Expediente núm.:

Órgano colexiado:

PLN/2021/5

O Pleno

Ordinaria

Data

27 de maio de 2021

Duración

Desde as 21:07 ata as 00:00 horas

Lugar

A distancia

Presidida por

Fátima Abal Roma

Secretario

Miguel Rodríguez de Vicente-Tutor

ASISTENTES (17):
PSDG-PSOE (4): Dª María Cruz Leiro Peña, D. Samuel Lago Ozón, Dª Milagros
Martínez Piñeiro e Sra. Alcaldesa.
SOMOS CAMBADOS (3): D. Xurxo Charlín Trigo, D. Constantino Cordal Rodríguez e
D. Fernando Patricio Rey
B.N.G. (2): D. Víctor Manuel Caamaño Rivas e Dª Mariel Oubiña Vázquez.
P.P. (7): D. Luís Aragunde Aragunde, Dª María Isabel Fole Trigo, Dª Silvia Fernández
Pérez, Dª Sonia Agra Piñeiro, D. Juan Ramiro Gómez Blanco, Dª Monica Montserrat
Peña Otero e D. José Carlos Trigo Trigo.
CAMBADOS PODE (1): D. José Ramón Abal Varela.
A sesión celébrase mediante videoconferencia e a distancia de acordo co disposto no
artigo 46.3 da Lei 7/1985 do 2 de abril e a Resolución da Alcaldía do 13.07.2020 e
motivación que se inclúe no expediente da convocatoria.
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
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Tipo Convocatoria

Número: 2021-0005 Data: 20/07/2021

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

ACTA DO PLENO

Fátima Abal Roma (2 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 20/07/2021
HASH: 000c0c510b85af2628f80bebaf30a34f

MIGUEL RODRIGUEZ DE VICENTE-TUTOR (1 para 2)
SECRETARIO
Data de Sinatura: 20/07/2021
HASH: 14cbfd7ce839ab85ef47173dfbe9682f

ACTA

1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 25/03/2021 e
08/04/2021 (Exptes. PLN/2021/2 e PLN/2021/3)
Dáse conta das actas das sesións celebradas os días 25/03/2021 e 08/04/2021.
O Sr. Charlín Trigo (Somos Cambados) da conta de que, por erro, transcribiuse na
acta a súa última intervención cando se trataba da primeira que tiña o seguinte
contido,
“Este Goberno someteu ao Pleno, na sesión do pasado 25 de marzo de 2021, a aprobación
do orzamento e o cadro de persoal 2021. O proxecto de orzamento foi rexeitado pola maioría
do Pleno Municipal.

Non vou insistir en volver a explicalo pero si vou repetir varios conceptos para que queden
claros, xa que quero puntualizar unha serie de detalles, por que ou ven non se entenderon ou
quere enganarse aos veciños.
Estes orzamentos teñen como prioridade absoluta axudar a aquelas persoas e colectivos
máis afectados pola pandemia. Así, con respecto ao orzamento municipal de 2015 do Partido
Popular no que o gasto corrente en servizos sociais era de 249.000 euros, increméntase o
mesmo ata os 590.400 euros a partida destinada a Servizos Sociais, moito máis do dobre.
Mantéñense as subvencións destinadas a todos os clubs deportivos e asociacións culturais
con respecto ao ultimo orzamento, a pesar de que desde o inicio da pandemia as restricións
decretadas pola Xunta e as autoridades sanitarias están a limitar a súa actividade ata o punto
de case paralizar estes sectores. Somos conscientes do importante labor que fan os clubs
deportivos e asociacións culturais, polo que se incrementaron novas axudas nominativas
para novos investimentos para Asociacións de Cambados
E todo sen subir os impostos, e sen recorrer ao endebedamento do Concello.
Dito isto quero incidir en varias cousas que a pesar de matizalas no anterior pleno parece que
algún grupo da oposición non se enterou ou quere enganar aos veciños.
Incrementase o investimento en educación, cun incremento que triplica o investimento no
Plan Madruga e na partida destinada a limpeza e desinfección de todos os centros de ensino
público. Non é certo que o mantemento dos colexios sexa de 10.000 euros, é de 45.000
euros, e ademais a Limpeza ten unha partida de 110.000 euros, e o Plan Madruga de 25.000
euros, incluíndo unha nova partida de 10.000 euros de investimentos para centros escolares,
que non é o mesmo que o mantemento.
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Ao non haber acordo e non aprobarse as emendas presentadas ao orzamento no pasado
pleno do mes de marzo, o Goberno municipal do Concello de Cambados trae a este pleno o
mesmo documento.
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Ante esta situación de bloqueo institucional, é vontade decidida deste goberno a de sacar
adiante este documento nunha situación especialmente complicada (a crise sanitaria da
Covid-19 con funestas consecuencias económicas e sociais) que non permite adiar por mais
tempo a aprobación dun proxecto que pretende ser útil e beneficioso para a cidadanía
cambadesa. Pero ante a negativa dos Grupos da Oposición de aprobar o documento nos
obriga a recorrer a cuestión de Confianza para poder sacalo adiante.

ACTA DO PLENO

A proposta de aprobación do orzamento foi previamente negociada con todo o goberno
municipal, cos responsables dos distintos departamentos do concello de Cambados. O
orzamento 2021 é froito de meses de negociación coa representación dos grupos políticos
municipais e con representantes de diferentes sectores económicos e sociais de Cambados.

