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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN REALIZADA O 26 DE MAIO DO 
2021 
 

     
    
 
 
 
Sesión telemática celebrada en virtude do 
artigo 46.3 da LBRL introducido pola 
Disposición Adicional segunda do Real Decreto 
lexislativo 11/2020, do 31 de marzo, polo que 
se adoptan medidas urxentes e 
complementarias no ámbito social e económico 
para facer fronte ao COVID-19. Sendo as 19:30 
minutos, do 26 de maio do 2021, reúnense en 
primeira convocatoria, baixo a presidencia do 
Alcalde en funcións, Iago Varela Martínez, 
os/as concelleiros/as que se relacionan á 
marxe, coa asistencia da Secretaria-
Interventora Irene Suárez López, que da fe do 
acto.   
 
Unha vez comprobada a existencia de quórum 
para a válida constitución do Pleno, o 
Presidente declara aberta a sesión, e 
procédese a tratar os asuntos incluídos na 
Orde do Día. 
 

 
 

 

 
 
 

ORDE DO DÍA 
 
 
 
 
1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIORES. 
 
En aplicación do disposto no artigo 91.1 do Regulamento de Organización e Funcionamento das 
Corporacións Locais, o Alcalde comeza preguntando aos Concelleiros se teñen algunha observación 
que facer ás actas correspondentes ás sesión celebradas o 26 de marzo e 28 de abril do 2021. 
 
Non habendo intervencións enténdese aprobadas por unanimidade dos presentes ( 11 votos). 

 

2.- MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DO PREZO PÚBLICO 
POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN DA INFANCIA AS VIÑAS. 

 

 
 
 
Alcalde-Presidente: 
Iago Varela Martínez 
ASISTENTES 
Concelleiros/as; 
Grupo político municipal PSdG-PSOE 
Concepción Rodríguez Ferreiro  
Diana Mª. Rodríguez Fernández 
Grupo político municipal BNG: 
Paula González Grueiro 
Grupo político municipal PP: 
Elena María Arias Martínez 
Manuel González López   
Javier Fernández Brage   
María José Bouza Varela 
Grupo Mixto: 
María Eva García Amor 
Xosé Manuel Pérez Sardiña 
AUSENCIAS XUSTIFICADAS: 
Carlos Ladra Brage 
 
Secretaria-Interventora: 
Irene Suárez López 
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Obra no expediente o ditame que se transcribe a continuación: 

Expediente núm. 624/2021 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA. MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA 
DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DO PUNTO DE ATENCIÓN DA INFANCIA 
AS VIÑAS. 
 
A Lei 7/2019 do 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas, Capítulo VII Política Social, Artigo 

23 introduxo unha modificación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, 

establecendo esta Lei na súa Disposición Adicional Novena que (…) 1. Nas escolas infantís de 0-3 

anos dependentes da Axencia Galega de Servizos Sociais e do Consorcio Galego de Igualdade e 

Benestar, co fin de lograr o obxectivo de interese público, por razóns de impulso demográfico e 

conciliación, de conseguir a gratuidade da atención educativa nelas no caso da matriculación do 

segundo fillo ou filla e sucesivos/ as da unidade familiar, aplicarase para estes unha bonificación do 

100 % dos prezos públicos ou contraprestacións pecuniarias que se atopen en cada momento en vigor. 

Establecendo no seu apartado segundo e, polo que se refire ás Escolas infantís dependentes da 

Administración Local que (…)  2. Co mesmo obxectivo recolleito no número anterior, nas escolas 

infantís de 0-3 anos dependentes das entidades locais que implantasen para a atención educativa un 

sistema de copagamento en contía equivalente á derivada do réxime de prezos establecido pola Xunta 

de Galicia nas escolas infantís de titularidade autonómica, no caso de que as indicadas entidades opten 

voluntariamente polo establecemento e aplicación, a partir da matriculación nelas do segundo fillo ou 

filla da unidade familiar, estes incluídos, da bonificación do 100 % establecida no número anterior, e 

así o xustifiquen, serán compensadas pola consellería competente na materia de servizos sociais nesa 

contía mediante a súa inclusión no sistema de cofinanciamento de servizos sociais. 

A Ordenanza Fiscal reguladora do prezo público pola prestación do servizo do punto a atención á 

infancia As Viñas, do concello de Cabanas, prevé un réxime de copagamento en contía equivalente á 

derivada do réxime de prezos establecido pola Xunta de Galicia, pode, polo tanto, acollerse á 

compensación aí prevista; o mesmo artigo dispón que esta medida poderá ter efectos económicos no 

curso 2020-2021 e se aplica directamente, sempre que os órganos competentes das entidades locais 

acorden o seu establecemento e aplicación, sen prexuízo de que deben proceder  á adaptación da súa 

normativa sobre prezos e contraprestacións en vigor, de acordo co recollido nese artigo.  

