
 

ACTA 

Expediente núm.: Órgano colexiado: 

PLN/2019/15 O Pleno 

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Data 26 de setembro de 2019 

Duración Desde as 21:00 ata as 23:28 horas 

Lugar SALON DE SESIONS 

Presidida por FATIMA ABAL ROMA 

Secretario MIGUEL RODRIGUEZ DE VICENTE-TUTOR 

ASISTENTES (16):

PSDG-PSOE  (4):  Dª  María  Cruz  Leiro  Peña,  D.  Samuel  Lago  Ozón,  D.  David  Mesias
Fernández e Sra. Alcaldesa.
SOMOS CAMBADOS (3): D. Xurxo Charlín Trigo, Constantino Cordal Rodríguez e Dª Carolina 
Aragunde Laya.
B.N.G. (2): D. Víctor Manuel Caamaño Rivas e Dª Mariel Oubiña Vázquez.
P.P. (6): D. Luís Aragunde Aragunde, Dª María Isabel Fole Trigo, Dª Silvia Fernández Pérez,  Dª
Sonia Agra Piñeiro, D. Juan Ramiro Gómez Blanco e Dª María del Mar Núñez Chaves.
CAMBADOS PODE (1): D. José Ramón Abal Varela

NON ASISTENTE (1): P.P. : Dª Nerea Pintos Castro.

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre a sesión,
polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do día

A) PARTE RESOLUTIVA 



 

1.- Aprobación das actas das sesións celebradas os días 15 de xullo e 24 de xullo
de 2019 (PLN72019/8 e PLN/2019/14)

Dáse conta das actas das sesións celebradas os días 15 de xullo e 24 de xullo de 2019.

O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda prestarlles a súa aprobación. 

2.- Expediente 4709/2019. Modificación de crédito nº 2019/mod/030-Suplemento de
créditos para R.E.C. 03/2019

O Sr. Secretario da conta do ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda,
Industria e Urbanismo, favorable, por tres (3) votos a favor dos concelleiros integrados
nos  grupos  municipais  do  PsdeG-PSOE,  Somos  Cambados  e  BNG  e  catro  (4)
abstencións dos concelleiros integrados nos grupos municipais do PP e grupo mixto
(Cambados Pode) que di,

“Visto  o  expediente  en  tramitación  para  a  aprobación  do  recoñecemento  extraxudicial  de
créditos n.º 3/2019, por un importe total de 92.477,90 €.
Visto que para posibilitar este recoñecemento é necesario tramitar paralelamente un expediente
de  modificación  de  créditos,  existindo  a  posibilidade  de  facelo  mediante  a  modalidade  de
suplento de crédito financiado con baixas por anulación.

Visto o Informe de Intervención de data 18/09/2019.

Esta Alcaldía, conforme co previsto nas Bases de Execución do Orzamento e co disposto no art.
177 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e nos arts. 35 e seguintes do
RD 500/1990, do 20 de abril, realizada a tramitación legalmente establecida, propón ao Pleno,
previo ditame da comisión informativa, a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos baixo a modalidade
de suplemento de crédito n.º 2019/MOD/030 finaciado con baixas por anulación por importe total
de 92.477,90 €, de acordo co seguinte detalle:

1º Modificacións en Aumento do Orzamento de Gastos:



 

SEGUNDO. Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro municipal de anuncios, polo prazo de quince días,
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o
Pleno.

TERCEIRO. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado
prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo
dun mes para resolvelas.

CUARTO. Publicar, unha vez aprobada definitivamente a modificación, un resumo da
mesma a nivel de capítulos no taboleiro municipal de anuncios e no Boletín Oficial da



 

Provincia.”

O Sr. Charlín Trigo (Somos Cambados) da lectura á seguinte intervención,
“Hoxe  traemos  a  este  pleno  ordinario  do  mes  de  setembro  un  recoñecemento
extraxudicial de crédito, para aprobación de facturas por importe total de 92.477,90 €
principalmente  por  gastos  correspondentes  a  obras,  subministracións  de  bens  e
prestacións  de  servizos,  todos  eles  necesarios  e  indispensables  para  o  normal
desenvolvemento  dos  distintos  servizos  municipais  e  a  prestación  dos  servizos
xestionados  por  este  Concello  realizados  no  pasado  exercicio  pero  que  foron
facturadas ou rexistradas no Concello polas empresas neste exercicio 2019. 

Con este recoñecemento extraxudicial  de  crédito que se leva a pleno vanse poder
pagar  a  totalidade  das  facturas  pendentes  de  pago  existentes  no  Concello  de
Cambados  de  gastos  realizados  no  exercicio  pasado  e  que  foron  presentadas  no
concello polas distintas empresas neste ano, facéndose fronte estes gastos mediante a
aprobación dunha modificación de crédito na modalidade de suplemento de crédito
financiado con baixas por anulación. 
Considerando que as baixas de créditos de gastos doutras aplicacións orzamentarias
do orzamento cuxas dotacións se estiman reducibles non suporán perturbación dos
respectivos servizos, non tendo incidencia na consecución dos obxectivos fixados no
orzamento,  toda  vez  que  as  mesmas  non  van  ser  utilizadas  nin  teñen  gastos
comprometidos. 

Así,  para  poder  pagar  estas  facturas,  vaise  dispoñer  dos  recursos  do  Fondo  de
Continxencia de execución orzamentaria, dotado con 67.869,50€ en 2018 para facer
fronte a posibles subidas dos salarios dos funcionarios na aprobación dos orzamentos
do estado, e tamén de 24.608,40€ da retribución de cargos electos dos órganos de
goberno, unha vez que o saldo da partida orzamentaria cubre a asignación fixada para
a Alcaldesa no ultimo Pleno municipal, e polo tanto pódese reducir a mesma xa que
non vai ser utilizada nin ten gastos comprometidos no orzamento.
Neste  caso  inclúense  gastos  puntuais,  excepcionais  e  extraordinarios  de  obras  e
reparacións realizadas en vías e beirarrúas, gastos de combustible e mantemento de
vehículos  municipais,  do  mantemento  do  alumeado,  gastos  correntes  dos  dous
obradoiros  de  emprego,  gastos  de  enoturismo,  infancia  e  xuventude,  gastos  en
festexos e de mantemento de programas informáticos, todos eles correspondente a
gastos do exercicio pasado,  pero que foron presentadas as facturas polas distintas
empresa neste exercicio, motivo polo que para ser abonadas aos distintos provedores
teñen  que  ser  aprobadas  previamente  no  Pleno  polo  principio  de  anualidade
orzamentaria,  e  así  poder  abonar  o  máis  pronto  posible  as  pequenas  empresas  e
autónomos as facturas pendentes de pago e que non puideron ser abonadas o pasado
exercicio ao non ser aprobadas antes de rematar o mesmo.”

Explica que se trata de pequenas facturas (mantemento de vehículos, concerto de fin
de ano, reparacións no centro de saúde) que tiñan proposta de gasto no ano 2018 e
tiveron entrada no exercicio 2019.

O Sr. Aragunde Aragunde (PP) da as boas noites e adianta que se absterán neste
punto da orde do día.

O Sr. Abal Varela (Cambados Pode) di que votarán a favor da proposta en canto se
trata de facturas devengadas na súa etapa de goberno.



 

O Sr. Caamaño Rivas (BNG) di que, lóxicamente, votarán a favor.

O  Sr.  Aragunde  Aragunde  (PP)  lembra  que  os  que  agora  se  atopan  no  goberno
criticaban os  recoñecementos  extraxudiciais  que traía a  Pleno o  seu goberno e  da
forma de presentar as facturas por parte das empresas.

Alude  a  unas  facturas  presentadas  no  ano  2017  por  parte  dunha  empresa  que
finalmente foi  absorbida.  Considera  que esa situación pode causarlle  problemas na
contabilidade  ao  Concello  e  que  parece  mentira  que  o  concelleiro  de  economía,
liberado ata xuño de 2019 non se decatara desta situación.

Di  que  estas  facturas  do  programa  de  contabilidade,  que  ascenden  a  25000  €,  e
derivan  dun  servizo  que  debería  ter  sido  licitado  a  través  dun  procedemento  de
contratación.

Afirma que hai empresarios aos que se lles está dando a información de que rexistren
as facturas para o ano que ven, debido a que as facturas están esgotadas.

Sinala que este goberno xa leva catro anos e debería ter corrixido estas cuestións,
máxime cando ten cun concelleiro de economía liberado.

O Sr. Charlin Trigo (Somos Cambados) agradece o apoio dos grupos para aprobar a
proposta. Rebate que non está liberado e que na etapa do Partido Popular traíanse a
Pleno recoñecementos moito mais grandes que nos levaron ao Plan de Axuste.

Nega que o problema advertido dea lugar a ningún descuadre contable e defende que
os técnicos foron os que elixiron o programa contable, unha vez consultadas diversas
ofertas económicas que obran no expediente.

En canto  ás  prácticas  denunciadas  defende que o  número de  facturas  obxecto  de
recoñecemento é moi pequeno e que proveñen de provedores que teñen dificultades 
na tramitación da súa presentación.

O Sr. Aragunde Aragunde (PP) matiza que en seis anos o goberno do PP trouxo un
investimento para Cambados de 26 millóns de euros e o catriparito 7 millóns de euros,
o cal xenera diferencias de xestión, obviamente.

Lembra que a factura do programa de contabilidade foi presentada en 2017, cando o
Sr. Charlín tiña a condición de liberado.

Sometido a votación o Pleno, por dez votos por dez (10) votos a favor dos concelleiros
integrados nos grupos municipais do PsdeG-PSOE, Somos Cambados, BNG e Grupo
Mixto  Cambados-Pode e  seis  (6)  abstencións dos concelleiros integrados no grupo
municipal do PP adopta o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.-  Aprobar  inicialmente  o  expediente  de modificación de créditos  baixo  a
modalidade  de  suplemento  de  crédito  n.º  2019/MOD/030  finaciado  con  baixas  por
anulación por importe total de 92.477,90 €, de acordo co detalle relacionado.

SEGUNDO.- Expoñer este expediente ao público mediante anuncio inserido no Boletín
Oficial da Provincia e no taboleiro municipal de anuncios, polo prazo de quince días,
durante os cales os interesados poderán examinalo e presentar reclamacións ante o



 

Pleno.

TERCEIRO.- O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado
prazo non se presentaron reclamacións; en caso contrario, o Pleno disporá dun prazo
dun mes para resolvelas.

CUARTO.- Publicar, unha vez aprobada definitivamente a modificación, un resumo da 
mesma a nivel de capítulos no taboleiro municipal de anuncios e no Boletín Oficial da 
Provincia. 

3.- Expediente 4700/2019. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos 3/2019

O Sr. Secretario da conta do ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda,
Industria e Urbanismo, favorable, por tres (3) votos a favor dos concelleiros integrados
nos  grupos  municipais  do  PsdeG-PSOE,  Somos  Cambados  e  BNG  e  catro  (4)
abstencións dos concelleiros integrados nos grupos municipais do PP e grupo mixto
(Cambados Pode) que di:

“Dáse conta da proposta do Concelleiro Delegado de Economía e Facenda, de data 18/09/2019,
na que se recolle o seguinte:

”



 

”

Sometido a votación o Pleno, por dez votos por dez (10) votos a favor dos concelleiros



 

integrados nos grupos municipais do PsdeG-PSOE, Somos Cambados, BNG e Grupo
Mixto  Cambados-Pode e  seis  (6)  abstencións dos concelleiros integrados no grupo
municipal do PP adopta o seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- Resolver e levantar o reparo emitido pola Intervención municipal no seu
informe de data 18 de setembro de 2019 (Reparo n.º 84/2019), en relación aos gastos
obxecto deste acordo.
SEGUNDO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial de créditos n.º 3/2019 por importe
total  de  92.477,90€,  segundo  a  relación  indicada,  e  a  imputación  dos  gastos  ás
aplicacións  orzamentarias  que  se  indican,  quedando  speditada  a  efectividade  do
recoñecemento  extraxudicial  á  aprobación  da  modificación  orzamentaria  n.º
2019/MOD/030.
TERCEIRO.-  Trasladar  o  presente  acordo  ao  Departamento  de  Intervención  e
Tesourería,  aos  efectos  de  practicar  as  anotacións  contables  correspondentes  ao
presente recoñecemento e liquidación de obrigacións.

4.-  Expediente  4690/2019.  Modificación  Ordenanza  Fiscais  para  2020:
Abastecemento de auga

O Sr. Secretario da conta do ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda,
Industria e Urbanismo, favorable, por unanimidade dos seus membros que di,

“Dáse conta da proposta asinada polo Concelleiro delegado de Economía, Facenda, Industria e
Urbanismo,  con  data  18/09/2019,  no  que  se  recolle  o  seguinte:”  “En  desenvolvemento  das
competencias recoñecidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, e polo artigo 106 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto
no artigo 20 en relación cos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido da lei Reguladora das Facendas Locais, considérase
necesario  modificar  a  Ordenanza Fiscal  Reguladora da Taxa pola  Prestación do Servizo de
Distribución de Auga.

Á vista do expediente formado, e dos informes que acompañan ao expediente, a Concellería de
Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica PROPÓN que, previo ditame
da Comisión de Facenda e Patrimonio, o Pleno da Corporación adopte o seguinte ACORDO
de modificación de Ordenanzas fiscais do Concello:

PRIMEIRO.-  Modificar  parcialmente a ordenanza reguladora da taxa pola prestación  do
servizo de distribución de auga, nos termos que se transcriben a continuación:

“PREÁMBULO

O Pleno do concello, no uso das facultades concedidas polos artigos 133 e 142 da
Constitución, polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, e polos artigos 15 a 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, acorda a modificación
da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de distribución de auga.

ARTIGO 5- Cota tributaria

A contía da taxa será a resultante da aplicación das tarifas contidas neste artigo.



 

TARIFAS     DE ACOMETIDAS DE AUGA POTABLE E INSTALACIÓN DE CONTADORES

Unidades     de obra:

1 Collar de toma de fundición, incluso banda de aceiro inoxidable.

Ml. tubo de P.E. de 16 Atm. de presión de traballo
1 Chave de rexistro de cuadradillo, tipo GREINER ou similar

1 Arqueta con rexistro de fundición

2 a 4 Enlaces latón, tipo GREINER ou similar

Apertura e peche de gabia en terreo normal a unha profundidade máx. de 1,2 m.

