola  
que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Segundo trimestre de 2018.

Expediente 1596/2018
D.  Aitor  Iglesias  Monzón,  funcionario  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional  e  
Tesoureiro deste Concello, emite o seguinte informe:

LEXISLACIÓN APLICABLE.-
Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas  
de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.
Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira
Orde Ministerial HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de subministración  
de  información  previstas  na  Lei  Orgánica  2/2012,  do  27  de  abril,  de  Estabilidade  Orzamentaria  e  
Sustentabilidade Financeira, modificada pola Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro.

INFORME.-
De conformidade co estipulado no artigo 4.3 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da lei 3/2004, do  
29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, “Os  
Tesoureiros ou, na súa falta, Interventores das Corporacións locais elaborarán trimestralmente un informe  
sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o pagamento das obrigas de cada Entidade local, que  
incluirá necesariamente  o número e contía global  das obrigas pendentes  nas que se  estea incumprindo o  
prazo”.

Primeiro.- Ámbito de aplicación.
De acordo co disposto no artigo 1.2 da Lei 15/2010,  o disposto neste informe é de aplicación a todos os  
pagamentos efectuados como contraprestación nas operacións comerciais entre o Concello de Cambados e os  
seus provedores. 

Segundo.- Prazos de pago.
Á  vista  do  artigo  198  da  Lei  9/2017,  de  8  de  novembro,  de  Contratos  do  Sector  Público  (LCSP),  “A  
Administración terá a obriga  de  abonar  o  prezo  dentro  dos  30  días  seguintes  á  data de aprobación das  
certificacións  de  obra  ou  dos  correspondentes  documentos  que  acrediten  a  conformidade  co  disposto  no  

 



 

contrato, dos bens entregados ou servizos prestados, sen prexuízo do establecido no apartado 4 do artigo 210,  
e si se demorase, deberá aboar ao contratista, a partir do cumprimento de devandito prazo de trinta días os  
xuros de mora e a indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de  
decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Para que  
haxa lugar ao comezo do cómputo de prazo para o deveño de xuros, o contratista deberá cumprir a obriga de  
presentar a factura ante o rexistro administrativo correspondente nos termos establecidos na normativa vixente  
sobre factura electrónica, en tempo e forma, no prazo de trinta días desde a data de entrega efectiva das  
mercancías ou a prestación do servizo.” 
Engade o devandito artigo que “A Administración deberá aprobar as certificacións de obra ou os documentos  
que acrediten a conformidade co disposto no contrato dos bens entregados ou servizos prestados dentro dos  
trinta días seguintes á entrega efectiva dos bens ou prestación do servizo” (...). 
Infórmase  que  o  programa  de  contabilidade  non  permite  diferenciar  axeitadamente  no  cálculo  do  seu  
cumprimento entre a fase de aprobación e a de pagamento á que se refire o devandito artigo 198 da LCSP.

Terceiro.-. Datos trimestrais

Ó abeiro do establecido anteriormente, esta Tesourería, informa en base aos datos extraídos do programa de  
contabilidade, destacando que o programa de contabilidade non permite diferenciar axeitadamente entre a fase  
de aprobación e a de pagamento no que se refire ó cálculo da morosidade:

a) Pagamentos realizados no trimestre:

Pagamentos realizados no período

Período Medio
Pago (PMP) 

(días)

Pagos Dentro Período
Legal Pago

Pagos Fora do Período
Legal Pago

Número de Pagos Importe Total Número de Pagos Importe Total

63 936 938.130,62 39 53.720,76

b) Xuros de mora pagados no período (non se atende ó establecido no artigo  
216  do  Real  Decreto  Lexislativo  3/2011,  de  aboamento  de  oficio  dos  
mesmos).

Xuros de Demora
Pagados no Período

Número de Pagos Importe Total xuros

0 0

c) Facturas o documentos xustificativos pendentes de pagamento ó final  do  
trimestre.

Facturas ou Documentos Xustificativos Pendentes de Pagamento ao final do Período

Período Medio
Pago Pendente 
(PMPP) (dias)

Dentro Período Legal Pago
ao final do Período

Fóra Período Legal Pago
ao final do Período

Número de Operacións Importe Total Número de Operacións Importe Total

64 1.025 732.165,57 313 150.881,18

 



 

d)  Detalle  do período medio de pagamento global  a  proveedores.  Informe da 
Intervención Municipal de 31.07.2018

Períodos de PMP
incluídos

PMP (días)

Segundo  trimestre 2018 19,28

O presente  informe  se  deberá  someter  ó  coñecemento  e  no  seu  caso,  debate  polo  Pleno  do  Concello,  e  
remitirse,  en  todo  caso,  ó  órgano  competente  da  Comunidade  Autónoma  e  ó  Ministerio  de  Facenda  e  
Administracións Públicas, para o seu coñecemento a efectos oportunos.