Á vista do anterior e tendo en conta o informe de Secretaría-Intervención, esta Alcaldía PROPÓN, ao 

Pleno da Corporación, órgano competente segundo o disposto no artigo 22.2 d) da Lei 7/1985, de 2 de 

Abril, Reguladora das bases de réxime local, a adopción do seguinte ACORDO: 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Fiscal número 25, Reguladora do prezo 

público pola prestación do servizo do Punto de Atención á infancia As Viñas, nos termos que figura no 

expediente.   

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición do mesmo 

no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por un prazo de trinta días 

hábiles. 

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais 

para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos 

interesados na sede electrónica deste concello. 
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TERCEIRO. Considerar definitivamente adoptado o Acordo, no caso de que non se presentasen 

reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado. 

Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometido o asunto a votación e por unanimidade dos membros presentes ( 10 votos) adoptouse 
o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza Fiscal número 25, Reguladora do prezo 

público pola prestación do servizo do Punto de Atención á infancia As Viñas, nos termos que figura no 

expediente.   

SEGUNDO. Dar ao expediente a tramitación e publicidade preceptiva, mediante exposición do mesmo 

no taboleiro de anuncios deste Concello e no Boletín Oficial da Provincia, por un prazo de trinta días 

hábiles. 

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais 

para que se formulen as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos 

interesados na sede electrónica deste concello. 

TERCEIRO. Considerar definitivamente adoptado o Acordo, no caso de que non se presentasen 

reclamacións ao expediente, no prazo anteriormente indicado. 

 
3.- ELECCIÓN XUIZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE CABANAS.   
 
Obra no expediente o ditame que se transcribe literalmente: 
 
PROPOSTA ALCALDÍA PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE 
CABANAS  
 
Constan no expediente administrativo os seguintes 
 
 ANTECEDENTES DE FEITO:  
 
Primeiro. Visto o escrito remitido pola Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con 
rexistro de entrada número 2021-E-RC-520, de data 29 de marzo de 2021, no que se expón que 
estando próximo a vencer o período de catro anos polo que se nomeou xuíz de paz titular do Concello 
de Cabanas a D. Diego Valentín Garrote Fraga, segundo anuncio de publicación de nomeamento do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 125, de 4 de xullo 
de 2017, se inicie novo expediente para a elección de novo/a xuíz/a de paz titular, no prazo de tres 
meses, tal e como establece o artigo 101.4 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.  
 
Segundo. Por Providencia de Alcaldía de data 6 de abril de 2021 iníciase expediente administrativo 
para a elección de xuíz de paz titular do Concello de Cabanas 
 
Terceiro. En data 7 de abril de 2021 emítese informe de Secretaría-Intervención, sobre lexislación e 
tramitación a seguir no procedemento. 
 
Cuarto. Por Resolución da Alcaldía 302/2021, de data 7 de abril de 2021, procédese á aprobación da 
convocatoria para a provisión de xuíz de paz titular, procedendo ao envío de anuncio correspondente 
ao Boletín Oficial da Provincia da Coruña, así como ao Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de 
Ferrol.  
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Quinto. No Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº66, de data 12 de abril de 2021, procédese á 
publicación de anuncio de convocatoria de elección de xuíz de paz titular do Concello de Cabanas, 
outorgando un prazo de 15 días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación do devandito 
anuncio, para a presentación e solicitudes de participación.   
 
Sexto. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, en data 11 de maio de 2021, emítese 
certificado de Secretaría-Intervención, sobre as solicitudes presentadas durante o prazo outorgado ao 
efecto, sendo as que a continuación se relacionan:  
 

SOLICITANTE DNI NÚM. REXISTRO DATA 

Diego Valentin 
Garrote Fraga 

32706469D 2021-E-RC-722 16/04/2021 

Alba Somoza 
González 

79335813G 2021-E-RC-727 18/04/2021 

Fernando Pereira 
Rodríguez 

32707984Y 2021-E-RC-798 28/04/2021 

Paula Loureda 
García 

47360776G 2021-E-RC-821 28/04/2021 

María Beatriz 
Barbeito García 

764100806E 2021-E-RC-857 30/04/2021 

 
Considerando o anteriormente exposto esta presidencia propón ao Pleno da Corporación a adopción 
do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro. Proceder á elección mediante votación dos membros da Corporación da persoa que será 
designada xuíz de paz titular do concello de Cabanas. 
 