Mano de obra realización do montaxe da acometida

Acometidas     de 1 a 3 m.:

Reposición:

Diámetro da acometida

3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Sen apertura             214,16€        233,15€              274,98€             439,75€              567,74€

Terra                         295,86€         314,85€              356,79€             521,85€              650,13€

Asfalto                      373,13€         392,14€              434,05€             599,13€              727,41€

Formigon                  381,85€         400,84€              442,75€             607,84€              736,11€

Beirarrúa/lastro        416,39€          435,39€              477,29€             642,39€              770,65€

Losa de pedra         580,87€           599,19€              617,51€             776,69€              909,49 €

Acometidas de mais de 3 m.e ata 10 m. (€/m): 



 

Reposición:

Diámetro da acometida

3/4” 1” 1 1/4” 1 1/2” 2”

Sen apertura           1,44 €/m            2,30 €/m            3,61 €/m          5,57 €/m          8,77 €/m
Terra                      28,63 €/m          29,50 €/m         30,86 €/m        32,95 €/m         36,29 €/m
Asfalto                   54,39 €/m          55,28 €/m         56,63 €/m        58,70 €/m         62,04 €/m
Formigón               57,25 €/m          58,17 €/m         59,53 €/m        61,59 €/m         64,95 €/m
Beirarrúa/lastro      68,79 €/m          69,69 €/m         71,02 €/m        73,12 €/m         76,46 €/m
Lousa de pedra     91,19 €/m          92,12 €/m          93,37 €/m        95,26 €/m         98,36 €/m

Os prezos incrementaranse no I.V.E. correspondente.

Nota: As acometidas en terreo en roca terán un suplemento de 60,69 € por metro lineal.

TARIFAS     DE INSTALACIÓN DE CONTADORES

Os  contadores que se utilizan como medidores de caudal están autorizados polo
Ministerio de Industria e Enerxía.

Cando o contador a instalar sexa dun diámetro superior a 30 mm. ou ben sexa preciso realizar 
reformas nas instalacións, presentará o peticionario un presuposto incluíndo man de obra e
materiais a empregar.

MATERIAL Importe Importe Importe

contador Instalación Total

Ud. contador diam. 13 mm.                        44,05 €                   30,90 €                         74,95 €
Ud. contador diam. 15mm.                         50,56 €                   32,09 €                         82,65 €

Ud. contador diam. 20 mm.                        61,72 €                   39,63 €                       101,35 €

Ud. contador diam. 25 mm.                      105,38 €                   50,48 €                       155,86 €

Ud. contador diam. 30Mm                        171,13 €                   60,75 €                       231,88 €

Os prezos incrementaranse no I.V.E correspondente

Tarifa doutros diámetros contadores

MATERIAL Importe Contador

Ud. contador diam. 40 mm.

Ud. contador diam. 50mm.

Ud. contador diam.65 mm.

294,89 €

627,51 €

777,92€

OUTRAS TARIFAS

Ud. Válvula de corte diam. 25-32 mm.

Ud. Válvula de purga diam. 25-32 mm.

Válvula de retención diám. 25-32 mm.

10,35 €

5,28 €

6,14 €



 

Filtro diám. 25-32 mm. 10,69 €

Os prezos incrementaranse no I.V.E correspondente

DISPOSICIÓN FINAL

A modificación da presente Ordenanza, unha vez publicada integramente no Boletín Oficial
da Provincia,  entrará  en vigor  o  1 de xaneiro  de 2020, permanecendo en vigor  ata  a  súa
modificación ou derrogación expresa”.

SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello por prazo de trinta días
hábiles, publicando o anuncio de exposición no Boletín Oficial da Provincia e nun diario
dos de maior difusión da provincia. Durante o prazo de exposición pública do expediente os
interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen oportunas.

TERCEIRO.- Considerar, no caso de que non se presentasen reclamacións ao expediente,
no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base ao artigo 17.3 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais.”

O Sr. Charlín Trigo (Somos Cambados) da lectura á seguinte intervención,
“A modificación da ordenanza deriva do escrito presentado polo concesionario do servicio de
distribución  de  auga,  Viaqua  Gestión  Integral  de  Aguas  de  Galicia  S.A.U,  con  entrada  no
Rexistro Xeral do Concello o día 13 de setembro de 2019, solicitando actualización das tarifas
do servizo conforme ó Índice de Prezos ó Consumo, en virtude do disposto na cláusula 30 do
prego de cláusulas administrativas particulares do contrato de xestión integral do servizo público
de abastecemento de auga potable, mediante concesión administrativa.

O IPC aplicado é o interanual entre o mes de agosto de 2018 e agosto 2019, cumpríndose o
intervalo establecido polo Instituto Nacional de Estadística para o cálculo do IPC interanual.
Compróbase que, en efecto, o incremento ascendeu ó 0,3%, tal e como sinala o concesionario
no seu escrito.

Tratándose  dunha  modificación  de  ordenanza  por  actualización  do  IPC  non  é  necesaria  a
existencia dun estudio económico financeiro da modificación, tal e como sinala a Sentencia da
Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Supremo de 10 de maio de 2012.

Debe sinalarse que a actualización desta ordenanza conforme ó IPC non contradí o disposto na
Lei  2/2015  de  desindexación  da  economía  española,  nin  o  seu  regulamento  de  desenrolo,
aprobado por Real Decreto 55/2017. E isto porque, pese a que a Lei ten como obxecto, como
sinala o seu artigo 1, o establecemento dun réxime nos que os valores monetarios non sexan
modificados en virtude de índices de prezos ou fórmulas que o conteñan, a súa disposición
transitoria sinala que “o réxime de revisión de prezos dos contratos incluídos no ámbito de
aplicación  do  texto  refundido  da  Lei  de  Contratos  do  Sector  Público,  cuxo  expediente  de
contratación se iniciara antes da entrada en vigor do regulamento de desenrolo da lei, será o
que este establecido nos pregos”. 

Dado que este é o caso que nos ocupa e que os ingresos a percibir polo concesionario derivan
do cobro das tarifas desta taxa, conforme establece a cláusula 29 do prego, enténdese que esta
actualización non se opoñe ó establecido na mencionada lei.”

Explica que procede aplicar o IPC do 0,3 % e que procede a súa aplicación de acordo
co prego e a lexislación vixente.

O Sr.  Abal  Varela  (Cambados  Pode)  sinala  que  é  unha  obriga  legal  e,  polo  tanto,
votarán a favor.

O Sr. Caamaño Rivas (BNG) di que votarán a favor e matiza de que están a favor de



 

que suban os impostos pero tamén en que deben subir os soldos.

O Sr. Aragunde Aragunde (PP) di que votarán a favor, igualmente.

Sometido a votación o Pleno, por unanimidade dos seus membros, adopta o seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO.- Modificar parcialmente a ordenanza reguladora da taxa pola prestación
do servizo de distribución de auga, nos termos transcritos.
SEGUNDO.- Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello por prazo de trinta
días hábiles, publicando o anuncio de exposición no Boletín Oficial da Provincia e
nun diario dos de maior difusión da provincia. Durante o prazo de exposición pública
do  expediente  os  interesados  poderán  examinalo  e expor  as  reclamacións  que
estimen oportunas.

TERCEIRO.-  Considerar,  no  caso  de  que  non  se  presentasen  reclamacións  ao
expediente, no prazo anteriormente indicado, que o acordo é definitivo, en base
ao artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

5.- Expediente 4736/2019. Modificación ordenanzas fiscais para 2020: saneamento

O Sr. Secretario da conta do ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda,
Industria e Urbanismo, favorable, por unanimidade dos seus membros que di,

“Dáse conta da proposta formulada polo Concelleiro Delegado de Economía, Facenda, Industria
e Urbanismo,  de data  18/09/2019,  na que se recolle  o seguinte:  “En desenvolvemento das
competencias recoñecidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución, e polo artigo 106 da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, e de conformidade co disposto
no artigo 20 en relación cos artigos 15 a 19 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o Texto Refundido da lei Reguladora das Facendas Locais, considérase
necesario  modificar  a  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  da Taxa  pola  prestación do servizo  de
sumidoiros.

Á  vista  do  expediente  formado,  e  dos  informes  da  Intervención  e  Tesourería  municipais,  a
Concellería de Economía, Facenda, Comercio, Industria e Promoción Económica PROPÓN que,
previo ditame da Comisión de Facenda e Patrimonio, o Pleno da Corporación adopte o seguinte
ACORDO de modificación de Ordenanza fiscal do Concello:

PRIMEIRO.- Modificar parcialmente a ordenanza reguladora da taxa pola prestación do
servizo de sumidoiros, nos termos que se transcriben a continuación:

“PREÁMBULO

O Pleno do concello, no uso das facultades concedidas polos artigos 133 e 142 da
Constitución, polo artigo 106 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, e polos artigos 15 a 20 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, acorda a modificación
da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros

ARTIGO 5- Cota tributaria

A contía da taxa será a resultante da aplicación das tarifas contidas neste artigo.

TARIFAS



 

(IVE non engadido)

Grupos Usuarios Cuota sumid.

I Vivendas (por unidade), comercios menores (ata 2 empregados),
oficinas, locais en galerías, locais baleiros, e semellantes. 

47,02 

II Consultas (médicos, avogados, etc.), academias, comercios
maiores (máis de 2 empregados), perruquerías, talleres de
motos e bicicletas, oficinas bancarias, e semellantes. 

94,10 

III Tabernas, bares, cafeterías, pubs, clubs nocturnos, restaurantes,
hospedarías (ata 20 habitacións), churrasquerías,
hamburgueserías, fábricas de pan, pastelerías, carnicerías,
pescaderías, e semellantes. 

164,63 

IV Talleres de coches e barcos, tintorerías e lavanderías, imprentas,
hospederías (de máis de 20 habitacións), adegas (ata 100.000
litros de produción), e semellantes. 

235,19 

V Centros médicos, clínicas, piscinas unifamiliares, cines e teatros,
laboratorios,  discotecas  e  salas  de  festa, bingos, adegas (de
100.001 a 500.000 litros de produción), e semellantes. 

282,31 

VI Industrias cárnicas, prefabricados de formigón, fábricas de
produtos de pedra, estacións de servicio, lavado e engraxe,
depuradoras de mariscos, cámpings, piscinas de uso público (non
de  explotación  municipal),  adegas industriais (de  máis de
500.000 litros de produción), e semellantes. 

352,84 

VII Cocedeiros de produtos de mar, fábricas de conservas e
empresas semellantes. 

2720,07 

Taxa de acometida (a percibir polo Concello): 

Usuarios incluídos nos Grupos I e II da Tarifa: 147,78 

Usuarios incluídos nos Grupos III e IV da Tarifa: 184,73

Usuarios incluídos nos Grupos V e VI da Tarifa: 221,70 

Taxa por análise de vertidos: ph, conductividade, sólidos en suspensión
totais, D.B.O.5,  D.Q.O,  fósforo  total,  nitróxeno amonacal,  sulfuro,
aceites e graxas, recollida e envío mostra ó laboratorio:

 - A solicitude do Concello:

Con resultado negativo (por encima dos límites).................350,95 €

- A solicitude do suxeito pasivo..............................................350,95 €

Taxa por inspeccións periódicas e informes:

-A solicitude do suxeito pasivo............................................. 218,08 €

Prezo de acometidas de saneamento (a percibir polo concesionario): 



 

Zanxa en terra 408,00 € 

Zanxa en asfalto 476,00 € 

Zanxa en acera 530,41 €

DISPOSICIÓN FINAL

A modificación da presente Ordenanza Fiscal, unha vez publicada integramente
no Boletín  Oficial  da  Provincia,  entrará  en  vigor  o  1  de  xaneiro  de  2020,
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa”.

SEGUNDO.- Dar ao expediente  a  tramitación  e  publicidade  preceptiva,  mediante
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello por prazo de trinta
días hábiles, publicando o anuncio de exposición no Boletín Oficial da Provincia
e nun diario dos de maior difusión da provincia. Durante o prazo de exposición
pública do expediente os interesados poderán examinalo e expor as reclamacións
que estimen oportunas.

TERCEIRO.- Considerar, no  caso  de  que  non  se  presentasen  reclamacións  ao
expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base
ao artigo 17.3  do Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  do 5 de marzo,  polo  que se
aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.”

O Sr. Charlín Trigo (Somos Cambados) da lectura á seguinte intervención:

“A modificación da ordenanza deriva do escrito presentado polo concesionario do servicio de
sumidoiro, Espina & Delfín S.L., de data 17 de setembro de 2019, solicitando actualización das
tarifas do servizo conforme ó Índice de Prezos ó Consumo, en virtude do disposto nas cláusulas
10 e 11 do prego de cláusulas administrativas particulares do contrato de xestión integral do
servizo público de sumidoiros, mediante concesión administrativa.

O IPC aplicado é o interanual entre o mes de agosto de 2019 e agosto 2019, cumpríndose o
intervalo establecido polo Instituto Nacional de Estadística para o cálculo do IPC interanual.
Compróbase que, en efecto, o incremento ascendeu ó 0,3%, tal e como sinala o concesionario
no seu escrito”

Argumenta que se trata dun contrato asinado coa anterior Corporación e resulta precisa
a súa aprobación

Sometido a votación o Pleno, por unanimidade dos seus membros, adopta o seguinte
ACORDO:

PRIMEIRO.- Modificar parcialmente a ordenanza reguladora da taxa pola prestación
do servizo de sumidoiros, nos termos transcritos.
SEGUNDO.- Dar ao  expediente  a  tramitación  e  publicidade  preceptiva,  mediante
exposición do mesmo no taboleiro de anuncios deste Concello por prazo de trinta días
hábiles, publicando o anuncio de exposición no Boletín Oficial da Provincia e nun
diario dos de maior difusión da provincia. Durante o prazo de exposición pública do
expediente os interesados poderán examinalo e expor as reclamacións que estimen
oportunas.
TERCEIRO.- Considerar, no  caso  de  que  non  se  presentasen  reclamacións  ao
expediente, no prazo anteriormente indicado, que o Acordo é definitivo, en base ao
artigo 17.3 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.



 

6.- Expediente 4729/2019. Regulamento Réxime Interior Escola Infantil

O Sr.  Secretario  da  conta  do ditame da  Comisión Informativa  de Servizos  Sociais,
Terceira  Idade,  Seguridade Cidadá e  Mobilidade,  favorable,  por  catro votos a  favor
votos  a  favor  dos  concelleiros  integrados  nos  grupos  municipais  do  PsdeG-PSOE,
Somos Cambados, BNG e Grupo Mixto (Cambados Pode) e tres (3) abstención dos
concelleiros integrados nos grupos municipais do PP.

O Sr. Cordal Rodríguez (Somos Cambados) di que a proposta pretende actualizar o
Regulamento  de Réxime Interior  da Escola  Infantil,  tras a supervisión da Xunta  de
Galicia.
O Sr. Abal Varela (Cambados Pode) considera positivo a actualización do Regulamento
de acordo coas directrices da Xunta de Galicia.
O Sr. Caamaño Rivas (BNG) di que se trata dun traballo administrativo necesario.
O Sr. Aragunde Aragunde (PP) di que votarán a favor.
A Sra. Fole Trigo (PP) interésase pola consulta realizada na Comisión Informativa no
relativo á posibilidade de inscrición dos concebidos non nados.
O Sr. Cordal Rodríguez (Somos Cambados) di que, consultada a Consellería a este
respecto, non se podería acceder a esa solicitude en aplicación do Decreto 329/2005
que está en vigor e que resulta preciso aplicar.
A Sra. Fole Trigo (PP) di que a súa intención era a de solicitar información polo cambio
de criterio en relación ao anterior Regulamento.
Sometido a votación o Pleno, por unanimidade dos seus membros, adopta o seguinte
ACORDO:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil
Municipal de Cambados co seguinte contido:

“REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR
DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE CAMBADOS

PREÁMBULO.- A Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, Lei Orgánica de Educación, no Título I,
capítulo I art. 12 define a Educación Infantil como a etapa educativa de atención de nenos e
nenas de ata  6  anos de idade,  establecendo o seu carácter  voluntario  e  coa finalidade de
contribuír ao desenvolvemento físico, afectivo, social e intelectual dos/as nenos/as, sendo de
recoñecida importancia a cooperación dos centros de Educación Infantil  cos pais e nais,  co
obxecto de respectar a súa responsabilidade fundamental. A Educación infantil organízase en
dous ciclos, o primeiro comprende ata os 3 anos, e o segundo dende os 3 ata os 6 anos de
idade.