Con respecto  a súa remisión o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas deberase ter en conta o  
disposto no artigo 16 da Orde HAP/2015/2012, de 1 de outubro, pola que se regulan as obrigas de subministro  
de  información  previstas  na  Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidade  Orzamentaria  e  
Sustentabilidade Financeira que establece que, antes do último día do mes seguinte a finalización de cada  
trimestre do ano se remitirá unha determinada  información, entre a que se atopa o informe trimestral regulado  
no artigo 4 da Lei 15/2010, de 5 de xullo.

Este informe incorporarase ó expediente 1596/2018 xunto ós da intervención municipal...”

A Corporación Municipal dáse por enterada.

DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DITADAS POLA ALCALDÍA.-

Pola Presidencia dáse conta das Resolucións adoptadas pola Alcaldía dende o número 2018-0543 ao 2018-0679, 
das que se lle dou traslado a tódolos membros da Corporación.
O Pleno dáse por enterado.

URXENCIA.-  Expediente  4421/2018.  ASOCIACIÓN  CONTRA O  MALTRATO  "ESMAR,  NON  Á 
VIOLENCIA" - MOCIÓN SOLICITANDO PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR NA COMARCA DO 
SALNÉS 

ANTECEDENTES.-  No Rexistro de Xeral do Concello tivo entrada o escrito nº 2018-E-RC-5863, de data  
17/09/2018, presentado pola Asociación da Comarca do Salnés “ESMAR NON Á VIOLENCIA”, ao que se 
acompaña unha moción para adopción polo Pleno da Corporación Municipal de Cambados, na que solicitan un 
punto de encontro familiar na nosa Comarca e, por outra banda, que a referida documentación se faga extensiva 
a tódolos grupos políticos que conforman a Corporación.

Como xa indicou na cuestión de Orde plantexada anteriormente, ao atoparse presentes na sesión representantes 
Asociación “Esmar non á Violencia”, desprazadas “ex profeso” a Cambados para asistir a esta sesión e, como  
deferencia coa devandita Asociación, por consenso de tódolos Grupos Políticos manifestouse a intención de que 
sexa tomada en cuestión.

Visto o establecido no artigo 82 e 91 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o  
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,  procede someter á 
consideración  do  Pleno,  por  razóns  de  urxencia,  a  Moción  que  plantexa  a  Asociación  “ESMAR,  NON Á 

 



 

VIOLENCIA”, polo que deberá ratificarse a súa inclusión na Orde do día.

Sometida a votación, a Corporación, por unanimidade dos membros presentes, acorda ratificar a súa inclusión 
por urxencia, na orde do día da presente sesión.

Seguidamente pola Alcaldía dáse lectura á Moción que se transcribe seguidamente:
“...Neste momento, en España e na comarca do Salnés a morte de cada muller a mans da súa actual parella ou ex parella é  
un sinal de alarma social que avisa de maneira intermitente de que hai que seguir reforzando e mellorando a resposta  
fronte á violencia machista.

Para facer máis sinxelo e accesible o servizo de PUNTO DE ENCONTRO FAMILIAR para vítimas de violencia de xénero  
dentro da comarca do Salnés faise necesario a creación deste imprescindible servizo a nivel comarcal.

As vítimas de violencia de xénero do Salnés non posúen dito servizo na comarca.
Para poder empregar este servizo que consegue manter a seguridade das vítimas e fillos/as de vítimas de violencia de  
xénero, as mulleres do Salnés deben de desprazarse ata a cidade de Pontevedra onde se atopa o punto de encontro máis  
cercan.

Os puntos de encontro familiar son un servizo que facilita, preserva a relación entre as e os menores e as persoas das súas  
familias en situación de crise, procura a seguridade e o benestar das e dos menores, favorece a relación coas súas familias  
e facilita o cumprimento do réxime de visitas.