Segundo. Dar traslado da persoa designada e do presente Acordo ao Xuíz de Primeira Instancia e 
Instrución do Partido Xudicial, que o elevará á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, tal e como sinala o artigo 101.3 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial e 
artigo 7 do Regulamente 3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz. 
 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
De seguido lévase a cabo a votación candidato a candidato acadándose o seguinte resultado: 
 

- Diego Valentín Garrote Fraga: 4 votos dos concelleiros do Partido Popular 
- Alba Somoza González: - 
- Fernando Pereira Rodríguez: 5 votos dos concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do 

Grupo Mixto 
- Paula Loureda Garcia:1 voto do concelleiro do Grupo Mixto 
- María Beatriz Barbeito Garcia: - 

 
Ao non acadar ningún dos candidatos a maioría absoluta ningún deles sae elixido como Xuíz de 
Paz Titular. 
 
4.- ELECCIÓN DE XUIZ DE PAZ SUBSTITUTO DO CONCELLO DE CABANAS. 
 
Obra no expediente o ditame que se transcribe literalmente: 
   
PROPOSTA ALCALDÍA PARA A ELECCIÓN DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO DO CONCELLO DE 
CABANAS  
 
Constan no expediente administrativo os seguintes 



 

 

 

 

 

 

 

Rúa de Concello, 22 ·  15621 Cabanas [A Coruña] ·  T_981 49 59 59  ·  correo@cabanas.gal ·  www.cabanas.gal 

 
 ANTECEDENTES DE FEITO:  
 
Primeiro. Visto o escrito remitido pola Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con 
rexistro de entrada número 2021-E-RC-520, de data 29 de marzo de 2021, no que se expón que 
estando próximo a vencer o período de catro anos polo que se nomeou xuíz de paz titular do Concello 
de Cabanas a D. Diego Valentín Garrote Fraga, segundo anuncio de publicación de nomeamento do 
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº 125, de 4 de xullo 
de 2017, se inicie novo expediente para a elección de novo/a xuíz/a de paz titular, no prazo de tres 
meses, tal e como establece o artigo 101.4 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial.  
 
Segundo. Por Providencia de Alcaldía de data 6 de abril de 2021 iníciase expediente administrativo 
para a elección de xuíz de paz titular do Concello de Cabanas 
 
Terceiro. En data 7 de abril de 2021 emítese informe de Secretaría-Intervención, sobre lexislación e 
tramitación a seguir no procedemento. 
 
Cuarto. Por Resolución da Alcaldía 303/2021, de data 7 de abril de 2021, procédese á aprobación da 
convocatoria para a provisión de xuíz de paz substituto, procedendo ao envío de anuncio 
correspondente ao Boletín Oficial da Provincia da Coruña, así como ao Xulgado de Primeira Instancia 
e Instrución de Ferrol.  
 
Quinto. No Boletín Oficial da Provincia da Coruña nº66, de data 12 de abril de 2021, procédese á 
publicación de anuncio de convocatoria de elección de xuíz de paz substituto do Concello de Cabanas, 
outorgando un prazo de 15 días hábiles, a contar desde o seguinte ao da publicación do devandito 
anuncio, para a presentación e solicitudes de participación.   
 
Sexto. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, en data 11 de maio de 2021, emítese 
certificado de Secretaría-Intervención, sobre as solicitudes presentadas durante o prazo outorgado ao 
efecto, sendo as que a continuación se relacionan:  
 

SOLICITANTE DNI NÚM. REXISTRO DATA 

Paula Loureda 
García 

47360776G 2021-E-RC-821 28/04/2021 

 
Considerando o anteriormente exposto esta presidencia propón ao Pleno da Corporación a adopción 
do seguinte ACORDO: 
 
Primeiro. Proceder á elección mediante votación dos membros da Corporación da persoa que será 
designada xuíz de paz substituta do concello de Cabanas. 
 
Segundo. Dar traslado da persoa designada e do presente Acordo ao Xuíz de Primeira Instancia e 
Instrución do Partido Xudicial, que o elevará á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, tal e como sinala o artigo 101.3 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial e 
artigo 7 do Regulamente 3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz. 
 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometido o asunto a votación e por unanimidade dos presentes  (10) votos adoptouse o seguinte 
ACORDO:  
 
Primeiro. Proceder á elección de PAULA LOUREDA GARCÍA,  que será designada xuíz de paz 
substituta do concello de Cabanas. 
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Segundo. Dar traslado da persoa designada e do presente Acordo ao Xuíz de Primeira Instancia e 
Instrución do Partido Xudicial, que o elevará á Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de 
Galicia, tal e como sinala o artigo 101.3 da Lei Orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial e 
artigo 7 do Regulamente 3/1995, de 7 de xuño, dos Xuíces de Paz. 
 
 
5.- PROPOSTA APROBACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS OPERACIÓNS 
FORESTAIS DE CORTA E SACA DE MADEIRA ASÍ COMO DAS PLANTACIÓNS E 
REPOBOACIÓNS FORESTAIS. 
 