Entendendo  a  Educación  Infantil  como  unha  etapa  única  e  con  identidade  propia,  cómpre
establecer  unha normativa  específica  que  regule  as  escolas  infantís  de  0-3 anos,  tanto  no
referente ao seu funcionamento como na súa organización e xestión. 

As escolas infantís constitúen un primordial e excelente contexto de socialización e teñen un
labor fundamental  na detección precoz de dificultades no desenvolvemento dos/as menores,
xogando un papel fundamental na compensación de carencias e desigualdades que teñen a súa
orixe nas diferencias sociais. 

Dentro deste marco,  o Concello de Cambados, dende o Departamento de Servizos Sociais,
pretende  poñer  en  marcha  o  Regulamento  de  Réxime  Interior  da  Escola  Infantil  Municipal,
enmarcándose nas seguintes referencias lexislativas: 

-Artigo 7.1.b) do decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regula o réxime de rexistro,
autorización, acreditación e a inspección dos Servizos Sociais en Galicia e o artigo 20.4.b) do
Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de menores e os centros de
atención á infancia. 



 

-Decreto 329/2005, do 28 de xullo, pola que se regulan os centros de menores e os  centros de
atención á infancia. 

-Decreto 330/2009 de 4 de xuño, polo que se establece o currículo de Educación Infantil.

-Ordenanza fiscal núm. 22, reguladora da taxa pola prestación do servizo de Escola Infantil
Municipal, do Concello de Cambados coas tarifas de aplicación (BOP nº 247 de 27.12.2013).

CAPÍTULO I.– DATOS DO CENTRO 

Artigo 1.–Definición do centro.

O presente regulamento ten por obxecto establecer a organización e o funcionamento da Escola
Infantil  Municipal  do  Concello  de  Cambados,  concibida  como  un  espazo  onde  asenta  a
educación, permitindo a mellora constante das relacións entre a dirección da escola, os pais, as
nais,  titores/as  ou  representantes  legais,  os/as  educadores/as  e  a  administración  titular  do
centro, así como o procedemento de adxudicación de prazas e as condicións de uso. 

Defínese como centro diúrno con carácter socioeducativo dirixido á poboación infantil dende os
tres meses de idade ata os tres anos, co obxectivo de favorecer o desenvolvemento harmónico
e integral dos/as nenos/as, con dúas funcións engadidas importantes: apoiar o labor educativo
da familia e facilitar a conciliación da vida laboral e familiar. 

Ten como obxectivo que a poboación de nenos/as destas idades poidan ser acollidos, coidados
e educados nun contexto de calidade, que responda ás súas necesidades, que se respecten os
seus dereitos,  medren  seguros  e  integrados  na  súa  comunidade  e  que  sexan  axudados  a
desenvolver todas as súas capacidades. 

Así  mesmo,  a  escola  infantil  debe  entenderse  baixo  os  principios  e  contidos  educativos
recollidos no currículo  de primeiro  ciclo  de Educación Infantil  da Comunidade Autónoma de
Galicia. 

Artigo 2.–Datos identificativos. 

Nome: Escola Infantil Municipal de Cambados (EIMC). 

Enderezo: Travesía de Santa Mariña, 3. 

C.P.: 36630 Cambados. 

Teléfono: 986 524640. 

Fax: 986 524866.

E-mail: alcaldia@cambados.es

Departamento Responsable: Departamento de Servizos Sociais. 

Dirección:  a  que  consta  no  Rexistro  Único  de  Entidades  Prestadoras  de  Servizos  Sociais
(RUEPSS). 

2.1 Titularidade. 

Entidade titular: Concello de Cambados. 

N.º inscrición no RUEPSS: E-0745-C-2

Representante Legal: Alcaldía de Cambados. 

Enderezo: Praza do Concello, s/n, 36630, Cambados. 

2.2. Permiso de inicio de actividades. 

O permiso de inicio de actividades data do 23/05/2003 .

2.3. Tipo de xestión.

A EIMC será xestionada de acordo coas formas de xestión directa ou indirecta previstas na
normativa de aplicación, segundo se determine en cada momento. 



 

A EIMC depende,  administrativamente,  da  Concellería  de  Servizos  Sociais  do  Concello  de
Cambados. En todo caso, unicamente ao concello lle corresponde a representación do centro
ante outras entidades distintas á local, debendo estipular en que persoa/as delega a mesma
cando así o estime oportuno. 

CAPÍTULO II.– FUNCIONAMENTO 

Artigo 3.–Obxectivos da Escola Infantil. 

-Promover  e  fomentar  o  desenvolvemento  integral  das/os  menores  e  a  aprendizaxe  das
habilidades cognitivas e creativas. 

-Identificar e expresar as necesidades básicas de saúde e benestar, de xogo e de relación, e
resolver autonomamente algunhas delas mediante estratexias básicas de coidado, alimentación
e hixiene.

-Facilitar a conciliación da vida familiar e laboral. 

-Facilitar  o  desenvolvemento  de  valores  individuais  básicos:  cooperación,  solidariedade,
respecto.

-Lograr un equilibrio afectivo satisfactorio. 

-Respectar a singularidade e a diversidade de cada neno/a contribuíndo a fomentar actitudes
tolerantes. 

-Posibilitar a integración progresiva das/os menores na cultura do seu medio. 

-Facilitar a integración das/os menores con Necesidades Educativas Especiais. 

Artigo 4.–Capacidade do centro. 

A EIMC ten capacidade para 142 prazas, actualmente está distribuída en 6 unidades (aulas) co
seguinte número de prazas por unidade: 

– 2 unidade de 0 - 1 ano .............................................................................. 16 prazas. 

– 3 unidades de 1 - 2 anos, con 13 prazas por unidade .................. 13x3 = 39 prazas. 

– 4 unidades de 2 - 3 anos, con 20 prazas por unidade .................. 20x4 = 80 prazas. 

As prazas existentes en cada unidade enténdense como o número máximo de nenos/as que
pode haber  por  unidade nos  diferentes  tramos horarios.  De tal  xeito  que,  a  agrupación  de
alumnos e alumnas axustarase, estritamente, ós ratios “unidade adulto/alumno/a” que estableza
a normativa autonómica vixente (Decreto 329/2005 pola que se regulan os requisitos específicos
que deben reunir os centros de menores e os centros de atención á infancia). 

A capacidade poderá variar en función das ampliacións as que se someta o centro. 

No caso de non existir demanda suficiente para formar algún dos grupos as nenas e os nenos
poderán  agruparse,  previa  solicitude  ao  Servizo  de  Inspección  e  Autorización  de  Servizos
Sociais, do seguinte xeito, segundo establece o Decreto 329/2005, do 28 de xullo: 

-Grupos formados por nenas/os de 0-2 anos: máximo 10 menores. 

-Grupos formados por nenas/os 0-3: máximo 15 menores. 

Artigo 5.–Servizos que oferta o centro. 

a) Atención educativa, conforme aos obxectivos, principios e fins do currículo do primeiro ciclo
da educación infantil de Galicia, correspondéndolle un máximo de 5 horas do tempo total de
asistencia á escola infantil. Inclúe actividades complementarias insertas no currículo tales como
festividades tradicionais de nosa terra e outros festivais. 

b)  Atención  social,  garantindo  un  horario  e  calendario  mínimo  de  apertura  do  centro,
establecendo, en todo caso, flexibilidade nos horarios de asistencia dos nenos e das nenas á
escola. 



 

c) Información e asesoramento de pais e nais e, no seu caso, das escolas de pais e nais que se
constitúan, sobre temas do seu interese como a educación dos seus fillos e fillas, elección de
xoguetes, menús, control de esfínteres, trastornos do sono, etc. 

d) Servizo de comedor: 

Atención educativa con comedor 

A Escola Infantil prestará o servizo de comedor diariamente, que será de uso voluntario. 

Este servizo consiste na preparación e distribución dos alimentos polo persoal do centro, en
cumprimento da normativa sanitaria. Este servizo abrangue o xantar, cun menú adaptado ás
súas necesidades. 

Os menús de cada xornada seguirán a pauta marcada por un/unha especialista en dietética e
nutrición e pola guía da propia Consellería de Traballo e Benestar axeitada ás idades dos/as
nenos/as, e serán visados e expostos no taboleiro da Escola Infantil Municipal. Os menús serán
expostos mensualmente.

Para  garantir  o  bo  estado  dos  alimentos  e  permitir  o  seu  análise  en  caso  de  intoxicación
gardaranse mostras dos mesmos diariamente. 

Se o/a menor atendido/a é alérxico/a a algún alimento, os pais/nais ou representantes legais
deberán poñelo en coñecemento da dirección do centro detallando os produtos que quedan
excluídos da súa dieta. Nos casos máis severos poderase acordar que deberán traer a comida
das súas casas responsabilizándose os pais, nais, titores/as ou representantes legais dos/as
nenos/as tanto do bo estado e a calidade dos alimentos como dos efectos que lles poidan
causar; sendo isto tamén de aplicación ás diversas casuísticas que poidan darse por razóns da
diversidade cultural ou relixiosa. 

Cando os usuarios fixos do comedor non utilizasen o servizo deberán avisar con antelación ou
ben o mesmo día antes das 09.00 horas. 

Durante  o  período de adaptación  de cada curso escolar  os  nenos/as de novo  ingreso non
poderán empregar o servizo de comedor, para facilitar a súa mellor adaptación. 

Atención educativa sen comedor 

Aqueles solicitantes que teñan concedida praza  sen servizo  de comedor poderán facer  uso
deste servizo con carácter excepcional, pagando a cota establecida por días soltos. 

Deberán avisar con antelación ou ben o mesmo día antes das 9.00 h da mañá e sempre que
xustifiquen a súa necesidade. 

O horario para os/as usuarios/as que opten por esta modalidade de servizo será o establecido
polo centro con base aos seus criterios organizativos de funcionamento. 

e) Servizo de horario amplo. 

Segundo o art. 26.3 do Decreto 329/2005 enténdese por horario amplo, a atención aos nenos/as
por  parte  do  centro  polo  menos  durante  10  horas  diarias  ininterrompidas.  Non  obstante,
evitarase que o/a neno/a prolongue a súa estancia no centro mais de 8 horas diarias, excepto
que circunstancias excepcionais, que deberán en todo caso xustificarse, o determinen. 

6) Servizo de actividades y comedor para niño/as de 3 a 6 años

Prazas de comedor: 38

Prazas de actividades: 15

Artigo 6.–Calendario e horarios de funcionamento. 

6.1. Calendario escolar. 

1. A Escola Infantil prestará o seu servizo durante 12 meses ao ano, que comprenderá os meses
de setembro (só a segunda quincena) a agosto, ambos os dous incluídos. Na primeira quincena
de setembro a Escola permanecerá pechada, retomando a súa actividade a partir do día 16 de



 

setembro. 

2. Serán días festivos da Escola Infantil Municipal de Cambados os que establece o calendario
laboral  do  Estado  e  da  Comunidade Autónoma;  os  festivos  locais  que  aproba  cada ano  o
goberno local e que se comunicarán no taboleiro da Escola Infantil aos usuarios/as do centro. As
vacacións de Nadal comprenderán os días 24 de decembro a 6 de xaneiro, ambos os dous
incluídos.  O centro  poderá  fixar  libremente  dous días  non  lectivos  ao ano,  os  cales  nunca
poderán ser consecutivos. O 7 de decembro será non lectivo por ser o día do patrón das escolas
infantís (San Nicolás de Bari).

3. Durante o mes de agosto o centro terá horario reducido de 8.00 h a 15.00 h e con servizo de
comedor de 13.00 h a 14.00 h. 

4. O alumnado poderá asistir ao centro un máximo de 11 meses dentro do período de setembro
a agosto do ano en curso. En casos excepcionais e debidamente xustificados poderase admitir a
asistencia da/o nena/o os 12 meses. En tales circunstancias deberanse formular unha solicitude
cunha  antelación  mínima  dun  mes  que  estudará  o  Departamento  de  Servizos  Sociais  do
Concello.

6.2. Horarios e tipo de xornada.

A EIMC permanecerá aberta de luns a venres (ambos os dous incluídos), de 08.00 horas da
mañá ata as 20.00 horas da tarde,  en horario ininterrompido,  agás os días sinalados como
festivos no calendario laboral. 

Tipos de xornada 

Os tipos de xornada que ofrece a escola infantil son os seguintes: 

-Xornada de mañá: de 08.00 a 14.00 horas. 

-Xornada de tarde: de 15.00 a 20.00 horas.

-Xornada completa/partida: de 09.00 13.00 e de 16.00 a 20.00 horas. 

Horario  de  comedor:  13.00  a  14.00  horas.  Estableceranse  quendas segundo o  número  de
alumnado matriculado. 

No caso dos nenos/as menores dun ano aconséllase que non permanezan na escola máis de
seis horas, aínda que este horario pode ser ampliado ata as oito horas. 

O horario de entrada-saída dos/as nenos/as débese caracterizar pola flexibilidade que requiran
as necesidades da familia, sempre que non supoña alteración das actividades dos/as demais
nenos/as  e  do  funcionamento  normal  do  centro.  Unha  vez fixados os  horarios,  as  familias
procurarán respectalos, avisar das demoras e consultar os cambios. 

O remate da xornada os/as menores serán entregados aos pais/nais ou representantes legais.
Nos  casos  de  ser  outras  persoas  as  que  recollen  aos  nenos/as,  os/as  pais/nais  ou
representantes  legais  deberán  avisar  con  antelación  e  na  primeira  reunión  coas  familias
asinarán un documento acreditativo de autorización aos familiares ou persoas designadas para
recoller aos seus nenos/as no centro. 

Os/as  nenos/as  de  novo  ingreso,  terán  un  proceso  de  adaptación  incorporándose
paulatinamente ao centro, seguindo o horario e as quendas que lle indiquen os/as titores/as,
para facilitar a adaptación ao medio escolar. Na reunión de principio de curso informarase aos
pais/nais ou representantes legais tanto do calendario como do proceso de adaptación. 

O horario de atención ao público será polas mañás dende as 14.30 ata as 17.00 horas. 