En Medio ambiente tampouco se pode dicir que só se destinan só 10.000 euros neste ano,
cando por primeira vez na historia de Cambados temos un Obradoiro de Emprego único e
exclusivamente destinado a esta materia, ademais de contar con outras paridas, como
mantemento de xardíns ou subvencións de outras administracións que incrementaron o gasto
corrente en medio ambiente.
Polo tanto este é o ano no que o Concello de Cambados destina mais fondos de gasto
corrente a Medio Ambiente, e presentamos uns Orzamento co maior gasto social e o maior
gasto en educación da historia de Cambados.

Hai quen di que non pasa nada por esperar, e hai quen di que chega tarde, o que esta claro
que canto máis tarde se aproben máis difícil vai ser executalos.
Eu volvo a pedir por favor que pensedes nos veciños, repito o orzamento máis social e con
maior gasto nas escolas da historia de Cambados, que teñades un xesto para demostrar que
non só queredes o bloqueo institucional de Cambados.
Estamos nun tempo en que os veciños esperan de nos que sexamos capaces de chegar a
acordo, e nos renunciamos a todo para chegar a ese acordo, e inda así vos votades en
contra do Orzamento.
Por ultimo, fíxeche des referencia ao victimismo do goberno e falades de discursos
lacrimóxenos ou que queremos dar pena. Non vou a dicir que non, e sabedes por que? Por
que os membros deste goberno sentimos Cambados, somos sensibles ante a situación que
están a sufrir moitos veciños de Cambados, por iso estamos dispostos a renunciar a todo,
repito renunciar a todo, para poder aprobar un orzamento que nos sirva de ferramenta para
poder axudar aos veciños, pero pola contra vemos como a oposición ven aquí a falar de todo
menos do orzamento.
Acusádenos de facer un paripe, cando pola contra vos decides publicamente que non ides
facer unha moción de censura, polo que sodes vos os que estades a facer o paripe hoxe aquí
se non se aproba a cuestión de confianza.
E sinceramente para rematar penso que os veciños de Cambados non merecen esta
oposición.”

O Pleno da Corporación, por unanimidade, acorda prestarlles a súa aprobación coa
matización anterior.
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Empezamos coa elaboración dos orzamentos en setembro e poderiamos levalos ao pleno de
xaneiro ou febreiro, pero demos máis prazo para tentar chegar a un acordo que os permitira
aprobar sen ter que chegar a esta situación.
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No tócante aos Salarios simplemente dicir dúas cousas: en primeiro lugar, que quede claro,
que incluír esta partida nos orzamentos non quere dicir que vaiamos a cobrar, iso é mentira.
E en segundo lugar, que xa o dixemos por activa e por pasiva, renunciamos a eles, e mesmo
se presentou unha emenda para sacalos do documento e fochedes vos quenes votaron en
contra de que puidermos renunciar a eles.
Despois de todo isto sigo sen entender cal é o problema para aprobar os orzamentos, esta é
a segunda vez que se traen a pleno, levamos xa con esta 16 reunións, e poderían ser mais
se algúns viñerades as reunións as que estabades convocados.

ACTA DO PLENO

Con respecto as Obras, non se inclúen no documento por un criterio de intervención, non
obstante se vos trasladaron na Comisión Informativa e mesmo algunhas delas foron
propostas polos grupos da oposición, e inda que votedes agora en contra imos facelas igual.

2.Expediente 642/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G. sobre
transferencia da AP9 a Galiza.
O Sr. Secretario da conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de Obras e
Servizos, favorable, do seguinte tenor literal:

Por fin, o 2 de febreiro do presente ano o Congreso aproba, por ampla maioría, a toma en
consideración da Lei de Transferencia de Titularidade e Competencias da Autoestrada AP9.
Desde o BNG consideramos que a transferencia é un primeiro paso para acabar cunha
discriminación histórica, e é necesario que se realice libre de cargas, que sexa rescatada
polo Estado de igual maneira que se rescataron no seu día as radiais madrileñas.
Mentres a tramitación desta Lei non conclúa -algo que debería ter lugar no actual período de
sesións-, é preciso que se efectivice canto antes a rebaixa das peaxes da AP9,
comprometidos no acordo de investidura co BNG. Unhas rebaixas históricas só pendentes de
efectivizarse, e para o que o goberno do Estado dispón de 54,9 millóns de euros nos
orzamentos de 2021.
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A AP9, a autoestrada do atlántico, é a principal arteria de comunicación de Galiza, unha vía
estratéxica que cruza o país de norte a sur, articulando un territorio no que se asenta máis do
70% da poboación e a meirande parte da actividade económica do país.
A pesar da súa importancia estratéxica, esta infraestrutura ten unhas tarifas desorbitadas que
teñen que soportar a diario arredor de 22.000 galegos e galegas. Esta peaxe abusiva é un
verdadeiro lastre para a economía das persoas e das empresas do noso país.
A historia da AP9 é a crónica dunha discriminación con Galiza, que nos ten costado miles de
millóns de euros en peaxes.
Cómpre lembrar que a concesión desta autoestrada remataba en 2013, e que, se aínda
temos que seguir pagando polo seu uso, é porque esta foi ampliada por parte dos distintos
gobernos do Estado -10 anos polo goberno de Felipe González en 1994 e 25 anos por parte
do goberno de José María Aznar en 2000-. A maiores, en 2003, o goberno de Aznar vendería
co beneplácito da Xunta -da que era conselleiro de Ordenación do Territorio, o actual
Presidente, Núñez Feixóo-, a autoestrada por un prezo ridículo.
Como consecuencia destas decisións políticas, hoxe Galiza conta non só cunha das
autoestradas máis caras do Estado senón tamén coa concesión máis longa posíbel, 75 anos,
até 2048. Así, mentres na Galiza pagamos as peaxes máis caras, a práctica totalidade das
autoestradas do Estado ou son de balde ou o serán en breve. O que supón un forte impacto
económico para as arcas de miles de traballadores e traballadoras e un lastre á
competitividade das nosas empresas é, á súa vez, un suculento negocio para a empresa
concesionaria, que en 2019 recaudou 153 millóns de euros, uns 420.000 euros diarios.
A loita social e institucional para poñer fin a este abuso vén de lonxe. En abril de 2016, o
Parlamento de Galiza aproba por unanimidade, a instancias do BNG, a Lei para a
transferencia da AP9 a Galiza, que sería vetada pola Mesa do Congreso o 13 de decembro
dese mesmo ano. O mesmo veto tería o novo proxecto de Lei impulsado polo BNG a
comenzos de 2017 e aprobado polo parlamento galego en maio de 2017.
Quedaba claro que se trataba dun veto político, disfrazado de razóns técnicas e
orzamentarias. E para deixalo máis evidente, ao tempo que se vetaba a transferencia e o
rescate da AP9, o goberno do Estado aprobaba a principios do 2018 o rescate de 8
autoestradas de peaxe ruinosas, entre elas as radiais madrileñas. Unha decisión que tería un
custo para as arcas do Estado de máis de 4.000 millóns de euros. Non había diñeiro público
para rescatar a AP9, máis si o había para salvar ás constructoras e á banca que construíron
e xestionaron autoestradas ruinosas.

ACTA DO PLENO

“Exposición de motivos:

Por todo o exposto, o Pleno do Concello de Cambados, Acorda:
1. Instar á Mesa do Congreso e ás forzas políticas con representación nesa institución e
aprobar definitivamente a lei de Transferencia da AP9 a Galiza no actual período de
sesións.
2. Instar o Goberno do Estado a facer efectiva de xeito inmediato a rebaixa das peaxes
da AP9.”

Sometido a votación o Pleno por dez votos a favor dos grupos municipais de PsdeGPSOE, Somos Cambados, BNG e sete en contra do grupo municipal do PP adopta o
seguinte,
ACORDO:

O Sr. Secretario da conta do ditame favorable emitido pola Comisión Informativa de
Medio Ambiente, Mar e Medio Rural o 24.05.2021, por catro votos a favor dos
concelleiros integrados nos grupos municipais de PsdeG-PSOE, Somos Cambados,
BNG e Grupo Mixo Cambados Pode, e tres abstencións dos concelleiros integrados
no grupo municipal do PP, en relación coa proposta presentada polo Patrón Maior da
Confraría de Pescadores de Cambados, interesando unha declaración institucional de
apoio á pesca artesanal e a retirada no futuro Regulamento de Control das cuestións
relativas á remisión de datos de capturas dende o buque ou a xeolocalización así
como a instalación de cámaras de vixiancia a cambio de cuota de pesca parar a flota
artesanal, e no que se recolle o seguinte:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A presente iniciativa ten como principal obxectivo por de manifesto a inxustiza existente co
sector pesqueiro por mor da modificación do Regulamento de Control aprobada polo
Parlamento Europeo o pasado mes de febreiro.
A citada proposta supón a introducción de aspectos novedosos no Regulamento (CE) N.º
1224/2009, del Consejo (DO L 343 DE 22.12.2009), polo que se establece un réxime
comunitario de control para garantir o cumprimento das normas da PPC, e os que causarán
graves prexuízos para os intereses da frota de pesca artesanal galega, en canto:
1.- Non se modificou a definición de pesca artesanal, petición realizada dende o propio sector.
Continúase describindo a pesca costeira artesanal como a desenvolvida por buques inferiores
a 12 metros de eslora e con determinadas artes de pesca. Toda a pesca executada por buques
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3. Expediente 1891/2021. Proposta de declaración institucional de apoio á pesca
artesanal e retirada no futuro Regulamento de control das cuestións relativas a
datos de capturas.
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2. Instar o Goberno do Estado a facer efectiva de xeito inmediato a rebaixa das
peaxes da AP9.

ACTA DO PLENO

1. Instar á Mesa do Congreso e ás forzas políticas con representación nesa
institución e aprobar definitivamente a lei de Transferencia da AP9 a Galiza no actual
período de sesións.

de eslora maior ou con artes non contempladas como artesanais pola UE, entrarían dentro da
denominación de industrial.
Elo implica que tódalas embarcacións maiores de 12 metros, quedan fóra da categoría de
pesca costeira artesanal, supoñendo importantes prexuízos para este segmento de frota – ex.
non poder acceder ás axudas dos Grupos de Acción Local de Pesca (GALP´s) con fondos
FEMP-.