Os puntos de encontro familiar constitúen un equipamento social, de carácter neutral, especializado para o cumprimento  
do réxime de visitas establecido pola autoridade competente,  que ten por obxecto favorecer  a relación entre as e  os  
menores e as súas familias cando nunha situación de separación, divorcio, nulidade, tutela ou calquera outro suposto de  
interrupción da convivencia familiar, o exercicio do dereito de visitas se vexa interrompido ou o seu cumprimento resulte  
difícil ou conflitivo.

A intervención dos puntos de encontro familiar teñen un carácter temporal e desenvólvense con profesionais nun lugar  
neutral e teñen como obxectivo principal a normalización da situación conflitiva.

OBXETIVOS:
·     Favorecer o cumprimento do réxime de visitas como dereito fundamental das fillas e dos fillos a manter a  
relación con ambas as dúas persoas proxenitoras despois da separación, establecendo os vínculos necesarios para  
o seu bo desenvolvemento psíquico, afectivo e emocional.
·     Facilitar o encontro das fillas e fillos coa persoa proxenitora non custodia e, de ser o caso, coa súa familia  
extensa.
·     Acadar a normalización das relacións familiares de xeito que o recurso chegue a resultar innecesario para a  
familia.
·     Procurar a seguridade das e dos menores durante o cumprimento do réxime de visitas e previr situacións de  
violencia.
·     Favorecer e potenciar nas fillas e fillos unha boa relación coas súas persoas proxenitoras, co contorno da  
persoa proxenitora non custodia e coa súa familia extensa.
·     Potenciar que as fillas e fillos expresen con liberdade e sen medo os seus sentimentos e necesidades fronte a  
ambas as dúas persoas proxenitoras.
·     Facilitar orientación profesional para mellorar as relacións materno/paterno-filiais e as habilidades parentais  
de crianza.
·     Informar  e  derivar  as  persoas  interesadas  aos  servizos  especializados  encargados  da  protección  e  da  
asistencia integral ás mulleres que sofren violencia de xénero nos termos establecidos na Lei 11/2007, do 27 de  
xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
·      Dispoñer de información fidedigna sobre as actitudes e aptitudes parentais que axuden a defender, se fora  
necesario, os dereitos das e dos menores noutros instancias administrativas ou xudiciais.

As intervención nestes centros con respecto a execución do réxime de visitas son:

·       Entregas e recollidas das e dos menores: consisten na intervención das e dos profesionais nos momentos en  
que os familiares acoden ao servizo para entregar ou recoller a ou o menor no desenvolvemento do réxime de  
visitas.  Nestes  casos,  o  punto  de  encontro  familiar  actúa  como  intermediario  e  supervisor  desas  entregas  e  
recollidas.

 



 

·       Visitas  tuteladas:  son  aquelas  que  se  desenvolven  de  forma  controlada  baixo  a  supervisión  e  presenza  
continuada dunha ou dun profesional do equipo técnico do servizo por un tempo máximo de dúas horas.

·       Visitas supervisadas: son aquelas que se desenvolven no punto de encontro familiar, por un tempo máximo de  
dúas horas, sen a presenza continuada do equipo técnico, especialmente en casos nos que a persoa proxenitora  
que ten o dereito de visita careza de vivenda na localidade.

Ademais lévanse a cabo outras intervencións complementarias ao réxime de visitas:

·       Deseño e desenvolvemento dun programa psicosocioeducativo individualizado de intervención coas familias  
e as e os menores, que teña como obxecto final acadar a normalización das relacións familiares.

·       Orientación e apoio familiar proporcionando información, atención e asesoramento ás persoas proxenitoras  
e ás e aos menores, propiciando o desenvolvemento de relacións materno/paternofiliais axeitadas e a creación de  
relacións familiares óptimas e de actitudes positivas.

·       Intervención en negociación e aplicación de técnicas mediadoras. O equipo técnico poderá, seo considera  
axeitado e conta coa vontade das partes,  intervir aplicando técnicas mediadoras para conseguir acordos que  
permitan adecuar o réxime de visitas establecido pola autoridade á realidade familiar, así como para favorecer o  
exercicio da coparentalidade.

·       Intervencións  encamiñadas  a  reducir  o  impacto  da  nova  situación  familiar  e  preparar  as  persoas  
proxenitoras e as súas fillas e fillos para que as relacións entre eles se cheguen a realizar de forma normalizada e  
coas maiores garantías posibles.

·       Rexistro e documentación das actividades realizadas.