6.3. Período vacacional. 

1. A Escola permanecerá pechada durante as vacacións de Nadal (do 24 de decembro ao 6 de
xaneiro, ambos os dous incluídos) e Semana Santa.

CAPÍTULO III.– PROCEDEMENTO DE INGRESO 



 

Artigo 7.–Procedementos de solicitude de prazas: admisión e baixas. 

7.1. Requisitos dos/as solicitantes. 

1.  Para ser  adxudicatario/a  de praza  para os/as menores se deberán cumprir  os seguintes
requisitos:

-Ter unha idade mínima de tres meses na data de ingreso na escola infantil. 

-Non ter cumpridos os tres anos de idade o 31 de decembro do ano que se solicita praza, agás
situacións especiais que estimará a comisión de baremación. 

-Estar nado no momento de presentación da solicitude. 

-Estar  empadroada,  durante  o  tempo  de  asistencia  a  escola,  toda  a  unidade  familiar  ou
convivencial no Concello de Cambados con anterioridade o 1 de xaneiro do ano no que solicita
a praza. No caso de producirse por parte dalgún membro da unidade familiar a baixa no padrón
municipal, tería que ser comunicada e xustificada documentalmente, e de non ser así perderá a
praza na escola infantil. (Poderán realizarse de oficio revisións no padrón municipal). 

-Atoparse ao día no pagamento das cotas mensuais na data de presentación da solicitude. 

2. Poderán eximirse do límite de idade os nenos e nenas con discapacidade física, psíquica ou
sensorial susceptibles de integración, logo do ditame do Equipo Psicopedagóxico Municipal do
Concello de Cambados. 

3.  Logo  de  ver  o  informe,  a  Comisión  de  baremación  resolverá  de  forma  motivada  a
escolarización,  garantindo  que  ningún  menor  con  NEAE  e  os  informes  favorables  á  súa
escolarización, quede sen praza na escola infantil. 

4. A opción dos servizos elixidos farase constar na solicitude e manterase durante todo o curso,
salvo circunstancias sobrevidas acreditadas que xustifiquen a necesidade de modificación da
opción elixida inicialmente. 

7.2. Criterios de prioridade para adxudicación das prazas. 

1. Procedemento ordinario. 

a) Reserva de praza. 

Proporciona continuidade ás prazas adxudicadas no ano anterior sempre que se manteñan os
requisitos  recollidos  no  artigo  anterior  e  nas  mesmas  circunstancias  de  horario  e  servizos
prestados.

Os/as nenos/as matriculados/as en horario de tarde só poderán reservar praza nese mesmo
horario. No caso de que se desexe solicitar praza en horario de mañá terá que presentarse a
solicitude de novo ingreso para, deste xeito, ser novamente baremado. 

Os/as nenos/as que opten a praza de comedor e non a desfrutaran o curso inmediatamente
anterior, terán que ser baremados coas novas solicitudes a praza de comedor. 

Os menores  que  obtiveran  a praza  pero  non  cumprisen  o requisito  de  empadroamento  da
unidade familiar, non terán dereito a reserva de praza. 

As familias que desexen renovar a praza deberan cubrir o impreso que lles será facilitado na
Escola Infantil. Asemade, xustificaran documentalmente os ingresos económicos actualizados
da unidade familiar, así como outros datos susceptibles de baremación.

b) Novo ingreso. 

As prazas que non sexan cubertas no procedemento anterior ofertaranse á poboación xeral que
cumpra  os  requisitos  esixidos.  Dentro  desta  modalidade  determínase  a  seguinte  orde  de
preferencia: 

-Solicitantes con irmán/á cunha praza renovada no centro. 

-As  restantes  solicitudes  adxudicaranse  atendendo  á  puntuación  obtida  pola  aplicación  do



 

baremo previsto no artigo 7.11. 

2. Procedemento extraordinario. 

a) Solicitudes fóra de prazo. 

Con carácter excepcional poderanse presentar solicitudes fóra de prazo nos seguintes casos:

-Nacemento, acollemento ou adopción da/o neno/a con posterioridade ao prazo de presentación
de solicitudes. 

-Cambio de concello de residencia da unidade familiar. 

-Outras circunstancias que motivadamente aprecie a Comisión de Baremación. 

As  solicitudes  presentadas  fóra  de  prazo  estarán  condicionadas  á  existencia  de  prazas
dispoñibles e sempre e cando cumpran as circunstancias de requisitos dos solicitantes. 

b) Solicitudes para menores non empadroados.

Se quedasen prazas vacantes, poderán optar á praza menores doutros concellos en xornada de
tarde: 

-Cando queden prazas vacantes as familias que non estean empadroadas no Concello, poderán
solicitar praza na escola infantil  se os pais/nais xustifican documentalmente que traballan no
Concello de Cambados. 

-Se quedasen prazas vacantes, poderán optar a praza menores doutros concellos en xornada
de tarde.

Esta opción non dá dereito a reserva de praza. 

7.3. Lugar e prazo de solicitude da pre-inscrición. 

a)  Lugar  de  presentación:  no  Rexistro  Xeral  do  Concello,  na  súa  sede  electrónica  ou  nos
restantes lugares citados no artigo 16.4 da Lei  39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das Administracións Públicas. 

b) Prazo de presentación de solicitudes: 

-Reserva de praza:  do 1 ao 10 de marzo;  no caso de que estes días non resulten hábiles
adiarase o inicio e/ou o fin do prazo ata o seguinte hábil. 

-Novo ingreso: do 20 de marzo ao 15 de abril; no caso de que estes días non resulten hábiles
adiarase o inicio e/ ou o fin do prazo ata o seguinte hábil. 

7.4. Documentación a presentar. 

Documentación orixinal a presentar, de cuxa veracidade responsabilízase o interesado/a: 

a) Reserva de praza: 

As familias que desexen renovar praza deberán cubrir a folla de reserva de praza, que lle será
facilitada na Escola Infantil, e a seguinte documentación: 

-Modelo de aceptación das bases do regulamento. 

-Documentación xustificativa da situación económica dos/as proxenitores/as ou responsables
legais, no caso de non aceptar a consulta de datos en Facenda e Seguridade Social. 

-Ademais, naqueles casos nos que se produciran variacións na situación socio- familiar deberán
achegarse as xustificacións documentais pertinentes susceptibles de baremación. 

Para a reserva de praza é requisito imprescindible estar empadroada a unidade familiar no curso
inmediatamente  anterior  e  estar  ao  día  no  pagamento  das  cotas  mensuais  na  data  de
presentación de solicitude calquera que sexa o curso escolar. 

b) Novo ingreso: 



 

* Documentación acreditativa da situación familiar. 

-Libro  de  familia  íntegro  ou  no  seu  defecto  outro  documento  que  acredite  oficialmente  a
situación familiar. Se hai fillos/as de anteriores matrimonios que convivan no domicilio, por ter
asignado o pai/nai a garda e custodia, tamén se entregará estes libros de familia. 

-DNI do pai/nai/ou representante legal. 

-En caso de ser familia numerosa, libro de familia numerosa. 

-Sentenza de separación ou divorcio, de ser o caso. 

-No caso de acollemento do menor, documento que o xustifique. 

-No caso de algunha deficiencia ou enfermidade alegada polos membros da unidade familiar,
certificado expedido polo organismo competente. 

-No caso de nenos/as con algunha deficiencia física, psíquica ou sensorial, certificado expedido
polo organismo competente. 

-No caso de nenos/as con necesidade específica de apoio educativo ou integración, informe do
Equipo Psicopedagóxico Municipal. 

-No caso de vítimas de violencia de xénero, acreditarase por medio de calquera dos seguintes
documentos: certificación e/ou informe dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración
pública autonómica ou local. 

* Documentación acreditativa da situación socioeconómica e laboral da unidade familiar:

-Sentenza/auto xudicial na que se fixe a contía de pensións alimenticias ou compensatorias. 

-Outros documentos nos que consten incidencias familiares, económicas e sociais puntuadas no
baremo ou informe de servizos sociais sempre que sexa necesario por falla de acreditación
documental suficiente ou pola situación especial na que vive a unidade familiar. 

-Si,  durante  o  curso  escolar,  se  produciran  circunstancias  sobrevidas  que  afectasen  aos
recursos da unidade familiar, estas deberán acreditarse mediante a presentación da oportuna
documentación xustificativa. No caso de non aceptación para a consulta de datos en Facenda e
Seguridade Social: 

-Última nómina ou informe da vida laboral, ou no seu caso, certificación acreditativa do INEM de
estar en situación de desemprego con percepción ou non de prestacións de todos os membros
da unidade familiar. 

-Última declaración da renda ou certificado negativo de imputacións. En caso de declaracións
individuais, copia da declaración de cada persoa da unidade familiar obrigada a declarar.

-Información fiscal de intereses e retencións, indicando saldo a 31 de decembro do ano anterior
de tódolos membros da unidade familiar, así como certificado de fondos de inversión, letras do
tesouro... 

7.5. Solicitudes incompletas. 

Se a solicitude non reúne os requisitos esixidos neste Regulamento, requirirase ao interesado/a
para que, nun prazo de dez días hábiles, dende que se lle require, emende a falta ou acompañe
os documentos preceptivos con indicación de que, se así non o fixese, quedará desistido da súa
petición. 

7.6. Relación provisional de admitidos e excluídos. 

1.  A relación provisional  de admitidos e excluídos,  coa puntuación obtida,  farase pública no
taboleiro de anuncios da Escola Infantil do concello e na páxina web do mesmo. 

2. A data de publicación desta relación en ningún caso será posterior ao 15 de maio. 

7.7. Reclamacións. 

As/os  solicitantes  que  o  desexen  poderán  presentar  as  reclamacións,  debidamente



 

documentadas, que estimen oportunas á relación provisional de admitidos e excluídos, no prazo
de 10 días hábiles contados dende a data de exposición da relación provisional. 

A resolución resolverase nos seguintes dez días hábiles. 

7.8. Relación definitiva de admitidos e listaxe de agarda e matriculación. 

1.  Unha  vez  resoltas  todas  as  reclamacións  presentadas  e  resoltas  pola  comisión  de
baremación, as listaxes de admitidos/as e de agarda serán publicadas no taboleiro de anuncios
do centro e na páxina web e taboleiro de anuncios do concello, xunto coa puntuación obtida en
cada caso. 

2. Os/as solicitantes admitidos/as deberán formalizar a matrícula na Escola Infantil Municipal no
período comprendido entre o 16 e o 30 de xuño para confirmar a praza, debendo achegar a
seguinte documentación complementaria: 

– Certificado/Informe médico do/a neno/a (non é necesaria póliza oficial). 

– Fotocopia da tarxeta sanitaria. 

– Cartilla de vacinación (opcional/voluntario). 

– 1 foto tipo carné do/a neno/a. 

– Domiciliación bancaria. 

– Autorizacións por escrito para: 

* Administración de medicamentos. 

* Recollida e entrega dos/as nenos/as no centro. 

* Impreso responsabilizándose os/as pais/nais e representantes de todos aqueles alimentos que
traian das súas casas. 

* Saídas didácticas do centro. 

* Realización de reportaxes visuais ou fotográficas. 

* Traslado a centro sanitario en caso de necesidade. 

* Sinatura do coñecemento e aceptación deste Regulamento de Réxime Interior. 

A non presentación desta documentación no prazo sinalado, agás por causa de forza maior,
entenderase  como  renuncia  á  praza,  dando  opción  á  matriculación  daquelas  persoas  que
quedaran na lista de agarda. 

3. As baixas que se vaian producindo ao longo do curso escolar serán cubertas por rigorosa
orde de puntuación entre os/as solicitantes na lista de agarda. 

Se feita a relación definitiva de admitidos/as quedasen prazas vacantes nalgún tramo de idade e
non habendo listaxe de agarda,  as prazas serán cubertas por  rigorosa orde de entrada no
rexistro do Concello de Cambados, sempre e cando reúnan os requisitos esixidos. 

7.9. Baixas. 

Son causa de baixa na Escola Infantil Municipal calquera das que se expoñen de seguido:

-Cumprimento da idade máxima regulamentaria. 

-Solicitude dos/as pais/nais ou representantes legais mediante instancia asinada presentada no
concello ou na escola con 15 días antes do comezo do mes seguinte. 

-Falta de pagamento da cota establecida durante dous meses consecutivos, ou tres alternos,
calquera que sexa o curso escolar ao que se refira a débeda. 

-Comprobación de falsidade, ocultación ou manipulación nos documentos ou datos presentados.

-Por falta de asistencia continuada durante quince días sen causa xustificada. 



 

7.10. Composición da Comisión de Baremación. 

1. A Comisión de baremación terá a seguinte composición: 

– Presidente: 

O/a concelleiro/a da Área de Servizos Sociais ou persoa en quen delegue. 

– Secretario/a: 

O/a coordinador/a do Departamento de Servizos Sociais con voz e voto. 

– Vogais: 

3 membros da ANPA da Escola Infantil Municipal de Cambados. 

3 membros do equipo Directivo da Escola Infantil Municipal. 

Persoa técnica de Servizos Sociais. 

2. Funcións da Comisión de Baremación: 

a) Comprobar as solicitudes unha vez sexan baremadas polos/as técnicos/as do concello. 

b) Supervisar o desenvolvemento do proceso de admisión. 

c) Resolver calquera incidencia que poida xurdir no procedemento. 

7.11. Requisitos e criterios de adxudicación de prazas. 

Ter cumpridos, como mínimo, os 3 meses de idade na data de comezo do curso, e non ter
cumpridos  os  3  anos a  31  de decembro  do  ano  para  o  que  se  solicita  a  praza.  Acreditar
residencia no municipio con anterioridade ao 1 de xaneiro do ano para que se solicita praza. 

Criterios para adxudicación das prazas: 

1. Renta per cápita mensual da unidade familiar,  referida ao Indicador Público de Renda de
Efectos Múltiples (IPREM): 

Inferior ao 100% do IPREM: 3 puntos.

Entre 100% e o 150% do IPREM: 2,5 puntos.

Entre 151% e o 200% do IPREM: 2 puntos.

Entre 201% e o 250% do IPREM: 1,5 puntos.

Entre 251% e o 300% do IPREM: 1 punto.

Entre 301% e o 350% do IPREM: 0,5 puntos.

Superior ao 351% do IPREM: 0 puntos.

IPREM: Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples.

Datos tributarios: referidos á declaración da renda. 

2. Irmáns na EIMC: 

Primeiro irmán, matriculado con praza renovada no centro 2 Puntos. 

Cada un dos irmáns seguintes con praza renovada no centro 0,5 Puntos. 

Irmáns que soliciten praza simultaneamente 2 Puntos. 

Se a familia ten un/unha menor acollido/a terá a mesma consideración que a dun irmán no
baremo.

3. Outros criterios: 

Situación laboral de ocupación de ambos os dous pais/nais (mínimo media xornada 4 h diarias).
Nas familias monoparentais, está puntuación asimilase a formada por dous membros: 6 puntos.



 

Por cada fillo a cargo da unidade familiar (excluído o/a solicitante/s): 0,5 puntos.