Obra no expediente o ditame que se transcribe literalmente: 
 
 Expediente núm. 625/2021 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA.- APROBACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DAS 
OPERACIÓNS FORESTAIS DE CORTA E SACA DE MADEIRA ASÍ COMO DAS PLANTACIÓNS E 
REPOBOACIÓNS FORESTAIS 
 
 
Elaborada a Ordenanza municipal reguladora das operacións forestais de corta e saca de madeira así 
como das plantacións e repoboacións forestais, esta Alcaldía, PROPÓN ao Pleno da Corporación, 
órgano competente segundo o disposto no artigo 22.2 d) da Lei 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora das 
bases de réxime local, a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora das operacións forestais de corta 
e saca de madeira así como das plantacións e repoboacións forestais, nos termos que figura no 
expediente.  
 
SEGUNDO. Someter a aprobación da Ordenanza municipal a información pública e audiencia dos 
interesados, con publicación no Boletín Oficial da Provincia por un prazo de trinta días para que poidan 
presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse 
reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen 
necesidade de acordo expreso polo Pleno. 
 
Simultaneamente, publicar o texto da modificación do Regulamento municipal no portal web do 
Concello co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais 
poidan facerse por outras persoas ou entidades. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometido o asunto a votación e por 6 votos a favor dos concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e 
Grupo Mixto e tres ( 3 ) abstencións dos concelleiros do PP adoptouse o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a Ordenanza municipal reguladora das operacións forestais de corta 
e saca de madeira así como das plantacións e repoboacións forestais, nos termos que figura no 
expediente.  
 
SEGUNDO. Someter a aprobación da Ordenanza municipal a información pública e audiencia dos 
interesados, con publicación no Boletín Oficial da Provincia por un prazo de trinta días para que poidan 
presentar reclamacións ou suxestións, que serán resoltas pola Corporación. De non presentarse 
reclamacións ou suxestións no mencionado prazo, considerarase aprobada definitivamente sen 
necesidade de acordo expreso polo Pleno. 
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Simultaneamente, publicar o texto da modificación do Regulamento municipal no portal web do 
Concello co obxecto de dar audiencia aos cidadáns afectados e solicitar cantas achegas adicionais 
poidan facerse por outras persoas ou entidades. 
 
6.- INFORMES DA PRESIDENCIA. 
 
6.1. RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA 
 
Dáse conta das Resolucións de Alcaldía aprobadas dende o último pleno ordinario. 
 
7.- MOCIÓNS DE URXENCIA 
 
Obra no expediente moción presentada polo concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña relativa á 
concesión da Medalla de Cabanas ao persoal sanitario da área de Ferrol e socio sanitario de Cabanas, 
co seguinte teor literal: 
 
ASUNTO: para a concesión da Medalla de Cabanas ao persoal sanitario da área de Ferrol e socio 
sanitario de Cabanas 
 
Ó abeiro do establecido na lexislación vixente o Grupo político municipal Mixto a través do seu voceiro 
da Marea de Cabanas (EM-PDDdG) presenta a seguinte moción para o seu debate no vindeiro Pleno 
da Corporación que se celebre: 
 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A Medalla de Cabanas é unha distinción municipal, creada para premiar ou recoñecer méritos 
extraordinarios que concorran nas persoas físicas ou xurídicas, nacionais ou estranxeiras, polas súas 
calidades ou méritos persoais ou servizos prestados en beneficio e na honra deste municipio e teñan 
acadado a consideración no ámbito público.  

A crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 e a declaración do estado de alarma para facerlle fronte 
puxeron o persoal sanitario a proba como colectivo e a súa resposta foi o compromiso, a solidariedade e 
a responsabilidade malia á precariedade dos medios dispoñibles. A COVID-19 ensinounos o que importa: 
a saúde e coidar a quen nos coida, todas esas persoas que loitaron contra o virus deixando mesmo a vida. 
O persoal sanitario está en primeira liña fronte á pandemia de Covid-19 e puxo en risco a súa vida co fin 
de preservar a do resto da poboación. O esforzo destes profesionais foi exemplar, demostrando a vocación 
e profesionalidade de quen busca servir á sociedade no seu conxunto.  

Ademais, a pandemia puxo nunha situación de especial vulnerabilidade as persoas que residen en centros 
residenciais socio sanitarios, onde o persoal mostrou unha especial dedicación para a protección, auxilio 
e coidado dos residentes e tamén os maiores que residen nas súas casas e reciben a atención do persoal 
municipal do servizo de axuda no fogar ou á dependencia.  

O persoal do sector sanitario e socio sanitario, con independencia da modalidade de xestión, desenvolveu 
durante a pandemia, un impresionante labor de servizo público, entrega, sacrificio e esforzo, e así o veu 
recoñecendo a cidadanía co seu aplauso diario. En virtude do anterior considérase ao persoal sanitario da 
área de Ferrol e socio sanitario de Cabanas digno merecedor de recibir a Medalla de ouro de Cabanas, a 
máis alta distinción que outorga o noso concello.  