Por todo iso, e porque a tolerancia cero coa violencia contra as mulleres debe ser un valor da sociedade no seu conxunto e,  
para poder ser eficaz, levarse a cabo tamén desde a administración máis próxima á cidadanía, a Asociación ESMAR, Non  
a Violencia presenta a seguinte MOCIÓN, para a súa consideración e aprobación polo Pleno e a adopción do seguinte  
ACORDO:

Impulsar  dende  o  concello  as  medidas  necesarias  para  solicitar  a  Vicepresidencia  e  Consellería  de  Presidencia,  
Administracións Públicas e Xustiza, Secretaría xeral da Igualdade a creación de un Punto de encontro familiar dentro da  
comarca do Salnés...”

Rematada a lectura toma a palabra a Sra. Alcaldesa para facer constar a necesidade de dotar dun punto de 
encontro familiar na Comarca do Salnés, dado que o máis preto atópase na cidade de Pontevedra e moitas das 
familias carecen de recursos e medios para desprazarse ata a zona.

É por elo que a Sra. Alcaldesa propón as instalacións da Biblioteca Municipal Luís Rei, por contar estas cos 
medios  adecuados para  que os  intercambios  de menores  sexan tutelados e  vixiados,  cando se  requira,  nun  
entorno agradable e acolledor.

Seguidamente o portavoz do Grupo Político Cambados Pode, Sr. Abal Varela, mostra o seu acordo coa presente 
moción, indicando a importancia de ter un punto de encontro familiar nunha zona da Comarca do Salnés e  
Cambados sería Concello máis céntrico da Comarca.

Intervén novamente a Sra. Alcaldesa para aclarar que o intercambio de menores tería que estar tutelado e vixiado 
por persoal, igual que nun centro, para así evitar momentos de tensión que se puideran dar.

A continuación  toma  a  palabra  o  portavoz  do  Grupo  Político  Somos  Cambados,  o  Sr.  Cordal  Rodríguez, 
expoñendo o seu apoio á asociación e por conseguinte á moción.

Intervén O Sr. Caamaño Rivas, portavoz do grupo político do BNG, para dicir que coincide con todo o exposto 
no moción.

Seguidamente o Sr. Aragunde Aragunde, portavoz do grupo político Partido Popular, argumenta que apoiar á 

 



 

moción é xusto, lóxico e coherente, e que é un servizo necesario e urxente.

Remata a Sra. Oubiña Santos, pertencente tamén ó grupo político do Partido Popular, indicando o seu apoio e ó  
mesmo tempo incide na importancia de que, ó igual que no punto de encontro familiar existente en Pontevedra, é 
moi importante o coidado do contexto e do ambiente para que os nenos teñan o mellor ambiente posible.

Pola representante da asociación “ESMAR NON A VIOLENCIA” indicase a súa pretensión de que todos os  
Concellos da Comarca do Salnés colaboren coa asociación para a creación dun punto de encontro familiar,  
consciente de que para un único Concello supón un gran desembolso económico, pois estes encontros entres pais  
e fillos terán que estar supervisados por persoal especializado que se encarguen da mediación e que fagan un 
control rigoroso tanto das entregas como dos comportamentos e actitudes dos familiares.

A Sra. Alcaldesa explica que solicitaron anteriormente un punto de encontro familiar a nivel individual dende o 
Concello de Cambados, pero non foi posible dado que foi denegado pola Consellería e, ó mesmo tempo, para o  
noso Concello era moi complicado facer fronte a todo o custe de  persoal, por elo, é importante a participación 
de tódolos Concellos da Comarca do Salnés para que o custe a repercutir sexa menor para cada un deles.

O Pleno da Corporación, por unanimidade dos membros presentes, acorda:
Impulsar dende o Concello as medidas necesarias para solicitar á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,  
Administracións Públicas e Xustiza, Secretaría Xeral da Igualdade a creación dun Punto de encontro familiar  
dentro da Comarca do Salnés.

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES 

A Sra. Alcaldesa da paso á rolda de intervencións libres.

Intervén o Sr. Aragunde Aragunde, portavoz do Partido Popular para facer a seguintes preguntas:

¿Cando se lles vai entregar as Actas de Xunta de Goberno Local? Manifestando que hai oito meses que non se 
lles  entregan,  despois  de estar  ano e  medio  sen  recibilas  anteriormente;  e  por outro  lado,  o  Sr.  Aragunde  
Aragunde quere saber ¿cando van a volver a instalar o muro e bancos que retiraron no campo de festa de 
Corvillón fai mes e medio?