Discapacidade do alumno/a: 0,5 puntos.

Discapacidade da nai/pai, titores e/ou outros membros da unidade familiar: 0,5 puntos.

Familia numerosa: 0,5 puntos.

Criterios para resolver os casos de empate: 

1. Maior Puntuación por irmáns no centro. 

2. Presentar solicitude de praza para varios irmáns no centro. 

3. Situación laboral de ocupación dos pais/nais. 

4. Discapacidade do alumno. 

5. Puntuacións por outros irmáns a cargo da Unidade Familiar. 

6. Maior puntuación por renda. 

7. Na unidade familiar existan dependentes que teñan acreditación documental. 

8. Sorteo público. Ditos criterios aplicaranse sucesivamente. 

CAPÍTULO IV.– NORMATIVA REFERENTE A TODO O PERSOAL 

Artigo 8.–Estrutura organizativa da EIMC. 

Esta escola dispón da seguinte estrutura organizativa: 

a) Equipo directivo. 

b) Equipo docente. 

c) Persoal non docente ou de servizos. 

Artigo 9.–Funcións do persoal da EIMC. 

9.1. O equipo directivo: funcións. 

O equipo directivo é o representante do centro e o responsable do seu correcto funcionamento. 

As funcións do equipo directivo son: 

-Representar oficialmente ao centro educativo. 

-Dirixir e coordinar o persoal da escola infantil así como todas as actividades do centro, cara á
consecución do proxecto educativo e de acordo coas disposicións vixentes. 

-Propoñer e presentar o proxecto educativo, de acordo coas directrices e criterios establecidos
pola  Administración  Educativa  responsabilizándose  da  súa  redacción  e  velando  pola  súa
correcta aplicación. 

-Convocar e presidir actos académicos e reunións do persoal, executando e facendo cumprir os
acordos adoptados nas mesmas. 

-Xestionar  os medios humanos e materiais  do centro,  dinamizando os distintos sectores da
comunidade educativa. 

-Expedir os informes que soliciten as autoridades e os/as interesados/as. 

-Velar polo mantemento do equipamento e medios materiais. 

-Contratar a persoal cualificado e substituílo en caso de baixa co fin de manter e garantir en todo
momento a calidade do servizo. 

-Dar  a  coñecer  e  difundir  a  toda  a  comunidade  educativa  a  información  sobre  normativa,
disposicións legais e asuntos de interese xeral ou profesional que se reciba no centro. 

-Coordinar as relacións do persoal coas familias. 



 

-Elaborar e presentar a memoria anual da Escola Infantil. 

-Exercer a garda dos/as menores do centro de acordo co previsto na lexislación vixente e todas
as funcións titoriais do grupo ao seu cargo. 

-Prestar atención persoalizada aos usuarios a través do desempeño da función educativa e
directiva. 

-Comunicarlle ao concello as incidencias relativas ás necesidades de mantemento do centro,
baixas  do  persoal,  necesidades  materiais  e  calquera  outro  acontecemento,  así  como
trimestralmente informar das incidencias. 

-Supervisar,  coordinar  e  facer  cumprir  o  correcto  desenvolvemento  das  actividades
programadas.

-Cumprir e facer cumprir as leis, disposicións vixentes, etc. do Regulamento de Réxime Interior.

-Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo concello dentro do ámbito da súa
competencia. 

9.2. O equipo docente: funcións. 

A EIMC disporá do persoal directivo, docente e non docente ou de servizos, preciso para a
adecuada prestación do servizo; o equipo docente cumprirá, en todo caso, as ratios que por
número de alumnos/as se esixa na normativa en cada momento vixente; o persoal directivo
poderá  desenvolver  funcións  docentes  de  contar  coa  titulación  esixible  para  iso.  No
desenvolvemento das súas funcións, ao persoal da EIMC o asistirá o equipo psicopedagóxico
municipal. 

O equipo docente correspóndese co persoal de atención directa aos menores. Está formado por:

a) Educadores/as: son os/as que posuíndo a titulación académica mínima requirida no Decreto
329/2005 exercen as seguintes funcións: 

-Elaborar e executar a programación da súa aula. 

-Exercer a actividade educativa integral na súa aula. 

-Desenvolver as programacións curriculares, incluíndo as actividades relacionadas coa saúde,
hixiene e alimentación. 

-Calquera outra función que lle poida ser encomendada polo equipo directivo do centro dentro
do ámbito da súa competencia. 

b) Persoal de apoio/Auxiliares: son as persoas que posuíndo a titulación académica mínima
requirida  no  Decreto  329/2005  exercen  as  labores  asistenciais  de  apoio  que  lle  poidan
encomendar o educador e o equipo directivo do centro dentro do ámbito da súa competencia.

9.3. Persoal de servizos xerais da EIMC: funcións. 

a) Persoal de cociña: 

-Elaborar os menús deseñados polo equipo directivo do centro, seguindo as pautas marcadas
pola guía de menús da propia consellería e por un/unha especialista en dietética e nutrición. 

-Limpar as áreas de cociña e comedor. 

-Elaborar a lista da compra de alimentos e subministro da cociña. 

-Realizar o empratado das comidas dos nenos/as. 

-Recoller e lavar os utensilios de cociña. 

-Para garantir o bo estado dos alimentos e permitir a súa análise en caso de intoxicación gardar
mostras dos mesmos diariamente. 

-Calquera outra función que lle poida encomendar o equipo directivo do centro no ámbito da súa
competencia. 



 

b) Persoal de limpeza: 

-Realizar a limpeza de todas as aulas e demais dependencias da escola alleas á área de cociña
e comedor. 

-Calquera outra función que se lle encomende no ámbito da súa competencia. 

Artigo 10.–Procedemento para substitucións e imprevistos do persoal. 

1. En caso de baixa do persoal debida a enfermidade breve este será substituído polo persoal
de apoio do centro. 

2. En caso de baixa longa do persoal este será substituído por persoal coa debida titulación;
este cambio anunciarase no taboleiro de anuncios do centro e informarase ao Concello e a
ANPA da Escola Infantil.

Artigo 11.–Dereitos do persoal. 

Os dereitos do persoal da Escola Infantil Municipal son: 

1.  Recibir  regularmente información da marcha e do funcionamento  da escola,  a  través  do
equipo directivo. 

2.  Presentar  propostas  que  contribúan  a  mellorar  o  funcionamento  da  escola  e  a  atención
prestada aos menores. 

3. Desenvolver, por parte do equipo docente, as súas funcións educativas segundo o seu criterio
persoal, sempre que se axusten ao proxecto educativo e á programación da escola. 

4.  Recibir,  dentro  das  posibilidades  da  escola  infantil  municipal,  os  recursos  e  os  medios
precisos para desenvolver as súas funcións axeitadamente en beneficio do alumnado. 

Artigo 12.–Obrigas do persoal. 

Son obrigas do persoal da Escola Infantil Municipal: 

1. Cumprir e facer cumprir de acordo coas súas funcións o presente regulamento. 

2. Velar polo respecto aos dereitos dos e das menores recollidos neste regulamento e aqueles
outros recoñecidos na lexislación vixente. 

3.  Gardar estrita  confidencialidade sobre os datos persoais  dos e das menores e das súas
familias aos que teñen acceso no desenvolvemento das súas funcións. 

4. Cumprimento das tarefas e responsabilidades derivadas do seu posto de traballo. 

5. Desenvolver, por parte do equipo docente, as súas funcións de acordo co marco lexislativo
vixente en materia educativa para o tramo de idade de 0 a 3 anos. 

6. Manter unha actitude correcta coas familias e cos compañeiros/as de traballo. 

7. Coidar a imaxe e hixiene persoal. 

8. Uso obrigatorio do uniforme completo da Escola Infantil. 

CAPÍTULO V.– NORMATIVA REFERENTE AOS NENOS 

Artigo 13.–Dereitos dos/das nenos /as da Escola Infantil Municipal. 

Os nenos e nenas matriculados na EIMC terán os seguintes dereitos: 

1. Acceso á escola e a recibir información sen discriminación por razón de nacionalidade, sexo,
raza, relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

2. A consideración no trato, debida á dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da escola
como das demais persoas usuarias. 

3. A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social, sanitaria ou
escolar dos menores e familias. 



 

4.  A  que  se  cumpran  todas  as  normas  de  hixiene  e  seguridade  no  desenvolvemento  da
actividade educativa (dentro e fóra do centro, nas saídas escolares) cos/coas nenos/as. 

5. A recibir unha atención e educación personalizada e individualizada, tendo en conta o ritmo
de  madurez  do/da  menor  asegurando  o  pleno  desenvolvemento  da  súa  personalidade  e
atendendo ás súas necesidades específicas. 

6. Á intimidade persoal. 

7. A que se lles facilite o acceso á atención social, sanitaria, educativa, cultural e, en xeral, a
todas as necesidades persoais que sexan precisas para acadar o seu desenvolvemento integral.

Artigo 14.–Normas de hixiene e saúde persoal. 

1. Os/as nenos/as deberán acudir á Escola Infantil en condicións correctas de hixiene e saúde.
Por este motivo, é imprescindible que o aseo na casa se faga a diario e de forma minuciosa. 

2. No caso de observarse repetidamente síntomas de falta de atención no coidado dos nenos/as
(falta  de  hixiene,  nutrición,  etc.)  poñerase  en  coñecemento  do  Departamento  de  Servizos
Sociais,  na  procura  de  realizar  a  intervención  social  necesaria  cos  pais/nais/representantes
legais. 

3.  Os/as  nenos/as  deberán  vir  á  escola  con  roupa  que  lles  permita  moverse  con  plena
comodidade.

4. Os/as nenos/as deberán traer sempre unha muda completa de reposto e panos de man de
papel e toallas húmidas que terán que repoñer cando sexa preciso. 

5. Os/as nenos e nenas que usen cueiros deberán traer un paquete deles e un bote de toallas.
Este material repoñerase cando sexa preciso. 

6. Todos os/as nenos/as que anden deberán traer o mandilón. 

7. O persoal que manipule alimentos deberá dispoñer e manter en vigor o correspondente carné
de manipulador de alimentos. 

8.  Todo  o  persoal  que  realice  funcións  educativas  de  coidado  e  vixilancia  dos/as  menores
deberá  acreditar  o  seu  correcto  estado  de  saúde  e  periodicamente  someterse  a  un
recoñecemento médico anual axeitado para acreditar que non padece enfermidade, nin defecto
físico  ou  psíquico  que  impida  ou  dificulte  as  súas  funcións.  Será  igualmente  preceptiva  a
vacinación do persoal contra a rubéola co especial compromiso das mulleres en idade fértil de
adoptar as medidas sanitarias e preventivas que corresponda durante os tres meses despois da
vacinación. 

9. No caso de enfermidade ou accidente sobrevido na Escola Infantil,  despois das primeiras
atencións “in situ”, poñerase esta circunstancia en coñecemento dos pais/nais/representantes
legais do/a menor, para que recollan ao menor na maior brevidade posible. No caso de non
poderse desprazar á escola, ou de que a circunstancia concreta o requirise, procederase ao
traslado inmediato do/a neno/a ao un centro clínico co fin de garantir que o menor reciba a
atención médica axeitada. Ao formalizar a matrícula os pais, nais e representantes legais dos/as
nenos/as asinarán unha autorización de traslado para estes casos.

10.  O/a  neno/a  deberá  permanecer  na  casa  no  caso  de  ter  febre,  diarrea,  vómitos,  ou
enfermidade contaxiosa (rubéola, papeiras, sarampelo, lombrigas, piollos, conxuntivite, etc.). De
aparecerlle calquera destes síntomas mentres permanece na escola será posto en coñecemento
dos pais/nais/representantes legais para que recollan o/a neno/a o antes posible. No caso de
padecer  enfermidade  contaxiosa  o  seu  reingreso  no  centro  só  será  posible  transcorrido  o
período de contaxio achegando o informe médico que acredite tal circunstancia (imprescindible
para evitar contaxios no centro). 

11. Cando se produza a falla de asistencia á Escola Infantil debido a enfermidade ou outras
circunstancias, os/as pais/nais/titores ou representantes legais deberán comunicar este feito á
dirección do centro. 



 

12. Nos casos nos que se deban administrar medicinas aos nenos ou nenas e a súa asistencia
ao centro  estea autorizada  polo/a  médico/a,  a  familia  axustará a  dose fóra  dos tempos de
permanencia  na  escola.  Naqueles  casos  nos  que  sexa  imprescindible  administrárllelas  na
escola, estas deberán ir acompañadas da receita médica actualizada á data do tratamento, na
que constará o nome do/a neno/a, o nome do medicamento, forma, dose e periodicidade na
administración.  Non  se  administrará  ningunha  medicación  que  non  veña  acompañada  da
autorización por escrito dos pais/nais, titores ou representantes legais, indicando as horas de
administración da dose correspondente.  No caso de que xurda un proceso febril  durante o
tempo  de  permanencia  na  escola,  o  persoal  tentará  reducila  por  medios  físicos,  de  non
conseguilo, seguirá as instrucións das autoridades sanitarias previa chamada ao 061, dando
aviso ás familias do acontecido. 

Artigo 15.–Normas de nutrición. 

1.  A Escola  Infantil  publicará  no  taboleiro  de  anuncios  unha  relación  dos  menús  previstos
mensualmente,  que  proporcionarán  unha  dieta  sa,  equilibrada  e  axeitada  para  os  distintos
grupos  de  idade  supervisada  e  visada  por  técnico  especialista  en  dietética  e  nutrición  ou
profesional equivalente. 

2. A Escola Infantil prestará un especial coidado en atender os casos nos que o/a neno/a, por
motivo  de circunstancias  persoais,  non deba recibir  determinados alimentos,  debendo estar
debidamente informada a dirección e o persoal do centro desta circunstancia, co seu respectivo
informe pediátrico. 

3.  Os/as pais, nais titores e representantes legais dos/as nenos/as que traian algún tipo de
alimento ao centro deberán asinar un impreso responsabilizándose do seu estado e efectos
causados. 

Artigo 16.–Promoción da igualdade entre nenos/nenas. 

1.  A  escola  promoverá  a  igualdade  como  valor  fundamental  de  convivencia  entre  os/as
nenos/as. A promoción da igualdade estará no centro das actividades que se desenvolvan na
escola  e  reflectirase  non  só  nas  actividades  e  material  de  traballo  senón  tamén  nos
comportamentos habituais dos/das educadores/as. 

2. O centro poñerá especial coidado en revisar aqueles materiais e ilustracións que se utilicen
como  instrumentos  de  traballo.  Así  mesmo,  vixiará  que  no  uso  da  linguaxe  se  adopten
expresións e formas non discriminatorias. 

3.  Asemade,  desde  a  escola  prestarase  atención  especial  ao  fomento  e  respecto  da
interculturalidade, coma instrumento de superación de desigualdades, inxustizas, prexuízos e
racismo. 

Artigo 17.–A lingua. 