Non obstante, este aspecto é considerado innecesario para a flota de artes menores tendo en
conta o escaso número de especies sometidas a TAC´s e Cotas e capturadas pola frota
artesanal galega, e tamén ao insignificante reparto de especies por buque.
En definitiva, a modificación proposta do Regulamento de Control da Pesca en augas da U.E.
considérase de todo inapropiada e inxusta para a flota galega de pesca artesanal, ben por non
se ter en conta as súas especiais características estruturais nin a forma de desenvolvemento
da súa actividade extractiva.
Por todo o anteriormente exposto, a Confraría de Pescadores de Cambados solicita ao Pleno
da Corporación do Concello de Cambados, o apoio incondicional ás reivindicacións do sector
pesqueiro artesanal e marisqueiro de Galicia e a este respecto, e a adopción dos seguintes
ACORDOS…”

O Pleno da Corporación, por unanimidade, e consonte coa referida proposta,
ACORDA:
PRIMEIRO: Mostrar o seu apoio incondicional ás reivindicacións do sector pesqueiro
artesanal e marisqueiro de Galicia.
SEGUNDO: Solicitar aos grupos políticos con representación no Parlamento de
Galicia e no Congreso dos Deputados, adopten e executen as seguintes decisións:
1. Esixir a retirada da proposta de modificación do regulamento de control da
pesca (ce) n.º 1224/2009, del consejo e aprobada por maioría dos
eurodiputados do parlamento europeo, en canto vai en prexuízo dos intereses
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3.- A modificación proposta e aprobada polo Parlamento Europeo incide na implantación de
cámaras de “voluntarias” a bordo dos buques de máis de 12 metros de eslora, salvo para
infractores, e entendéndose que esa voluntariedade será “premiada” con maior cota nas
posibilidades de pesca.
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2.- En aplicación do Regulamento de control en vigor, únicamento os buques menores de 10
metros de eslora están eximidos de levar un diario de pesca electrónico (DEA) a bordo. Coa
actual modificación todos os buques de máis de 4 metros deberán notificar dende o barco as
súas capturas, ainda que desconecéndose a forma de traballo agrupada que normalmente
desenvolven as embarcacións de artes menores que operan en Galicia, principalmente as de
marisqueo ou de recursos específicos, e sen terse en conta tampouco as especiais condicións
climatolóxicas que predominan na costa galega.

ACTA DO PLENO

Non se estimaron os argumentos das organizacións representativas do sector neste sentido,
entre outros, de definir a pesca costeira artesanal dende unha perspectiva multiparamétrica,
sendo necesario para o recoñecemento da frota que se adica a esta modalidade, o
cumprimento de alomenos tres, dos cinco criterios seguintes: 1. Eslora das embarcacións
inferior a 12 metros. 2. Distancia de caladoiro, faenar dentro de augas nacionais. 3.Duración
máxima das mareas: 24 horas. 4. Utilización de artes de pesca sostenible. 5. Máximo de 4
tripulantes enrolados e a bordo.

da frota de pesca artesanal e do marisqueo de galicia e ante a imposibilidade
do seu cumprimento.
2. Esixir dunha vez por todas unha definicion europea clara e real do concepto de
pesca artesanal baseada nunha definición multicriterio.
3. Requirir un tratamiento distinto e diferenciado da frota de pesca costeira
artesanal respecto ás frotas industrial e/ou semiindustrial, recomendándose
para elo ás autoridades comunitarias, un coñecemento real das características
estruturais dos buques de artes menores, das zonas de pesca de
desenvolvemento da actividade e da selectividade das artes e aparellos de
pesca empregados.

Nos primeiros días de 2021 coincidindo coa borrasca Filomena e coa onda de frío o prezo do
KWh coa tarifa regulada (PVPC) chegou a alcanzar os 16,81 céntimos, o que significou unha
subida de ata o 27% con respecto ao mes decembro e de ata o 19% con respecto ao
mesmo período do ano pasado. Neses días nos que a demanda enerxética aumentou
considerablemente o prezo da electricidade en España marcou máximos históricos por dúas
ocasións, concretamente os días 8, cun pico de 114,89 €/MWh, e o día 13 con outro pico de
112,84 €/Mwh.
Segundo os datos proporcionados por Eurostat, ao peche de 2019 o prezo do KWh en
España era o quinto máis alto da Unión Europea (só por detrás de Dinamarca, Alemaña,
Bélxica e Irlanda) e o noso país sitúase entre os 10 primeiros países da Unión que maior IVE
aplica a este producto. Actualmente, seis países da UE aplican tipos reducidos ao consumo
eléctrico (Italia, Irlanda, Grecia, Croacia, Luxemburgo e Malta), mentres que o resto aplica o
tipo ordinario, que en España é o 21 % e en Alemaña o 19 %. En comparación co resto da
Unión, o IVE de España para a electricidade é superior en 1,7 puntos á media europea e en
2,6 puntos á media da eurozona.
Se analizamos un recibo da factura da luz podemos ver que en torno ao 55 % do importe total
correspóndense aos custos fixos regulados polo goberno central. Dentro destes estarían os
custos regulados de incentivos ás enerxías renovables, coxeneración e residuos, custos de
redes de distribución e transporte, anualidade do déficit, etc. e os impostos aplicados (IVE e o
imposto eléctrico).
A enerxía é un ben básico de primeira necesidade cuxo acceso debe ser garantido como
servicio público. A enerxía é un ben común esencial, indispensable en tódalas actividades
cotiás, que no caso da que se consome nas vivendas – electricidade e gas,
fundamentalmente-, permiten a cada persoa ter unha vida digna.
Na actualidade estamos atravesando un momento crítico debido aos efectos da
pandemia do Covid-19 na nosa sociedade e nas economías familiares. Cos datos de paro
do mes de febreiro España volve a superar os 4 millóns de parados, cifras que non se
rexistraban desde o 2016. Especialmente malos son os datos na Comarca do Salnés que
pechou febreiro con 113 parados máis, procedentes sobre todo de O Grove (+28), Cambados
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“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ACTA DO PLENO