En consecuencia, a proposta dos concelleiros do Pleno da Corporación que apoien esta proposta, en 
virtude do establecido no regulamento de honras e distincións, polo que se regula o procedemento de 
concesión da Medalla de Cabanas, de acordo co procedemento establecido na devandita norma, o Pleno 
de Cabanas ACORDA 

1. Requirir o inicio do expediente para conceder a Medalla de ouro de Cabanas ao persoal sanitario 
da área de Ferrol e ao persoal socio sanitario de Cabanas. 
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2. Requirir que se pinte un banco do paseo da Madalena na honra do persoal sanitario e socio 
sanitario de Galicia. 
 
Sometida a votación a urxencia da moción é aprobada por unanimidade dos presentes ( 10 
votos). 
 
Por parte do grupo político municipal do Partido Popular proponse a inclusión dun punto terceiro na 
moción co seguinte teor literal: 
 
3º.- Crear unha comisión con representación de todos os grupos políticos para as consideracións de 
colectivos merecedores da medalla de outro. 
 
Sometida a moción a votación e por unanimidade dos asistentes ( 10 votos) adoptouse o 
seguinte ACORDO: 

1. Requirir o inicio do expediente para conceder a Medalla de ouro de Cabanas ao persoal sanitario da 
área de Ferrol e ao persoal socio sanitario de Cabanas. 

2. Requirir que se pinte un banco do paseo da Madalena na honra do persoal sanitario e socio sanitario 
de Galicia. 
 
3- Crear unha comisión con representación de todos os grupos políticos para as consideracións de 
colectivos merecedores da medalla de outro. 
 
O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña presenta outra moción relativa á situación do IES Fragas 
do Eume, co seguinte teor literal: 
 
Moción de urxencia sobre o cambio de centro do alumnado IES Fragas do Eume 
 
A decisión de suprimir o ESO e o bacharelato no centro IES Fraga do Eume afecta ao alumnado de 
Cabanas especialmente, ao redor de 150 alumnos procedentes dos centros adscritos: CEIP Andrade, 
CEIP Eladia Mariño, CEIP Couceiro, CPI Castro Baxoi e concertados Grande Obra de Atocha e Luis 
Vives. 
 
Esta decisión tómase no peor dos momentos posibles e obriga ao traslado ao IES Breamo, que conta 
actualmente con 350 alumnos/as. As consecuencias no futuro desta decisión poden ser desastrosas 
ao incrementarse o número de poboación escolar prevista por exemplo en Miño. 
Así mesmo, un incremento tan importante de matrícula non se pode realizar sen mellora das 
instalacións (espazos, aulas, biblioteca, dotacións deportivas), incremento do persoal docente e do 
equipo de Orientación, etc. A día de hoxe, o acondicionamento do IES Breamo dista moito de ser plena 
e efectiva e unha das vías habituais de solución será o incremento de ratios e unha mingua na atención 
á diversidade. 
 
Asemade, a situación de pandemia obriga a manter as medidas de prevención co fin de evitar a 
transmisión do COVID-19, entre elas a ventilación e os espazos amplos e reducindo as masificacións 
en espazos de esparexemento adaptados. 
 
Nesta etapa educativa, unha decisión apurada como cambiar de centro tanto alumnado non contribúe 
ao benestar do alumnado. 
 
É por iso que o Pleno da Corporación de Cabanas demándalle á Consellería da Educación 
 
1. Adoptar unha decisión que garanta un ensino de calidade en tempos de pandemia. 
 
2. Presentar diante da comunidade educativa e dos concellos afectados un proxecto de 
investimento e dotación de espazos que garantan a calidade educativa. 
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3. Solicitar apoio a estas demandas dos concellos afectados. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometida a votación a urxencia da moción é aprobada por cinco ( 5 ) votos a favor dos 
concelleiros do PP e o concelleiro do Grupo Mixto e cinco ( 5 ) abstencións dos concelleiros do 
PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometida a moción a votación e por unanimidade dos presentes ( 10) votos adoptouse o 
seguinte ACORDO: 
 
1. Adoptar unha decisión que garanta un ensino de calidade en tempos de pandemia. 
 
2. Presentar diante da comunidade educativa e dos concellos afectados un proxecto de 
investimento e dotación de espazos que garantan a calidade educativa. 
 
3. Solicitar apoio a estas demandas dos concellos afectados 
 
O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña presenta outra moción relativa á situación do río Eume, co 
seguinte teor literal: 
 
Moción de urxencia para adherirse á petición sobre investigación da contaminación do río Eume 
no Parlamento europeo 
 
Tendo en conta que foi admitida a trámite a petición de investigación dirixida á Comisión de Peticións 
do Parlamento europeo n.º 1382/2020, presentada por Xosé Manuel Pérez Sardiña en representación 
de Somos Cabanas, sobre a contaminación do río Eume en Galicia (España)  e que resumidamente 
expresa a preocupación pola contaminación do río Eume en Galicia (España), causada pola apertura 
dunha canle de desaugadoiro no encoro do río, cun grave risco de acumulación sedimentaria de lodos 
de lignito pardo e residuos industriais no estuario. Sostén ademais que a exposición a longo prazo dos 
lodos da minería á atmosfera xerou emisións incontroladas de metano e outros gases de efecto 
invernadoiro, co consecuente incumprimento da lexislación da UE en materia de medio ambiente.  
 