A lingua utilizada na escola, en cada grupo de idade, será a lingua materna predominante entre
os/as nenos/as que forman parte del. Coidarase que adquiran o coñecemento da outra lingua
oficial de Galicia. Atenderase de xeito individualizado a aqueles nenos/as do grupo que non
teñan  coñecemento  suficiente  da  lingua  materna  predominante.  Elaborarase  para  a  súa
inclusión na proposta pedagóxica un plan de actividades encamiñadas á dinamización da lingua
galega.

Artigo 18.–Promoción da integración. 

A escola promovera, dentro das súas posibilidades, a integración dos nenos/as con necesidades
específicas de apoio  educativo,  sempre e  cando conten cos  recursos  materiais  e  humanos
necesarios. Cada un destes nenos/as ocupan dúas prazas no seu grupo de idade. En ningún
caso haberá mais dun neno/a de integración por aula. 

Artigo 19.–Uso das dependencias e materiais. 

-As  dependencias  e  materiais  da  Escola  Infantil  serán  utilizadas  para  uso  das  actividades
educativas e asistenciais que implican a prestación do servizo polo persoal da mesma e os/as



 

nenos/as  que  asisten  á  mesma  así  como  os  seus  pais/nais/representantes  legais.  Tamén
poderán ser utilizadas para impartir ou recibir cursos de formación para o persoal do centro ou
calquera outra actividade relacionada coa Educación Infantil. 

-Diariamente  o  acceso  á  escola  farase  con  normalidade,  entregando  as/os
nais/pais/representantes legais ou persoas designadas para facelo os/as nenos/as na porta da
Escola ou na porta designada para a entrega e recollida. 

-Todos os materiais dispoñibles na Escola Infantil serán utilizadas exclusivamente para uso das
actividades educativas, asistenciais e de formación que implican a prestación do servizo polo
persoal  da  mesma  e  os/as  nenos/as  que  asisten  á  mesma  así  como  os  seus
pais/nais/representantes legais.

-Con ocasión de festas, celebracións ou actos puntuais, pódese acordar a utilización doutros
espazos alleos á Escola Infantil  para dar cabida ao número maior de asistentes, o que será
notificado aos interesados con antelación. 

Artigo 20.–Período de adaptación. 

1. A asistencia por primeira vez a un centro educativo é un feito moi significativo que permite o
desenvolvemento psicolóxico e social dos/das menores, a través das relacións cos seus iguais e
das diferentes actividades educativas. Ao mesmo tempo o/a neno/a enfróntase a un ambiente e
persoas novas, o que produce que sexa frecuente e moi normal que, sobre todo nos primeiros
días, os/as nenos/as rexeiten ir á escola. Por iso, precisan dun período de adaptación. 

2.  Para  facilitar  o  proceso  de  adaptación,  porase  en  coñecemento  dos/as
pais/nais/representantes legais por parte da dirección do centro, as seguintes medidas: 

a)  Incorporación  progresiva.  Durante  a  primeira  semana,  ir  aumentando  pouco  e  pouco  os
tempos de estadía e graduar a incorporación dos nenos/as en distintos días. Esta progresión
posibilitará  que  na  Escola  Infantil  se  lle  preste  unha  especial  atención  os  primeiros  días,
mellorando a calidade da acollida e da adaptación /relación afectiva cos/as educadores/as. 

b)  Evitar  todo  tipo  de  manifestacións que  poidan  transmitir  ao neno ou nena sensación de
angustia ou inseguridade relacionadas coa súa asistencia á escola. 

c) Transmitir expectativas positivas e interese especial por todo o relacionado co centro. 

d) Asistencia regular ao centro, converténdose nun hábito de vida do/a neno/a. 

3. A dirección do centro porá en coñecemento da familia todas estas medidas e convidará a
expoñer calquera tipo de dúbida ou aclaración en relación ao tema.

CAPÍTULO VI.– NORMATIVA REFERENTE A FAMILIA 

Artigo 21.–Dereitos dos/as pais/nais/representantes legais. 

As familias ou representantes legais teñen os seguintes dereitos respecto da Escola Infantil
Municipal de Cambados: 

1. A consideración no trato, debida á dignidade da persoa, tanto por parte do persoal da escola
como das demais persoas usuarias, sen discriminación por razón de nacionalidade, sexo, raza,
relixión, ideoloxía ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social. 

2. A confidencialidade e o sixilo profesional sobre os seus datos da historia social, sanitaria ou
económica. 

3. A ser informados do desenvolvemento diario da/o nena/o promovendo a súa participación e
colaboración dunha maneira activa de cara á mellor consecución dos obxectivos educativos. 

4. A ser escoitados e manifestar a súa discrepancia respecto ás decisións educativas que lles
afecten, a través das vías oportunas. 

5. A realizar visitas das instalacións do centro e promover entrevistas persoais antes de comezar
o curso e ao longo do curso, cando así o soliciten, sen entorpecer o transcurso normal das



 

actividades.

6. A deixar de utilizar os servizos ou abandonar a escola por vontade propia. 

7.  A asociarse co obxecto  de favorecer  a  súa participación nas actividades e proxectos da
escola.

Artigo 22.–Deberes dos/as pais/nais/representantes legais. 

1.  Cumprir  as  normas  sobre  a  utilización  e  funcionamento  do  centro  e  os  seus  servizos
establecidos neste regulamento. 

2.  Aboar  o  material,  as  actividades  extraescolares  se  fose  oportuno  e  as  mensualidades
conforme ao establecido no presente regulamento e no acordo regulador de prezos aplicable á
Escola Infantil Municipal de Cambados. 

3. Asinar os documentos requiridos no momento da formalización da matrícula, relacionados no
artigo 7.8. 

4. Manter unha conduta inspirada no mutuo respecto, tolerancia, colaboración, encamiñada a
unha mellor convivencia. 

5. Colaborar e participar na vida do centro na procura de acadar os fins e obxectivos educativos
propostos. 

6.  Responsabilizarse daquelas  situacións nas que  por  motivos de saúde ou malestar  os/as
nenos/as teñan que saír da escola. 

Artigo 23.–Participación das/os nais/pais/representantes legais. 

23.1. Relación familia-escola infantil. 

1.  Dende  a  Escola  Infantil  Municipal  crearase  un  bo  ambiente  de  confianza,  respecto  e
seguridade de cara ao trato persoal coas nais e pais das/os nenas/os do centro. 

2.  A relación cos/as pais/nais/representantes legais deberá ser fomentada pola Dirección da
Escola Infantil Municipal e terá como principais obxectivos: 

* Intercambio de criterios educativos. 

* A transmisión mutua de información sobre actitudes e comportamento dos/as nenos/as. 

* Compartir opinións sobre incidentes, preocupacións, actividades, etc. 

3. A principio de curso celebrarase unha reunión para informar sobre o programa educativo do
centro. 

4.  As/os  nais/pais/  representantes legais  poderán  pedir  unha reunión coas titoras/es  das/os
súas/seus fillas/os para tratar temas relativos á súa evolución. 

5. As/os titoras/res de aula poñerán en coñecemento dos pais, nais ou titores de cada neno/a a
información relativa a evolución integral que terá carácter trimestral a través dos boletíns de
avaliación e de reunións grupais cos pais, nais ou representantes legais dos/as menores. 

6. Dende a Escola Infantil Municipal levaranse a cabo entrevistas coas nais/pais/representantes
legais das/os nenas/os que presenten problemas evolutivos, afectivos, etc. co fin de garantir
unha atención integral e preventiva. 

7.  As  visitas  dos/as  pais/nais/representantes  legais  do/as  nenos/as  realizaranse  de
conformidade co horario establecido pola Dirección para tal fin. 

8. As nenas e nenos serán entregadas/os na escola ao/a pai/nai ou representantes legais, ou a
persoa autorizada expresamente por escrito e documentada. Teranse en conta as cuestións
concretas  reguladas  por  disposición  xudicial,  que  deberán  ser  postas  en  coñecemento  da
Dirección por quen sustenta a garda e custodia da nena ou neno. 

9. Haberá un Libro de Reclamacións a disposición dos usuarios. 



 

10. No mes de setembro haberá unha reunión cos/as pais/ nais ou representantes legais dos
nenos/as  aceptados/as  no  centro  por  grupos  para  amosarlles  as  instalacións  da  Escola  e
explicarlles todo o que se considere de interese para eles. Lerase, comentarase e entregarase
tamén  a  normativa  do  centro  para  ser  asinada.  Así  mesmo,  exporase  e  comentarase  o
Regulamento de Réxime Interior  e o Proxecto Educativo do Centro que quedarán expostos
durante todo o curso no taboleiro de anuncios para poder ser consultado polos pais, nais titores
e representantes legais dos nenos e nenas da escola cando o desexen. 

23.2. Instrumentos de información a pais e nais. 

Os instrumentos de información de cara aos pais/nais/representantes legais dos que dispón a
escola infantil municipal son os seguintes: 

a)  Reunións  de  principio  de  curso  e  trimestrais,  para  dar  a  coñecer  o  proxecto  educativo,
período de adaptación, normativa do centro, programación de aula, saídas, etc.

b) Reunións extraordinarias a petición da Dirección do centro, o departamento de orientación ou
titoras ou titores coas nais/pais/representantes legais. 

c) Reunión de Escola de nais e pais, na que se tratarán temas relativos á crianza e evolución así
como problemas cotiáns das nenas e nenos, e se intercambiarán opinións sobre os mesmos. 

d) Diario da clase, co fin de poder consultar datos relativos á estadía diaria dos/as menores no
centro (alimentación, esfínteres, sono, incidencias, etc.). 

e)  Intercambio  diario  de  información  coas  nais/pais/  representantes  legais,  a  través  de
conversas informais. 

23.3. Asociación de pais/nais. 

1. A Asociación de pais e nais é o órgano de participación na vida do centro. A súa constitución e
funcionamento fomentarase por parte da Dirección de Escola. 

2. En caso de constituírse a asociación de pais/nais terá como finalidade: Defender os dereitos
dos/as  pais/nais/  representantes  legais  no  relativo  á  prestación  de  servizos  dirixidos  aos
nenos/as,  e  participar  conxuntamente  e  activamente  coa  Dirección  e  co  persoal  da  Escola
Infantil Municipal para favorecer o desenvolvemento integral da poboación infantil atendida.

CAPÍTULO VII.– NORMATIVA REFERENTE Á INFRAESTRUTURA 

Artigo 24.–Medidas de seguridade e hixiene. 

A EIMC conta con: 

1. Plan de Auto-protección implantado (formación para a actuación para casos de emerxencia e
simulacro de evacuación anual). 

2. Póliza de responsabilidade civil e accidentes. 

3. Póliza de sinistros-danos. 

4.  Plan de prevención de riscos laborais  cunha empresa especializada nese cometido.  Dita
empresa levará a cabo a avaliación de riscos anual, co informe pertinente, e a formación do
persoal. 

5. Todo o persoal da Escola Infantil Municipal de Cambados debe ter o título de manipulador de
alimentos, curso de primeiros auxilios e estar vacinado contra a rubéola. 

6. Seguindo o APPCC do centro tanto os alimentos preparados no centro como os utensilios de
limpeza e as uñas da cociñeira poderán ser analizadas periodicamente pola empresa contratada
para iso. 

7. Libro de reclamacións a disposición das persoas usuarias. 

8. Rexistro de persoas usuarias (nenos/nenas). 

9.  Expedientes individualizados de cada neno/a,  poñendo en marcha todos os mecanismos



 

posibles para a protección da información que se obteña na organización e desenvolvemento da
Escola Infantil Municipal por parte da dirección do centro. 

10. Proxecto educativo do centro a disposición dos pais/nais. 

11. Certificado do Rexistro central de delincuentes sexuais do persoal de atención directa.

DISPOSICIÓN DERROGATORIA ÚNICA 

Este texto derroga expresamente o Regulamento de réxime interno da Escola Infantil Municipal
de  Cambados  publicado  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  de  Pontevedra,  núm.  196,  do
10/10/2014,  e  calquera  outra  disposición  de  igual  ou  inferior  rango  que  sexa  contraria  ao
mesmo. 

DISPOSICIÓN DERRADEIRA 

O presente regulamento entrará en vigor unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia e
transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 da lei  7/1985, do 2 de abril,  continuando a súa
vixencia ata que se acorde a súa modificación ou derrogación expresa”

SEGUNDO.- Someter o expediente a información pública e audiencia por un periodo de
trinta días hábiles contados desde o seguinte a súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia.
No  caso  de  que  non  se  houbera  presentado  ninguna  reclamación  ou  suxerencia
entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional. 

7.-  Expediente  4732/2019.  Designación  representantes  Fondo  Galego  de
Cooperación e Solidariedade

O Sr.  Secretario  da  conta  do ditame da  Comisión Informativa  de Servizos  Sociais,
Terceira Idade, Seguridade Cidadá e Mobilidade, favorable, por tres (3) votos a favor
votos  a  favor  dos  concelleiros  integrados  nos  grupos  municipais  do  PsdeG-PSOE,
Somos Cambados, BNG, tres (3) abstencións dos concelleiros integrados nos grupo
municipal do PP e un (1) en contra do Grupo Mixto (Cambados Pode):

“Vista a necesariedade de determinar representantes do Concello no Fondo Galego de 
Cooperación e Solidariedade.
Visto o disposto no artigo 22. b) da Lei 7/1985 do 2 de abril  que determina a competencia
plenaria  para  a  adopción  de  acordos  de  participación  en  organizacións  supramunicipais,
ACORDO:

1.  Nomear  os  representantes  no  Fondo  Galego  de  Cooperación  e  Solidariedade  que  se
describen:

Representante  político:  Constantino  Cordal  Rodíguez  (Concelleiro  delegado  de  Servizos
Sociais)

Representante técnico: Begoña Domínguez Sertal (Coordinadora Servizos Sociais) 

2.Notificar a presente Resolución ao organismo interesado.”

O  Sr.  Cordal  Rodríguez  (Somos  Cambados)  di  que  resulta  preciso  designar
representante político e técnico no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade.

O  Sr.  Abal  Varela  (Cambados  Pode)  explica  que  sorprendeulles  que  na  Comisión
Informativa que o representante técnico non acode as sesións cando é moi importante
que o faga.

Sometido a votación o Pleno, por quince votos a favor dos concelleiros integrados nos



 

grupos municipais do PsdeG-PSOE, Somos Cambados, PP, BNG e unha abstención do
concelleiro integrado no grupo mixto Cambados Pode, adopta o seguinte acordo:
1. Nomear os representantes no Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade que se
describen:

Representante político:  Constantino Cordal  Rodíguez (Concelleiro  delegado de Servizos
Sociais)

Representante técnico: Begoña Domínguez Sertal (Coordinadora Servizos Sociais) 

2.Notificar a presente Resolución ao organismo interesado.