O Sr. Secretario da conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de Obras e
Servizos, favorable, do seguinte tenor literal:
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3. Expediente 1085/2021. Proposta do Grupo Municipal CAMBADOS PODE
instando ao Goberno de España a rebaixar o prezo da electricidade.

(+19) e A Illa (+20).
É polo tanto imperiosa a necesidade de acometer reformas nos custos fixos que forman parte
da factura da luz para garantir un prezo razoable e un acceso universal por parte da cidadanía
a un ben básico de primeira necesidade como é a enerxía.
O PLENO DA CORPORACIÓN ACORDA:
1º.- Instar ao goberno de España a que aplique o tipo reducido do 10 % do Imposto sobre o
Valor Engadido (IVE) á electricidade, e tamén ao gas natural, para equiparar o recibo da luz
no territorio nacional á media europea.
2º.- Instar ao goberno de España a rebaixar o tipo de gravame do Imposto sobre o Valor da
Producción de Enerxía Eléctrica do 7% ao 0%, mentres dure a pandemia do Covid-19, para
abaratar o recibo da luz.

SEGUNDO.- Instar ao goberno de España a rebaixar o tipo de gravame do Imposto
sobre o Valor da Producción de Enerxía Eléctrica do 7% ao 0%, mentres dure a
pandemia do Covid-19, para abaratar o recibo da luz.
TERCEIRO.- Instar ao goberno de España a acabar coa dobre imposición
establecida nas facturas da luz e o gas natural, sacando os impostos de electricidade
e hidrocarburos respectivamente, da base impoñible do IVE.”

4. Expediente 2344/2021. Proposta instando á Xunta de Galicia a actualizar o
módulo do prezo/hora do S.A.F. e incrementalo progresivamente ata asumir o
100% do custo real en 2023.
O Sr. Secretario da conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de Servizos
Sociais, Terceira Idade, Seguridade Cidadá e Mobilidade, no que se recolle o
seguinte:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
O Servizo de Axuda no Fogar (SAF) tense convertido nunha pesada carga económica para os
concellos de Galicia. Hai pequenos concellos rurais para os que este servizo xa é o máis
oneroso, por enriba mesmo da limpeza viaria e recollida de lixo, algo impensable hai apenas

Número: 2021-0005 Data: 20/07/2021

ACORDO:
PRIMEIRO.- Instar ao goberno de España a que aplique o tipo reducido do 10 % do
Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) á electricidade, e tamén ao gas natural, para
equiparar o recibo da luz no territorio nacional á media europea.
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Sometido a votación o Pleno por oito votos a favor dos grupos municipais do PP e
grupo mixto Cambados Pode e nove abstencións dos grupos municipais de PsdeGPSOE, Somos Cambados e Grupo Mixto Cambados Pode adopta o seguinte,

ACTA DO PLENO

3º.- Instar ao goberno de España a acabar coa dobre imposición establecida nas facturas da
luz e o gas natural, sacando os impostos de electricidade e hidrocarburos respectivamente, da
base impoñible do IVE.”

un par de anos. E completamente incomprensible ao tratarse dunha competencia autonómica
recollida expresamente no Estatuto de Autonomía de Galicia.
A Consellería de Política Social abona, en virtude dun convenio, 9,70 euros por hora de
atención aos concellos. O prezo real do servizo está xa nuns 18 euros/hora e actualízase
tódolos anos, mentres o módulo que paga a Xunta está conxelado dende 2016 e non coñeceu
variacións substanciais dende a posta en marcha deste sistema en 2012. Os concellos, que
xa absorberon integramente o impacto da subida do Salario Mínimo Interprofesional en
xaneiro do ano pasado, volven agora carrexar co impacto que supón a pandemia, que
incrementou nun 18,48% o número de solicitantes de SAF.

A Xunta manifiesta reiteradamente que o SAF é o piar fundamental sobre o que descansa o
sistema de dependencia en Galicia. A propia conselleira ten declarado, para xustificar a
escasa dotación de prazas públicas en residencias, que a idiosincrasia galega propicia que a
xente maior prefira permanecer nas súas casas.
Despois do recorte do Goberno Rajoy de máis de 2.600 millóns acumulados entre os anos
2012 e 2018 no Sistema Nacional de Dependencia, o actual Goberno central anunciou un
Plan de Choque para reverter a situación, cunha inxección de 3.600 millóns de euros no
trienio 2021-2023. A Xunta, que xa percibiu 45 millóns este ano, percibirá cantidades
superiores nos dous próximos exercicios.