Tendo en conta que está aberta a adhesións no enderezo web 
(https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/view/17363) e co fin de avanzar na determinación 
e resolución da contaminación mineira no río Eume. 
 
O pleno da corporación de Cabanas ACORDA 
 
1. Adherirse á petición  n.º 1382/2020 presentada por Xosé Manuel Pérez Sardiña en representación 
de Somos Cabanas, sobre a contaminación do río Eume en Galicia (España). 
 
2. Convidar aos plenos dos concellos da ría de Ares a adherirse. 
 
Sometida a votación a urxencia da moción é rexeitada por cinco ( 5 ) votos en contra dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto, catro ( 4 ) abstencións dos 
concelleiros do PP e un ( 1 ) voto a favor do concelleiro do Grupo Mixto. 
 
O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña presenta outra moción relativa ao piñeiral da praia da 
Madalena, co seguinte teor literal: 
 
 Moción sobre mesa de diálogo piñeiral 

https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/view/17363
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Á vista dos expedientes relativos á corta do piñeiral da Madalena baseados nun estudo visual sen visar 
e que omiten a tutela dos bens das administracións públicas, medidas ambientais específicas para 
actuar nunha duna gris arborada, decisións non concordantes entre o catálogo e o estudo visual dunha 
empresa que non acredita no expediente experiencia con dunas grises arboradas. 
 
Considerando que o Pleno da Corporación de abril de 2019 acordou unha moratoria de corta no piñeiral 
da Madalena, posto que se realizaron múltiples cortas sobre parámetros exclusivamente ornamentais 
e de parque urbano de centro de cidade que nada teñen que ver coa realidade da masa arbórea 
marítima e que se repiten na actuación prevista. 
 
Considerando que non existe Plan de Especial Protección do piñeiral marítimo da Madalena e a 
cualificación do solo no Plan de Ordenación do Litoral como Solo Rústico de Protección de Espazos 
Naturais, así como a afección parcial da zona de protección de aniñamento potencial da píllara das 
dunas. 
 
Considerando que o concello volve cortar árbores sen perigo de caída e sen enfermidades acreditadas 
documentalmente e que foi a caída dunha póla seca a que causou un desgrazado accidente en agosto 
de 2019, cando a concelleira de servizos estaba de vacacións fóra do termo municipal sen decreto de 
alcaldía e que o alcalde ausentouse do termo municipal o mesmo día que remataba o loito oficial sen 
decreto de delegación das súas funcións. 
 
Á vista do exposto solicita que o pleno se pronuncie politicamente e ACORDE: 
 
1.- Urxir a poda inmediata do piñeiral da Madalena. 
 
2.- Suspender e realizar unha moratoria de corta no piñeiral da Madalena. 
 
3.- Crear unha mesa de diálogo aberta á participación veciñal con todos os grupos políticos, co fin de 
elaborar unha proposta de recuperación do piñeiral da Madalena. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometida a votación a urxencia da moción prodúcese un empate, por cinco ( 5) votos a favor 
dos concelleiros do PP e o concelleiro do Grupo Mixto e cinco ( 5 ) votos en contra dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto. 
 
Realizada novamente a votación co mesmo resultado, o Alcalde desfai o empate co voto de 
calidade, quedando rexeitada a urxencia da moción. 
 
O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña presenta outra moción relativa á aplicación da Lei de 
transparencia e bo goberno, co seguinte teor literal: 
 
Moción de urxencia sobre cumprimento da normativa de transparencia:  
 
ASUNTO: Moción pola Transparencia Municipal Ó abeiro do establecido na lexislación vixente a Marea 
de Cabanas través do seu voceiro, Xosé Manuel Pérez Sardiña, presenta a seguinte moción de 
urxencia para o seu debate no Pleno ordinario de maio de 2021.  
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
“A Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, impón, entre outras cousas, a 
obrigación de dotar aos concellos dun portal de transparencia para dar completa información pública 
de aspectos esenciais da xestión municipal.  
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“A transparencia, o acceso á información pública e as normas de bo goberno deben ser os eixes 
fundamentais de toda acción política. Só cando a acción dos responsables públicos se somete a 
escrutinio, cando os cidadáns poidan coñecer como se toman as decisións que lles afectan, como se 
manexan os fondos públicos ou baixo que criterios actúan as nosas institucións, entón podemos falar 
do inicio dun proceso no que os poderes públicos comezan a responder a unha sociedade que é cada 
vez máis crítica, esixente e que demanda participación dos poderes públicos. 
 