8.-  Expediente  4737/2019.  Incorporación  de  arquivos  audiovisuais  ás  actas
municipais

O Sr. Secretario da conta do ditame da  Comisión Informativa de Muller, Igualdade e
Réxime Interior, favorable, por catro (4) votos a favor dos concelleiros integrados nos
grupos  municipais  do  PsdeG-PSOE,  Somos  Cambados,  BNG  e  grupo  mixto
(Cambados  Pode)  e  tres  (3)  abstencións  dos  concelleiros  integrados  nos  grupo
municipal do PP que di:

“Visto que o Decreto 24/2018 do 15 de febreiro sobre libros de actas e de resolucións das
entidades locais galegas habilita para que, mediante acordo plenario, se poida optar para que as
actas das  sesións  dos órganos colexiados de goberno  incorporen  o arquivo  audiovisual  da
sesión.
Visto que, neste caso, o ficheiro resultante da grabación, xunto coa certificación expedida pola
secretaría da súa autenticidade e integridade e cantos documentos en soporte electrónico se
empregaran como documentos da sesión incorporaranse a acta da sesión, sen necesidade de
facer constar nesta última as deliberacións.

Polo exposto, en virtude da competencia atribuída ao Pleno polo artigo 2.4 do Decreto 24/2018
do 15 de febreiro sobre libros de actas e de resolucións das entidades locais galegas e polo que
se propón a adopción do seguinte, ACORDO:

1.Determinar que as actas das sesións plenarias incorporen o arquivo audiovisual da sesión cos
efectos previstos no Decreto 24/2018 do 15 de febreiro sobre libros de actas e de resolucións
das entidades locais galegas.

2.Determinar que o libro de actas se realice en soporte electrónico consonte ao establecido no
artigo 3  do  Decreto  24/2018 do 15 de febreiro  sobre libros  de actas e  de resolucións das
entidades locais galegas.

3.Habilitar á Alcaldía para ordenar realizar os trámites necesarios para a incorporación o arquivo
audiovisual  da  sesión  de  acordo  cos  requisitos  técnicos  determinados  pola  normativa  de
aplicación.”

O  Sr.  Lago  Ozón  (PsdeG-PSOE)  explica  que  se  trata  de  incorporar  os  arquivos
audiovisuais ás actas para simplificar a tramitación administrativa.
O  Sr.  Abal  Varela  (Cambados  Pode)  di  que  están  de  acordo  en  incorporar  á
Administración Electrónica á tramitación das actas.
O Sr. Caamaño Rivas (BNG) di que se amosan a favor, igualmente.
O  Sr.  Aragunde  Aragunde  (PP)  manifesta  que  non  está  de  acordo  debido  aos
numerosos erros aos que pode dar lugar a gravación, cuestión que se está a poñer de



 

manifesto en Xulgados onde se utiliza este sistema.
O Sr. Secretario aclara que o que se pretende é suprimir as deliberacións por medio da
gravación. Se difire a entrada en vigor deste sistema ata contar cos medios técnicos
que permitan a súa aplicación. Non obstante, aclara, o Secretario seguirá asistindo as
sesión a efectos de garantir a fe pública nas mesmas.
Sometido a votación o Pleno, por unanimidade dos seus membros, adopta o seguinte
acordo:
1. Determinar que as actas das sesións plenarias incorporen o arquivo audiovisual da
sesión cos efectos previstos no Decreto 24/2018 do 15 de febreiro sobre libros de actas
e de resolucións das entidades locais galegas.

2.  Determinar  que  o  libro  de  actas  se  realice  en  soporte  electrónico  consonte  ao
establecido no artigo 3 do Decreto 24/2018 do 15 de febreiro sobre libros de actas e de
resolucións das entidades locais galegas.

3. Habilitar á Alcaldía para ordenar realizar os trámites necesarios para a incorporación
o arquivo audiovisual da sesión de acordo cos requisitos técnicos determinados pola
normativa de aplicación.

9.-  Expediente  4738/2019.  Proposta  do  grupo  municipal  de  Somos  Cambados
relativa á adopción de situación de emerxencia climática

O Sr. Secretario da conta do ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Mar e
Medio Rural, favorable, por tres (3) votos a favor dos concelleiros integrados nos grupos
municipais do PsdeG-PSOE, Somos Cambados e BNG e catro (4) abstencións dos
concelleiros integrados nos grupos municipais do PP e grupo mixto (Cambados Pode)
que di,

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.= O Concello de Cambados recoñece que o planeta, así como os
seres vivios e os ecosistemas, atópanse en grave perigo, proba disto son os recentes informes
sobre o estado da biodiversidade do IPBES sobre o quentamento global de 1’5ºC do IPCC, que
alertan dun rumbo que leva á extinción dunha grande parte dos ecosistemas terrestres.  Un
millón de especies están ameazadas pola actividade humana. Tamén estase ao bordo do punto
de non retorno fronte ao cambio climático. Non responder ante a crise ecolóxica e da civilización
suporía  a  morte  de  millóns  de  persoas,  ademais  da  extinción  insubstituíbel  de  especies
imprescindibles para a vida na Terra, dadas as complexas interrelacións dos ecosistemas.

Neste senso aceptamos a verdade da crise climática e a gravidade da situación. Admitir as
evidencias cientificas, así coma o camiño de redución das emisións propostas é o único xeito de
protexer  a  existencia  dun  futuro  para  o  concello.  A cidadanía  debe  entender  a  urxencia  e
irreversibilidade desta loita e o Concello de Cambados pode desempeñar un papel clave na
formación,  educación e información sobre o necesario freo ás emisións de gases de efecto
invernadoiro e realizar unha vital adaptación ás consecuencias do incremento da temperatura
global.
Declarar a emerxencia climática require asumir o cumprimento de compromisos políticos reais e
vinculantes, moito máis ambiciosos que os actuais, coa conseguinte asignación de recursos
para facer fronte a esta crise. Unha folla de ruta vinculante capaz de garantir as reducións de
gases de efecto invernadoiro anuais necesarias, abandonar os combustibles fósiles, apostar por
unha enerxía 100% renovable e reducir a cero as emisións netas de carbono o antes posibel, de
xeito urxente e prioritario, en liña coas indicacións do informe do IPCC para limitar o aumento
das temperaturas globais  a  1,5ºC.  Un estado de emerxencia  implica reconduciren todos os
recursos posibles dos Concellos para encarar a crise climática cos problemas asociados que
implica.
A declaración de emerxencia supón iniciar un proceso de educación, formación e concienciación



 

a toda a poboación sobre a verdade da crise ecolóxica e o enorme cambio necesario para
retardar  a  emerxencia.  Ante  a  mesma o Concello  comprométese  a  iniciar  este  proceso  de
transformación social e asegurar a plena consecución dos seguintes obxectivos xerais.
Por todo o exposto anteriormente, o grupo municipal de Somos Cambados ACORDA:
Instar ao Pleno do concello de Cambados a que acorde comprometer ao Concello de Cambados
a:
1.  Establecer  os  compromisos  políticos,  normativas  e  recursos  necesarios  para  garantir
reducións de gases de efecto invernadoiro para chegar ao balance neto cero non máis tarde de 
2040 e a ser posibel antes de 2035, así como deter a perda da biodiversidade e restaurar os
ecosistemas coma única resposta posíbel para evitar un colapso de todos os sistemas naturis,
incluído o humano.
2. Abandonar os combustibles fósiles, apostando por unha enerxía 100% renovábel de xeito
urxente e prioritario. Para elo os gobernos municipais deben analizar como lograr este obxectivo
e propoñer os planes de actuación necesarios. Entre outros, frear novas infraestructuras fósiles,
alcanzar o pleno autoconsumo eléctrico 100% renovábel e unha mobilidade sostible o antes
posíbel,  crear  espazos  peonís,  fomentar  a  bicicleta  e  outros  medios  de  transporte  non
contaminantes, reducir a demanda de enerxía ata consumos sostíbeis, promover o aumento da
eficiencia enerxética e das instalacións renovábeis, crear espazos educativos e de información á
poboación sobre a emerxencia climática, acadar unha política de resíduo 0, evitar os bancos,
cos que traballa o municipio, que financien proxectos baseados en combustibles fósiles, apoiar a
xestión dos comunais enfocada á recuperación da terra fértil e o freo da erosión. A recuperación
dos acuíferos, a recuperación dos pastos a través da xestión intelixente do territorio, determinar
apoios  e  beneficios  fiscais  para  os  pobos  e  aldeas  que  desenvolven  funcións  claves  de
mitigación do cambio climático e abordar proxectos de rexeneración rural, ecolóxica e humana.
3. É necesario avanzar, entre outras, nunha economía local e de proximidade, que impulse a
soberanía alimentaria, silvicultura, agricultura e gandería ecolóxica e de proximidade. Acadando
o antes posíbel o pleno subministro agro-ecolóxico nos servizos de restauración municipais e
estendéndoos ao resto da poboación.
4.  Iniciar  a  necesaria  adaptación  dos  municipios  á  crise  climática,  coas  consecuencias  do
incremento  da  temperatura  global,  as  olas  de  calor,  a  irregularidade  das  precipitacións,  o
aumento do nivel do mar e outras manifestacións que xa están a producirse.
5.  A xustiza,  a  democracia  e  a  transparencia  deben  ser  piares  fundamentais  de  todas  as
medidas que se apliquen, polo que se ten que establecer un mecanismo de toma de decisións
cidadán de carácter vinculante con competencias en materia de vixilancia, seguimeno e control
das  medidas  adoptadas.  Para  elo  será  necesario  establecer  indicadores  e  obxectivos
verificables  e  cuantificables.  Faise  necesario  garantir  que  este  mecanismo  integre
especialmente a visión de xénero e doutros colectivos vulnerábeis.””

A Sra.  Aragunde  Laya  (Somos  Cambados)  da  lectura  á  proposta  e  manifesta  a
necesariedade de poñer freo ao cambio climático e tentar contrarrestar esa situación.
O  Sr.  Abal  Varela  (Cambados  Pode)  di  que  desde  a  súa  concellería  se  estiveron
levando a cabo multitude de iniciativas para facer fronte a esta problemática. Cita, por
exemplo, plans de aforro enerxético, caldeiras de biomasa, cambio a tecnoloxía led…
Manifesta, non obstante, que había algún concelleiros (como os de Somos Cambados)
que non lles interesaban este tipo de actuacións incurrindo nun populismo que critica.
O Sr.  Caamaño Rivas  (BNG) da conta  da existencia  dunha moción en relación ao
particular.  Manifesta  que  o  cambio  climático  non  é  casual  e  del  somos  todos
responsables.  Afirma  que  se  trata  dun  problema  político  que  deriva  dun  modelo
capitalista depredador. Pon como exemplo dese capitalismo en Galicia a mina de Touro
e o Plan de acuicultura que se quería aplicar.
Enumera os puntos que considera que considera, deberían incorporarse á proposta:
“-Apoiar a movilización mundial en defensa do clima do 27 de setembro e organizar actividades
dirixidas  á  sensibilización  da  poboación  sobre  as  causas  e  consecuencias  de  emerxencia
climática.
-Denuncia a responsabilidade dos gobernos, especialmente os dos países desenvolvidos, e das



 

grandes  corporacións  na  actual  crise  climática,  e  esixir  ao  Estado  español  e  a  UE  que
desenvolva medidas eficaces para facerlle fronte ás causas deste grave problema, que teñen
que ver con un sistema económico depredador de recursos, xerador de relación inxustas e de
graves agresións ás persoas, aos pobos e aos ecosistemas.
-Reclamar ao goberno da Xunta de Galiza que desenvolva un marco lexislativo e estratexias
concertadas con todos os axentes económicos, Sociais e institucionais para loitar eficazmente
contra as causas da emerxencia climática, mudando de raíz as súas políticas en relación coa
ordenación do territorio, a protección da paisaxe e dos ecosistemas, a mobilidade, a xestión dos
residuos, a enerxía, a minaría, a xestión da auga en xeral as políticas económicas que fomentan
a depredación dos recursos, a despoboación e o empobrecemento.”
O Sr. Lago Ozón di estar de acordo coa proposta e manifestar apoio as concentracións
do vindeiro 27 de setembro.
O Sr. Aragunde Aragunde manifesta atoparse a favor da inciativa sempre e cando vaia
no sentido de reclamarse a todas as Administracións.
Sometido a votación a toma en consideración das emendas presentadas polo grupos
municipais de BNG e PP obtense o seguinte resultado:
Unanimidade a favor da toma en consideración das emendas.
Sometida  a  votación  a  emenda  á  proposta  o  Pleno,  por  unanimidade  dos  seus
membros adopta o seguinte ACORDO:
1.- Establecer os compromisos políticos, normativas e recursos necesarios para garantir
reducións de gases de efecto invernadoiro para chegar ao balance neto cero non máis
tarde de 
2040  e  a  ser  posibel  antes  de  2035,  así  como deter  a  perda  da  biodiversidade  e
restaurar os ecosistemas coma única resposta posíbel para evitar un colapso de todos
os sistemas naturis, incluído o humano.
2.- Abandonar os combustibles fósiles, apostando por unha enerxía 100% renovábel de
xeito urxente e prioritario. Para elo os gobernos municipais deben analizar como lograr
este obxectivo e propoñer os planes de actuación necesarios. Entre outros, frear novas
infraestructuras fósiles, alcanzar o pleno autoconsumo eléctrico 100% renovábel e unha
mobilidade sostible o antes posíbel, crear espazos peonís, fomentar a bicicleta e outros
medios de transporte non contaminantes, reducir a demanda de enerxía ata consumos
sostíbeis, promover o aumento da eficiencia enerxética e das instalacións renovábeis,
crear espazos educativos e de información á poboación sobre a emerxencia climática,
acadar unha política de resíduo 0, evitar os bancos, cos que traballa o municipio, que
financien proxectos baseados en combustibles fósiles, apoiar a xestión dos comunais
enfocada  á  recuperación  da  terra  fértil  e  o  freo  da  erosión.  A  recuperación  dos
acuíferos,  a  recuperación  dos  pastos  a  través  da  xestión  intelixente  do  territorio,
determinar  apoios  e  beneficios  fiscais  para  os  pobos  e  aldeas  que  desenvolven
funcións claves de mitigación do cambio climático e abordar proxectos de rexeneración
rural, ecolóxica e humana.
3.- É necesario avanzar,  entre outras, nunha economía local e de proximidade, que
impulse  a  soberanía  alimentaria,  silvicultura,  agricultura  e  gandería  ecolóxica  e  de
proximidade. Acadando o antes posíbel o pleno subministro agro-ecolóxico nos servizos
de restauración municipais e estendéndoos ao resto da poboación.
4.- Iniciar a necesaria adaptación dos municipios á crise climática, coas consecuencias
do  incremento  da  temperatura  global,  as  olas  de  calor,  a  irregularidade  das
precipitacións,  o aumento do nivel  do mar  e outras manifestacións  que xa están a
producirse.
5.- A xustiza, a democracia e a transparencia deben ser piares fundamentais de todas
as medidas que se apliquen, polo que se ten que establecer un mecanismo de toma de
decisións cidadán de carácter vinculante con competencias en materia de vixilancia,
seguimeno  e  control  das  medidas  adoptadas.  Para  elo  será  necesario  establecer



 

indicadores e obxectivos verificables e cuantificables. Faise necesario garantir que este
mecanismo integre especialmente a visión de xénero e doutros colectivos vulnerábeis.
Apoiar  a movilización mundial  en defensa do clima do 27 de setembro e organizar
actividades dirixidas á sensibilización da poboación sobre as causas e consecuencias
de emerxencia climática.
6.-  Denunciar  a  responsabilidade  dos  gobernos,  especialmente  os  dos  países
desenvolvidos, e das grandes corporacións na actual crise climática, e esixir ao Estado
español e a UE que desenvolva medidas eficaces para facerlle fronte ás causas deste
grave problema, que teñen que ver con un sistema económico depredador de recursos,
xerador  de  relación  inxustas  e  de  graves  agresións  ás  persoas,  aos  pobos  e  aos
ecosistemas.
7.-  Reclamar  ao  gobernos  da  Unión  Europea,  Administración  do  Estado,  Xunta  de
Galiza e Deputación Provincial para que desenvolvan un marco lexislativo e estratexias
concertadas  con  todos  os  axentes  económicos,  Sociais  e  institucionais  para  loitar
eficazmente  contra  as  causas  da  emerxencia  climática,  mudando  de  raíz  as  súas
políticas  en  relación  coa  ordenación  do  territorio,  a  protección  da  paisaxe  e  dos
ecosistemas, a mobilidade, a xestión dos residuos, a enerxía, a minaría, a xestión da
auga en xeral as políticas económicas que fomentan a depredación dos recursos, a
despoboación e o empobrecemento.