Número: 2021-0005 Data: 20/07/2021

Os Orzamentos da Xunta 2021 asignan unha partida total de 83,6 millóns de euros para o
SAF. A Xunta recibiu en xaneiro 45 millóns de euros do Goberno do Estado para reforzar o
sistema de dependencia. E seguirá recibindo fondos adicionais nos dous próximos anos.

ACTA DO PLENO

A Xunta limítase a anunciar autorizacións no número de horas que pode prestar cada concello
para posibilitar a entrada de novas persoas no sistema. E presenta isto como unha resposta
ás necesidades. Sen embargo, a máis horas e máis persoas, o desfase económico para os
concellos, nun servizo que correspondería atender directamente á Consellería de Política de
Política Social, increméntase. E mentres a Xunta mantén controlados os seus custos, toda
vez que ten a postestade para regular e manter a conxelación no prezo do módulo/hora,os
gastos municipais dispáranse porque son os concellos os que licitan e adxudican un servizo
que “no mundo real” se encarece ano tras ano.

Por elo, instamos a Xunta de Galicia a:
1º. Utilizar o financiamento extra de 45 millóns de euros que a Xunta vén de recibir do Estado
para publicar canto antes no DOG a orde da Consellería de Política Social pola que se
actualiza o módulo do SAF que a Xunta paga aos concellos, cando menos 12 euros por hora.
2º. Comprometerse a seguir actualizando o módulo durante as anualidades de 2022 e 2023
ata alcanzar o 100 % do custo real do servizo en prezos de mercado e acabar así coa asfixia
económica aos concellos, que están xa ao límite das súas capacidades económicas.
3º. Liderar e facer posible un gran pacto con tódalas forzas políticas, a manter no futuro un
sistema de prestación do SAF cofinanciado pola Xunta dun xeito xusto e equilibrado”

Sometido a votacióm o Pleno, por dez votos a favor dos grupos municipais de
PsdeG-PSOE, Somos Cambados, BNG e Grupo Mixto Cambados Pode e sete
abstencións do grupo municipal do PP adopta o seguinte,
ACORDO:
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Xa que logo, é o momento de solucionar o grave problema do infrafinanciamento do SAF e
poñerse do lado dos concellos:

Instar a Xunta de Galicia a:
1º. Utilizar o financiamento extra de 45 millóns de euros que a Xunta vén de recibir do
Estado para publicar canto antes no DOG a orde da Consellería de Política Social
pola que se actualiza o módulo do SAF que a Xunta paga aos concellos, cando
menos 12 euros por hora.
2º. Comprometerse a seguir actualizando o módulo durante as anualidades de 2022
e 2023 ata alcanzar o 100 % do custo real do servizo en prezos de mercado e acabar
así coa asfixia económica aos concellos, que están xa ao límite das súas
capacidades económicas.

“Exposición de motivos
A pesar da ser unha pioneira en Galiza na reivindicación dos dereitos laborais das mulleres e
dos traballadores, Nieves Fariza Alonso é practicamente unha descoñecida na súa vila natal.
Segundo a información histórica que dispoñemos, a Guerra Civil sorprende a Nieves Fariza
en Celanova, onde exercía de mestra. Polas súas ideas progresistas e laicas foi condenada a
morte, pero consegue escapar co seu fillo de poucos meses. Ao rematar a guerra o seu
marido, traballador da construcción da liña de ferrocarril Zamora-Ourense-Vigo, morre de
silicose sen estar asegurado, e Nieves Fariza comeza unha loita contra a poderosa empresa
MZOV para esixir o pago das pensións ás viúvas dos traballadores que carecían de
Seguridade Social logo de conseguir que a silicose fose considerada doenza profesional.
En plena posguerra, nunha época na que o réxime franquista condenaba ás mulleres a
traballos domésticos, Nieves Fariza converteuse nun referente na loita polos dereitos dos
traballadores e pola igualdade enfrontándose ás elites políticas e empresariais ourensás. A
súa firmeza e valentía conseguen que oito viúvas cobren a súa pensión despois de obrigar ás
autoridades franquistas a desenterrar aos falecidos para practicarlles a autopsia e demostrar
que a causa do falecemento era a silicose. Tamén conseguiu que se lles aboase aos
traballadores do ferrocarril o desprazamento ata os seus postos de traballo, o que lle valeu o
alcume de “A dos kilómetros”.
Ese enfrontamento co poder político e empresarial lévaa á cadea en Ourense, acusada de
exercer de laboralista ser ter a titulación. A súa filla Marisa contacta cun bo número de
avogados ourensás e só un accederá a defendela nos tribunais. Xa en liberdade, amplía os
seus estudos e funda unha asesoría social e laboral en Ourense, chegando a abrir sucursais
en diferentes localidades galegas, a conca mineira asturleonesa e Madrid.
En 1975, aos 64 anos de idade Nieves Fariza falece en Vigo.
Rafael Cid, na súa obra “Carrilanos. Os túneles do tempo”, sinala que “Nieves Fariza
merecería ser incluída no pequeno grupo de mulleres galegas que, en tempos moi distintos
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O Sr. Secretario da conta do ditame emitido pola Comisión Informativa de Economía,
Facenda, Industria e Urbanismo, favorable, por unanimidade dos seus membros no
que se recolle o seguinte:

ACTA DO PLENO

5. Expediente 2345/2021. Proposta para nomear unha rúa do Polígono de Sete
Pías de Cambados co nome de Nieves Fariza.

Número: 2021-0005 Data: 20/07/2021

3º. Liderar e facer posible un gran pacto con tódalas forzas políticas, a manter no
futuro un sistema de prestación do SAF cofinanciado pola Xunta dun xeito xusto e
equilibrado”

aos actuais, lles roubaron aos homes o papel de líderes sociais que reservaban en
exclusividade para eles”.
Por todo isto, considera que na figura de Nieves Fariza Alonso concorren sobrados méritos
para que desde o goberno local se reivindique e difunda o seu legado. Por todo iso,
presentamos o presente Acordo de Goberno, para que Nieves Fariza Alonso dea nome a
unha rúa cambadesa e se poñan en práctica as iniciativas que sexan necesarias para axudar
a difundir a súa figura e o seu legado.
Á vista do expediente formado, a Concellería de Economía, Facenda, Urbanismo, Patrimonio,
Industria e Novas Tecnoloxías, propón que, previo ditame da Comisión de Urbanismo, o Pleno
da Corporación adopte o seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Cambiar a denominación da travesía EP-9002, no tramo que vai desde a
esquina Noroeste do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42º31'44.1"N8º46'40.1"W,
ata a esquina Nordeste do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas 42º31'47.0"N
8º46'23.4"W, mudando o nome como Rúa Nieves Fariza.

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo aos titulares dos inmobles sitos na nova Rúa, a
Oficina de correos de Cambados e a Oficina do Catastro. ”

Rematadas as intervencións, e sometido o asunto a votación, o Pleno por
unanimidade,

Número: 2021-0005 Data: 20/07/2021

RÚA NIEVES FARIZA
Esta nova rúa incide sobre a EP-9002, e en concreto, sobre o tramo que vai desde a Parcela
1 do Polígono Industrial Sete Pías do Concello de Cambados coas cordeadas 42º31'44.1"N 8º
46'40.1"W ata o límite Nordeste do Polígono Industrial Sete Pías na EP-9002 coas cordeadas
42º31'47.0"N 8º46'23.4"W.
Devandito vial segue un trazado Oste-Eeste ao longo da EP-9002 a altura do Polígono
Industrial e que chega ata o límite Nordeste do Polígono Industrial Sete Pías no cruce coa
Rúa Exeria.

ACTA DO PLENO

Descrición da ubicación da nova rúa:

PRIMEIRO.- Cambiar a denominación da travesía EP-9002, no tramo que vai desde
a esquina Noroeste do Polígono Industrial Sete Pías coas cordeadas
42º31'44.1"N8º46'40.1"W, ata a esquina Nordeste do Polígono Industrial Sete Pías
coas cordeadas 42º31'47.0"N 8º46'23.4"W, mudando o nome como Rúa Nieves
Fariza.
Descrición da ubicación da nova rúa:
RÚA NIEVES FARIZA
Esta nova rúa incide sobre a EP-9002, e en concreto, sobre o tramo que vai desde a
Parcela 1 do Polígono Industrial Sete Pías do Concello de Cambados coas
cordeadas 42º31'44.1"N 8º 46'40.1"W ata o límite Nordeste do Polígono Industrial
Sete Pías na EP-9002 coas cordeadas 42º31'47.0"N 8º46'23.4"W.
Devandito vial segue un trazado Oste-Eeste ao longo da EP-9002 a altura do
Polígono Industrial e que chega ata o límite Nordeste do Polígono Industrial Sete
Pías no cruce coa Rúa Exeria.
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ACORDA:

Sometido a votación o Pleno, por unanimidade, acorda ratificar a inclusión do
expediente na orde do día,

Número: 2021-0005 Data: 20/07/2021

6. Expediente 2417/2021. Proposta do Grupo Municipal do B.N.G. sobre as
peaxes das autovías galegas.

ACTA DO PLENO

SEGUNDO.- Dar traslado do presente acordo aos titulares dos inmobles sitos na
nova Rúa, a Oficina de correos de Cambados e a Oficina do Catastro.

MOCIÓN SOBRE AS PEAXES DAS AUTOVÍAS GALEGAS
Exposición de motivos:
O “Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana” vén de reabrir o debate
sobre repagamento mediante peaxe das autovías de titularidade estatal, reiterando
unha proposta que xa fora anunciada en 2018 e 2019. Este debate abriuse despois
de que a patronal das construtoras, ASEPAN, demandase este tipo de medidas para
garantir contratos de concesión. Mais a medida ten tamén outras causas
relacionadas co desequilibrio económico nas contas do “Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana” a raíz de dúas decisións:
- O rescate das ruinosas autoestradas radiais madrileñas e doutras
autoestradas, con un custe para as arcas públicas de máis de 3.000 millóns
de euros.
- A supresión das peaxes en autoestradas nas que caduca a concesión entre
2019 e 2021, o que vai supor un custe duns 450 millóns de euros anuais.
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“Víctor Caamaño Rivas, Portavoz Municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no
Concello de Cambados, ao abeiro da lexislación vixente, presenta a seguinte
MOCIÓN para o seu debate en pleno,

Ademais, o “Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana” tamén
aprobou o ano pasado bonificacións para o transporte en determinadas
autoestradas, co conseguinte incremento do gasto orzamentario e da
disponibilidade de recursos.