Por decisión da Alcaldía, estas preguntas serán respondidas no próximo Pleno, programado para o seguinte 
xoves día vinte e cinco de outubro de dous mil dezaoito.

O Sr. Aragunde Aragunde tamén ten interese en saber ¿cando van a reparar e asegurar a varanda da ponte de 
madeira, no paseo da seca en Corvillón, dado que no estado actual corre perigo?, contestándoselle polo Sr. Abal  
Varela que a mesma xa está reparada. 

Por último, o  Sr. Aragunde Aragunde pregunta ¿en qué situación se atopa o quiosco situado no Pazo de 
Fefiñáns, xunto ás árbores da praza? Este atópase pechado fai meses e quere saber si o volverán a sacar a  
concurso, obtendo como resposta no mesmo intre por parte do goberno actual, que o quiosco só cerrou dous  
días porque a empresa que leva a cabo as obras de soterramento do cableado na rúa do Pazo de Fefiñáns  
instaloulles  unha caseta de obra enfronte ao seu quiosco,  e por ilo,  a súa dona non o puido abrir,  pero a  
concesión segue en activo. 

E non tendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia dáse por finalizada a sesión, sendo as once horas e quince  
minutos, estendéndose a presente acta que asina o Sra. Presidente, de todo o que, eu, Secretaria, certifico.

 



 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 

 


	LEXISLACIÓN APLICABLE.-
	Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.
	Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público.
	Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira
	Orde Ministerial HAP/2105/2012, do 1 de outubro, pola que se desenvolven as obrigacións de subministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira, modificada pola Orde HAP/2082/2014, do 7 de novembro.
	INFORME.-
	De conformidade co estipulado no artigo 4.3 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais, “Os Tesoureiros ou, na súa falta, Interventores das Corporacións locais elaborarán trimestralmente un informe sobre o cumprimento dos prazos previstos nesta Lei para o pagamento das obrigas de cada Entidade local, que incluirá necesariamente o número e contía global das obrigas pendentes nas que se estea incumprindo o prazo”.
	Primeiro.- Ámbito de aplicación.
	De acordo co disposto no artigo 1.2 da Lei 15/2010, o disposto neste informe é de aplicación a todos os pagamentos efectuados como contraprestación nas operacións comerciais entre o Concello de Cambados e os seus provedores.
	Segundo.- Prazos de pago.
	Á vista do artigo 198 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público (LCSP), “A Administración terá a obriga de abonar o prezo dentro dos 30 días seguintes á data de aprobación das certificacións de obra ou dos correspondentes documentos que acrediten a conformidade co disposto no contrato, dos bens entregados ou servizos prestados, sen prexuízo do establecido no apartado 4 do artigo 210, e si se demorase, deberá aboar ao contratista, a partir do cumprimento de devandito prazo de trinta días os xuros de mora e a indemnización polos custos de cobramento nos termos previstos na Lei 3/2004, de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Para que haxa lugar ao comezo do cómputo de prazo para o deveño de xuros, o contratista deberá cumprir a obriga de presentar a factura ante o rexistro administrativo correspondente nos termos establecidos na normativa vixente sobre factura electrónica, en tempo e forma, no prazo de trinta días desde a data de entrega efectiva das mercancías ou a prestación do servizo.”
	Terceiro.-. Datos trimestrais

	barcode1: 
	barcode2: 
	barcode3: 
	barcode4: 
	barcode5: 
	barcode6: 
	barcode7: 
	barcode8: 
	barcode9: 
	barcode10: 
	barcode11: 
	barcode12: 
	barcode13: 
	barcode14: 
	barcode15: 
	barcode16: 
	barcode17: 
	barcode18: 
	barcode19: 
	barcode20: 
	barcode21: 
	barcode22: 
	barcode23: 
	barcode24: 
	barcode25: 
	barcode26: 
	barcode27: 
	barcode28: 
	barcode29: 
	barcode30: 
		esPublico Gestiona - Concello de Cambados
	2019-02-12T15:16:06+0100
	Cambados
	MONDRAGON TREVIÑO MARIA DEL MAR - 35448959W
	O acepto


		esPublico Gestiona - Concello de Cambados
	2019-02-12T17:49:10+0100
	Cambados
	ABAL ROMA FATIMA - 35473508X
	O acepto