Todos os que formamos parte da estrutura municipal, debemos contribuír a fomentar a transparencia 
e, para iso é necesario levar a cabo accións e medidas que permitan transparentar o traballo diario dos 
distintos grupo políticos.  
 
A nosa obrigación como representantes públicos é a de facer absolutamente transparente a xestión 
pública, e nese sentido, os grupos políticos debemos poñer todo o noso empeño para que o noso 
concello sexa exemplar en materia de TRANSPARENCIA.  
 
NESTA MOCIÓN PROPOÑEMOS QUE O PLENO DA CORPORACIÓN ACORDE INSTAR O 
SEGUINTE:  
 
1.- Información sobre os cargos electos e o persoal do Concello:  
 
a) Especificar e publicar os datos biográficos e curriculares e as direccións electrónicas do Alcalde e 
dos/das concelleiras/os.  
b) Publicar a relación nominal dos cargos electos. Publicar a contía das remuneracións por asistencia 
a plenos, comisións, etc.  
c) Publicar declaración de bens.  
d) Publicar e especificar a información relativa ás retribucións, dietas e asistencias da alcaldía e 
concelleiras/os.  
e) Publicar na páxina os horarios establecidos para o desenvolvemento das tarefas dos cargos electos 
e unha memoria semanal coas actividades realizadas.  
f) Publicar a Relación de Postos de Traballo (RPT) do concello en vigor.  
g) Facilitar o acceso desde a web municipal ao Rexistro de Intereses de Actividadese Bens 
contemplado na Lei de Bases de Réxime Local.  
h) Publicar e especificar a relación nominal do persoal eventual ou “cargos/postos de confianza” xunto 
ás súas retribucións, titulacións, currículos, cometidos e a quen reporta dentro do organigrama 
municipal. Facilitar o acceso desde a web municipal ao acordo Regulador das Condicións de Traballo 
do Persoal Funcionario e o Convenio Colectivo do Persoal Laboral.  
i) Facilitar o acceso desde a web municipal aos Regulamentos das diferentes áreas nas que participan 
empregados municipais (Formación, Saúde, Riscos Laborais, etc). 
j) Proporcionar toda a información e publicidade sobre os procesos selectivos do persoal (bases, 
prazos, composición do tribunal, probas, lista de admitidos e excluídos, reclamacións/impugnación, 
etc.)  
 
2.- Información sobre normas e regulamentos municipais:  
 
a) Adhesión, publicación E posta en práctica do “Código de Bo Goberno Local” da Federación Española 
de Municipios e Provincias e do “Código Europeo de Boas Conductas Administrativas” da Comunidade 
Europea.  
b) Publicar tamén na web municipal, sen “extractar”, os acordos dos órganos colexiados municipais e 
os decretos de Alcaldía. A limitación á publicidade dos datos nelas contidos, será a determinada pola 
lexislación vixente en materia de Protección de Datos.  
c) Transformar a web do Concello nun espazo de Goberno Aberto, onde exista un portal de 
transparencia para dar cabida a peticións, opinións e suxerencias da veciñanza á vez que se amplía a 
web municipal con información máis exhaustiva sobre a actividade que desenvolve o Concello.  
d) Subir a gravación dos plenos ademais á web municipal.  
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3.- Información e atención á veciñanza:  
 
a) Creación da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións para a defensa dos dereitos da 
veciñanza ante a administración municipal.  
b) Facilitar que o cabanés ou cabanesa interesada/o poida seguir online o estado de tramitación 
administrativa de licenzas e pagos, e as incidencias do procedemento administrativo que lle afecte.  
c) Informar desde a web de incidencias que poidan afectar á situación diaria do municipio como cortes 
de tráfico, obras, etc.  
d) Publicación de todas as axudas e/o subvencións municipais concedidas a diversas entidades 
(asociacións, peñas, clubes deportivos, ONGs, etc.). Publicaranse, tamén, os fins aos que vai destinada 
a subvención, así como os mecanismos de control que se utilizarán para comprobar se esta se utilizou 
correctamente.  
e) Publicación das sentenzas xudiciais que afecten ao Concello como parte no xulgado e se non 
houbese xuízo por chegar a acordo, tamén.  
 