1. - Amosar a rotunda oposición do Concello de Cambados á intención do
goberno central de establecer peaxes nas autovías de titularidade estatal, por
considerala unha medida regresiva que establece barreiras económicas no
acceso á servizos básicos como son as infraestruturas viarias, porque
incrementa a inseguridade viaria e porque supón un atranco para o
desenvolvemento económico e a cohesión social de Galiza.
2. -Dar traslado do acordo deste primeiro punto ao Goberno español,
nomeadamente ao “Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”,
así como, aos grupos políticos con representación no Congreso dos
Deputados.”
Sometido a votación o Pleno, por unanimidade adopta o seguinte,
ACORDO:
PRIMEIRO. Amosar a rotunda oposición do Concello de Cambados á intención do
goberno central de establecer peaxes nas autovías de titularidade estatal, por
considerala unha medida regresiva que establece barreiras económicas no acceso á
servizos básicos como son as infraestruturas viarias, porque incrementa a
inseguridade viaria e porque supón un atranco para o desenvolvemento económico e
a cohesión social de Galiza.
SEGUNDO. Dar traslado do acordo deste primeiro punto ao Goberno español,
nomeadamente ao “Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”, así
como, aos grupos políticos con representación no Congreso dos Deputados.
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É por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque
Nacionalista Galego somete a debate a aprobación polo Pleno deste Concello esta
moción, propondo a adopción dos seguintes ACORDOS:

ACTA DO PLENO

Ademais do carácter regresivo e do impacto negativo que tería para as persoas
usuarias das autovías, para a seguridade viaria e para a competitividade das nosas
empresas, a citada medida hai que analizala no contexto da situación da rede viaria
estatal en Galiza e concretamente da situación das autoestradas de titularidade
estatal, a AP 9 e a AP 53. Por outra parte, en Galiza existen dúas autovías da Xunta
de Galiza con peaxes ás persoas usuarias, a AG 55 e a AG 57, o que supón un
agravio e unha discriminación para residentes e empresas das respectivas comarcas,
un atranco para a conectividade e a competitividade, e ademais incrementa a
inseguridade viaria e merma a calidade de vida na contorna das estradas
convencionais que atravesan zonas densamente habitadas.
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Como resposta a aquel primeiro anuncio de novembro de 2018, o Pleno do
parlamento aprobou un acordo en decembro de 2019, a instancias do BNG, no que
manifestaba unha rotunda oposición ao estabelecemento de peaxes nas autovías de
titularidade estatal.

7. Expediente 2443/2021. Proposta de CAMBADOS PODE para que o goberno
municipal garanta o abastecemento de auga a tódolos usuarios de Cambados
e, en especial, aos das zonas altas da parroquia de Vilariño de forma urxente.
Dáse conta da proposta presentada polo Grupo Municipal Cambados Pode, na que
se recolle o seguinte:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Estamos no mes de maio con estes problemas e cando chegue o verán esta situación vaise a
agravar polo que é necesario que o Pleno adopte unha decisión sobre este asunto.
O PLENO DA CORPORACIÓN ACORDA:
1º.- Instar á Alcaldesa de Cambados e ao equipo de goberno municipal a traballar para
aplicar unha solución urxente e definitiva aos problemas de abastecemento de auga
municipal que hai nas zonas altas da parroquia de Vilariño e a levar a cabo unha revisión
integral de todo o sistema de abastecemento para prever e solucionar probables deficiencias.
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Todo parace indicar que hai problemas en un depósito de auga situado no termo municipal de
Ribadumia, e que o goberno municipal é coñecedor destes problemas dende hai case 1 ano.
É tremendamente urxente que o Concello xunto coa empresa concesionaria exploren as
diferentes solucións que poida haber e que apliquen xa unha solucións que poida haber e
que apliquen xa unha solución que sexa técnicamente e economicamente viable.

ACTA DO PLENO

Esta pasada fin de semana (21-24 de maio de 2021) os veciños que son usuarios da rede de
abastecemento de auga municipal nas zonas altas da parroquia de Vilariño:
fundamentalmente nos lugares de Cortiñas, San Antón, Cuiña e Xesteira estiveron sen auga
e sen ningún tipo de aviso nin por parte do Concello nin da empresa concesionaria. Entre 50
e 100 familias viron como se lles privaba dun dereito fundamental e básico como é o acceso
á auga. En pleno século XXI, acabando unha pandemia que veciños que pagan
relixiosamente os seus recibos non poidan lavarse, non poidan asearse, cociñar ou tarefas de
limpiza, etc. É lamentable e penoso.

3º.- O Concello de Cambados nun prazo máximo de 10 días deberá comunicar o acordo
desta moción á tódolos usuarios afectados.”

Iniciouse o seu debate pero levantouse a sesión antes de procederse á súa votación.
Chegada a medianoite a Sra. Alcaldesa deu 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.
Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía (Do 23/03/2021 ata o
23/05/2021)
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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2º.- Instar ao goberno municipal a reunirse cos veciños afectados para explicar a situación
actual e aplicar as correspondentes bonificacións e descontos polo período de tempo no que
dure a prestación deficiente do servicio.