10.- Expediente 4739/2019. Proposta do grupo municipal do PsdeG-PSOE relativa
ás políticas de conservación e limpeza dos ríos da provincia

O Sr. Secretario da conta do ditame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, Mar e
Medio  Rural,  por  dous  (2)  votos  a  favor  dos  concelleiros  integrados  nos  grupos
municipais do PsdeG e de Somos Cambados, e cinco (5) abstencións dos concelleiros
integrados nos grupos municipais do P.P., do BNG e de Cambados Pode que di:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Os  asolagamentos  son  algo  común  en  Galicia.  Aínda  que  ás  veces,  as  riadas  producen,
ademais de cuantiosos danos materiais, perdas persoais, que sempre son táxicas. Cando se
producen este tipo de desgracias sempre queda a dúbida de se se puideron facer mellor as
cousas cunha correcta planificación das actuacións de conservación e limpeza fluvial.

Porque a realidade é que a Xunta de Galicia mantén unha actitude de pasividade e mesmo
negación dun problema que, ano tras ano, produce graves dificultades. No “país dos mil ríos”, a
política autonómica en materia de prevención de inundacións pódese resumir coa famosa frase
de “se chove que chova”.

A única actuación coñecida da Xunta de Galicia para axilizala limpeza das canles e beiras dos
ríos galegos é a de derivar o mantemento dos tramos urbanos aos concellos (Directrices de
cosnervación fluvial aprobadas por medio dunha Instrución publicada o pasado día 7 de xaneiro
no Diario Oficial de Galicia). Así, lavando as mans cunha simple Instrucción, a Xunta traspasou
“dun  plumazo”  aos  municipios  galegos  a  limpeza  de  300  km dos  case  15.000  km fluviais
existentes  en  Galicia.  Un  exemplo  máis  da  estendida  práctica  desta  Xunta  de  “centrifugar”
competencias de todo tipo aos concellos en o debido acompañamento dos fondos necesarios.

A outra actuación coñecida do Goberno galego é o feble intento de impulsar o voluntariado na
limpeza dos ríos a través de convenios ou colaboracións illadas con organizacións ecoloxistas
que, a pesar do seu gran labor, nin poden nin deben substituír á Xunta de Galicia nas súas
responsabilidades e competencias.

A Entidade Pública Empresarial Augas de Galicia realizou no que vai de ano 2019, segundo os



 

datos publicados pola Xunta de Galicia, un total de 20 actuacións de limpeza en 36 tramos
interurbanos de ríos e regatos. A maior parte destas actuacións son puramente testemuñais e
limítanse a tramos de pouco máis de 100 metros. Aínda que a Xunta non informa en detalle,
podemos concluir que, con toda seguridade, duante o ano en curso non se limparon máis alá
duns poucos km de ríos galegos. Unha porcentaxe ridícula deses case 15.000 km da nosa rede
fluvial.

Non fan  falta  moitas  máis  explicacións  para  chegar  á  conclusión  de  que as  actaucións  de
conservación e limpeza de Augas de Galicia en canles e marxes fluviais non pasan dunha mera
anécdota e non representan unha actuación real e efectiva sobre os ecosistemas, nin tampouco
medida algunha de prevención global contra os asolagamentos.

As actuacións de conservación e limpeza deben ser obxecto dunha programacio´n anual por
parte dos Servizos Centrais de Augas de Galicia. Nada se coñece desa programación que, á
luz, das escasísimas limpezas realizadas este ano, nin sequera gardan unha correspondencia
coas áreas delimitadas como Áreas de Risco Potencial  Significativo de Inundación (ARPSI)
dentro da Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa, senón que máis ben parecen obedecer a
criterios de oportunidade política ou propagandística.

En canto ás actuacións non programadas, solicitadas por terceiros, a praxe diario é que non son
atendidas. Augas de Galicia, tan dada sempre a polemizar cos concellos por cuesións de simple
rivalidade política, non contesta cando de traballar se trata.

No Concello de Cambados son necesarias actuacións de limpeza no río Umia e regatos.

Tendo en conta estes motivos, o Pleno do Concello de Cambados insta á Xunta de Galicia a:

1. Elaborar anualmente unha programación transparente coas actuacións de limpeza que se
vaian acometer ao longo do ano, que se coñeza con antelación, e cun prazo de alegacións e/ou
suxestións para os concellos e colectivos ambientalistas.

2. Incrementar significativamente tanto o número de actuacións como os km sobre os que se
actúa dende a Entidade Pública Empresarial  Augas de Galicia  para que os traballos sexan
realmente efectivos sobre o territorio e non só meras operacións de propaganda illadas.

3. Establecer unha liña de axudas cos concellos, repartida de xeito obxectivo en función dos km
de  río  que  teñan  declarados  como  tramo  urbano,  para  que  estes  poidan  realizar  tamén  a
limpeza nestes treitos, dos que a Xunta se desentendeu a principios deste ano.

4. Proceder de maneira urxente, neste ano 2019, antes da chegada da tempada de choivas, á
limpeza das diferentes canles fluviais da provincia co fin de evitar situacións de risco e previr
danos causados polos desbordamentos.

5. No Concello de Cambados executar as actuacións de conservación e limpeza nos tramos do
río Umia e regatos que transcorren polo municipio”.

A Sra.  Cruz Leiro (PsdeG-PSOE) da conta da problemática  existente en relación á
limpeza dos ríos. Denuncia as eivas levadas a cabo por Augas de Galicia nas súas
políticas de limpeza dos ríos así como a asunción polos Concellos dos tramos urbanos
dos  ríos  sen  axudas  por  parte  do  organismo  autonómico  lendo  un  escrito  a  este
respecto.
O Sr. Abal Varela (Cambados Pode) da conta dos problemas existentes na limpeza dos
ríos  e  regatos  e  solicita  que  cada  unha  das  Administracións  asuma  as  súas
competencias na materia, transferindo os recursos que sexan necesarios.
Denuncia, igualmente, o atraso nos desbroces (pendentes aínda na vendimia) así como
a situación de falta de limpeza das praias.
Por todo o exposto considera que se trata dunha moción partidista e, por isto, adianta a
súa abstención neste punto da orde do día.
O Sr. Caamaño Rivas (BNG) lembra que abstivéronse neste punto da orde do día nas
Comisión ao non coincidir nos criterios de limpeza dos ríos que mantén o BNG.
Mantén que os ríos hai que coidalos e vixialos poñendo por exemplo a iniciativa de



 

voluntariado levada a cabo polo Proxecto Ríos.
Afirma que a limpeza que hai que facer nos ríos debe limitarse á retirada do lixo e de
plantas invasoras non o uso de palas para a limpeza.
Non considera axeitadas limpezas agresivas e de eliminación da vexetación de ribeira.
Mantén que o val de Salnés constitúe unha chaira inundable que se veu degradando ao
longo destes todos anos por unha construcción incontrolada con posibilidade de que se
aneguen.
Considera preciso recuperar esas zonas e coidar os ríos, que se autorregulan solos.
A Sra. Alcaldesa di que a proposta é mais ampla que o manifestado polo portavoz do
BNG e, polo tanto, considera que pode apoiarse.
A Instrucción 1/2019 de Augas de Galicia derivada da sentenza do TS do 2017 que
interpreta o artigo 28.4 da Lei do plan hidrolóxico nacional que fai que os Concellos
asuman as competencias sobre a limpeza dos ríos nos seus tramos urbanos sendo
preciso artellar unha colaboración con Augas de Galicia.
Di que analizaron o Plan de saneamento local da Ría de Arousa na que da conta das
deficiencias das redes de fecais e pluviais e dos verquidos que se van ao mar e que
existen responsabilidades a este respecto por parte de Augas de Galicia.
O Sr. Aragunde Aragunde (PP) di que a intervención do Sr. Charlín non se cingue á
moción presentada.
Defende  que  Cambados  foi  dos  Concellos  onde  mais  investimentos  fixo  Augas  de
Galicia a través de dúas EDAR e do tanque de tormentas do Pombal.
Manifesta que, o certo é que a limpeza nos tramos urbanos é unha competencia dos
Concellos.
Defende as competencias da Deputación Provincial para colaborar cos Concellos nesta
materia, que van mais alá do Plan Concellos.
Considera que, unha vez que a Deputación Provincial asuma as súas competencias, se
poida reclamar a Xunta de Galicia a súas superando todas as diferencias partidistas.
A Sra.  Cruz  Leiro  (PsdeG-PSOE),  en  referencia  á  intervención  do  Sr.  Caamaño,
coincide en que as limpezas dos ríos non deben levarse a cabo a través de palas e que
teñen que ser respetuosas co medio ambiente.
(Ás 22:56 o Sr. Aragunde abandona momentáneamente a sesión)
En referencia á intervención do Sr. Aragunde entende que as competencias sobre os
ríos son de Augas de Galicia.
(Ás 22:56 o Sr. Aragunde reincorpórase á sesión).
(Ás 23:05 interrúmpese momentáneamente a sesión ata as 23:08 horas).
A Sra.  Alcaldesa  defende  que  a  postura  do  BNG resulta  conciliable  co  contido  da
proposta.
O Sr. Aragunde Aragunde (PP), en relación á postura da Sra. Leiro, incide en que as
competencias  da  Deputación  de  Pontevedra  residen  en  auxiliar  aos  Concellos,  en
especial aos mais pequenos, para o exercicio das súas competencias entre as que se
atopa  a  limpeza  dos  tramos  urbanos  dos  ríos.  Considera  que  a  Deputación  de
Pontevedra non está para dar cartos ao Concello de Vigo.
A Sra.  Alcaldesa  defende  a  transparencia  no  uso  das  axudas  levada  a  cabo  pola
Deputación de Pontevedra de acordo co tamaño e poboación dos Concellos.
O Sr. Aragunde Aragunde (PP) denuncia que no último Pleno da lexislatura aprobouse
unha axuda de trinta millóns de euros ao Concello de Vigo.
Sometido a votación o Pleno, por sete votos a favor dos concelleiros integrados nos
grupos  municipais  do  PsdeG-PSOE,  Somos  Cambados  e  nove  abstencións  dos
concelleiros integrados nos grupos municipais de PP, BNG e grupo mixto Cambados
Pode, adopta o seguinte ACORDO:
Instar á Xunta de Galicia a:
1. Elaborar anualmente unha programación transparente coas actuacións de limpeza



 

que se vaian acometer ao longo do ano, que se coñeza con antelación, e cun prazo de
alegacións e/ou suxestións para os concellos e colectivos ambientalistas.

2. Incrementar significativamente tanto o número de actuacións como os km sobre os
que se actúa dende a Entidade Pública Empresarial  Augas de Galicia  para que os
traballos sexan realmente efectivos sobre o territorio e non só meras operacións de
propaganda illadas.

3. Establecer unha liña de axudas cos concellos, repartida de xeito obxectivo en función
dos km de río que teñan declarados como tramo urbano, para que estes poidan realizar
tamén a limpeza nestes treitos, dos que a Xunta se desentendeu a principios deste ano.

4. Proceder de maneira urxente, neste ano 2019, antes da chegada da tempada de
choivas, á limpeza das diferentes canles fluviais da provincia co fin de evitar situacións
de risco e previr danos causados polos desbordamentos.

5. No Concello de Cambados executar as actuacións de conservación e limpeza nos
tramos do río Umia e regatos que transcorren polo municipio.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL 

11.- Dación en conta período medio de pago en morosidade 2º trimestre/2019

O Pleno toma coñecemento da información anterior. 

12.- Dación en conta de aceptación de cargo en réxime de adicación exclusiva

O Pleno toma coñecemento da información anterior. 

13.- Dación en conta de Resolucións

O Pleno toma coñecemento da información anterior.

14.- Mocións de urxencia

Sen contido

C) ROLDA DE INTERVENCIÓNS LIBRES 

Rogos e preguntas.-

O Sr. Aragunde Aragunde (PP) formula as seguintes preguntas:
“O  Goberno  municipal  de  Cambados  anunciou  como  última  data  prevista  para  o  inicio  da
actividade na piscina o 15 de setembro de 2019, a data 26 de setembro, non hai coñecemento
de ninguna data de inicio. Por tal motivo queremos que se nos conteste as seguintes preguntas:
1 Informouse aos usuarios da piscina de cales son os motivos polos que non se procede a



 

apertura da piscina o día 15 de setembro?
2 Informouse aos usuarios de que non se iba a abrir nesa data?
3 Que data barallan neste momento para a apertura da piscina?
4 É certo que perde auga o vaso da piscina?
5 Solventaron a problemática das pingueiras nos pasillos e no ximnasio? Ou volverán a ter que
esquivar os caldeiros de auga os usuarios?”
O Sr.  Lago Ozón (PsdeG-PSOE) contesta que a piscina está chea,  as obras están
rematadas e tan só está pendente dunha serie de controis ambientais e de lexionella.
Sinala que non ten constancia de que perda auga. Informa de que nos vindeiros días
poderá abrir ao público.

O Sr. Gómez Blanco (PP) plantea o rogo de limpeza na zona do paseo fluvial por onde
pasan os peregrinos.

O Sr. Lago Ozón (PsdeG-PSOE) contesta que lle consta a realización de tarefas de
limpeza por parte da Mancomunidade pero que é posible que crecese a vexetación e
por isto comprométese a enviar a algunha brigada para acometer a limpeza.

E non tendo máis asuntos que tratar, a Sra. Alcaldesa da por rematada a sesión, na
data e hora indicada no encabezamento, de todo o que eu como secretario, dou fe
extendendo a presente acta, a reserva dos termos que resulten da súa aprobación,
segundo o disposto no artigo 206 do R.O.F.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 