4.- Transparencia económico-financieira:  
 
a) Facilitar o seguimento on-line dos mandamentos de pago xerados pola Intervención Municipal, 
respectando a lexislación vixente en materia de protección de datos. 
b) Publicar na web todos os documentos referentes ás Contas Anuais do Concello(Balance, Conta de 
Resultados Económico-patrimonial e Memoria).  
c) Publicar na web todos os documentos referentes ao orzamento municipal (incluíndo as alegacións, 
emendas ou votos particulares formulados no período de información pública ou no pleno, as súas 
modificacións aprobadas polo Pleno,  o seu estado de execución e a súa liquidación).  
d) Publicar na web os orzamentos das entidades municipais, así como publicar na web os informes de 
auditoría ou os dos órganos de control externo (Tribunal de Contas).  
e) Utilizar e publicar os seguintes indicadores financieros e presupuestarios: Superávit e déficit por 
habitante (Resultado presupostario axustado por número de habitantes).  
f) Autonomía fiscal (Dereitos recoñecidos netos de ingresos tributarios/Dereitos recoñecidos netos 
totais).  
g) Utilizar e publicar os seguintes indicadores relacionados cos ingresos e gastos da Corporación: - 
Ingresos fiscais por habitante (ingresos tributarios/núm. Habitantes) Gasto por habitante (Obrigacións 
recoñecidas netas/número de habitantes). - Inversión por habitante (Obrigacións recoñecidas netas 
(Cap. VI)/núm. Habitantes).  
h) Utilizar e publicar os seguintes indicadores relacionados coa débeda municipal: Endeudamento por 
habitante (Pasivo esixible (financieiro)/núm. Habitantes). Endeudamento relativo (Débeda 
municipal/Presuposto total concello).  
 
5.- Transparencia nas contratacións de Servizos:  
 
a) Informar sobre a composición e convocatorias das Mesas de Contratación.  
b) Inclusión como vogais en todas as Mesas de Contratación a Concelleiras/os de todos os grupos 
municipais.  
c) Priorizar o uso de procedementos abertos, en vez dos procedementos negociados. d) Evitar e 
verificar os procesos tramitados por vía de urxencia.  
e) Publicar o importe do xa executado e/ou cobrado das distintas obras e proxectos financiados con 
Fondos de distintas administracións. Publicar, tamén, o listado das empresas contratadas para estas 
obras e proxectos.  
f) Publicar a lista e/ou a contía das operacións cos provedores, adxudicatarios e contratistas.  
d) Publicar os acordos de condicións dos servizos e actuacións en curso, así como as medidas de 
control para garantir que os contratos se cumpren segundo o estipulado na adxudicación.  
 
6.-Transparencia en materias de Urbanismo e Obras Públicas:  
 
a) Destinar na web unha sección ben visible e de fácil acceso dedicada ao Urbanismo, na que se 
publicarán (e manteranse publicados) o PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal), os mapas e 
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planos que o detallan, as modificacións aprobadas do mesmo e a normativa vixente en materia de 
xestión urbanística do Concello.  
b) Publicar a información precisa dos Convenios urbanísticos do Concello e dos Plans parciais sobre 
os usos e destinos do solo.  
 
7.- Aumentar a transparencia sobre as licitacións de obras públicas:  
 
a) Publicar os proxectos, os documentos e os criterios de licitación das obras públicas. Publicar as 
modificacións dos proxectos de obras.  
b) Publicar o listado de empresas que concorreron á licitación das obras públicas e o nome das 
empresas que realizaron as obras de urbanización.  
 
8.- Aumentar a transparencia sobre o seguimento e control da execución das obras:  
 
a) Aportar información precisa sobre cada una das obras de infraestrutura que estean en curso 
(obxectivos da obra, responsable municipal). Contratista/s responsable/s, importe presupostado e 
período de execución).  
b) Publicar a data concreta prevista para a finalización das obras municipais, ou ben, a data concreta 
de inicio e o prazo de execución de ditas obras.  
c) Difundir información sobre as obras de infraestrutura realizadas e/ou as aprobadas pendente de 
execución.  
d) Investimento en infraestruturas.  
9.-Xestión grupos Políticos Municipais 
 a) Crear, tanto na páxina Web do Concello, como no portal de transparencia, un espazo propio, 
autoxestionado, para cada grupo político no que poidamos compartir e facer pública a documentación 
relacionada co noso traballo no concello de Cabanas. Ben é certo que, a día de hoxe, tanto a páxina 
Web municipal como o Portal de Transparencia, están preparadas para ser usadas como plataformas 
nas que os grupos políticos poidamos contar cun espazo propio, autoxestionado, onde poder compartir 
coa cidadanía o noso traballo na tarefa de oposición 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente 
acta) 
 
Sometida a votación a urxencia da moción é rexeitada por cinco ( 5 ) votos en contra dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto, catro ( 4 ) abstencións dos 
concelleiros do PP e un ( 1 ) voto a favor do concelleiro do Grupo Mixto. 
 
8.- ROGOS E PREGUNTAS. 
 
Remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á presente acta. 
 
E non habendo mais asuntos que tratar deuse por finalizada a sesión sendo as vinte e unha horas e 
trinta e oito minutos, estendéndose a presente acta da que eu, Secretaria, certifico. 

 

Vº e P 

 


