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ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DA CORPORACIÓN REALIZADA O 30 DE 
MARZO DO 2022 

 
      

   
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 horas do 30 DE 
marzo do 2022, reúnense en primeira 
convocatoria, baixo a presidencia do 
Alcalde, Carlos Ladra Brage, 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 á acta correspondente ás sesións celebradas o 26 de xaneiro e o 
9 de febreiro do 2022. 
 
Non habendo intervencións enténdense aprobadas por unanimidade dos asistentes ( 
11 votos)  
 
2.- EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 1/2022 
 

 
 

Alcalde-Presidente: 
Carlos Ladra Brage 
ASISTENTES 
Concelleiros/as; 
Grupo político municipal PSdG-PSOE 
Concepción Rodríguez Ferreiro  
Diana Mª. Rodríguez Fernández 
Grupo político municipal BNG: 
Iago Varela Martínez 
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: 
 
Secretaria-Interventora: 
Irene Suárez López 
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Obra no expediente o ditame que se transcribe a continuación: 
 
 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA.-  Recoñecemento extraxudicial de créditos pendentes exercicios 
anteriores. 
 
Núm. expediente:231/2022 
 
Vista a existencia dunha seria de obrigas económicas pendentes de pago adquiridas no 
exercicio 2021 e cuxa relación se achega a continuación: 
 

Aplicación/ 
Prog. 
Gasto 

Provedor Concepto / nº factura Importe 

151.22110 
Distribuciones 
Froiz SAU 

Produtos limpeza/Fra. 235-1-
07/283 

44,55 

151.22111 
Fercoeume 
SL 

Material obras e 
servizos/FE2100757 

99,23 

 
José Antonio 
Barallobre 
Mosquera 

Material obras e 
servizos/2021/732 

696,93 

 Comercial 
Maniños SL 

Material obras e servizos/FV 
11397 

3,04 

 Comercial 
Maniños SL 

Material obras e servizos/FV 
11396 

2,81 

165.22100 
Cide HC 
Energía SA 

Enerxía 
eléctrica/1CSN220100033937 

13,42 

 Cide HC 
Energía SA 

Enerxía 
eléctrica/1CSN211200225628 

22,20 

233.22799 
Servicios 
Sociais Virxe 
do Carme 

Fra. S 00725/Dependencia 
decembro 

22.401,80 

312.21200 
Aluminios 
Andy SL 

Reparación centro saúde/319 15,00 

323.22700 Limanfer SL 
Fra. A 3135/Servizo limpeza 
colexio Covid decembro 

1.974,72 

920.22103 
Distrib. 
Gallega de 
PP SL 

Combustible/01 1552 754,73 

 
Visto que quedou acreditado que a obriga económica pendente se considera indebidamente 
adquirida por concorrer algún dos supostos que recolle o Tribunal de Contas na súa 
clasificación de obrigas indebidamente adquiridas. 
 
Visto o informe emitido pola Secretaría Intervención municipal de data 28 de febreiro e 
considerando que as prestacións realizadas teñen a consideración de obrigas “indebidamente 
adquiridas” toda vez que se trata de gastos que carecen de procedemento de contratación 
con carácter previo, contratacións verbais, prohibidas expresamente no art. 37 da Lei 9/20174 
de Contratos do Sector Público, sendo que a inexistencia de contrato supón un vicio de 
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nulidade de pleno dereito, dada a remisión que realiza o art. 39.1 da LCSP á Lei 39/2015, de 
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas, cuxo art. 
47.1 sinala que son nulos de pleno dereito os “actos dictados prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. Ademais que 
se trata de servizos que se prestan con carácter periódico e repetitivo, polo que, en ningún 
caso, poderían ser obxecto dunha adxudicación directa, debendo procederse á súa licitación 
ao amparo dos procedementos previstos na LCSP, que garantan os principios de publicidade 
e libre concorrencia.  
 
Fiscalizadas pola Secretaría Intervención municipal mediante informe de data 21 de marzo, 
do que consta Resolución de Alcaldía núm.344/2022 do 22 de marzo de levantamento do 
reparo suspensivo interposto no dito informe.  
 
De conformidade co previsto no art. 60.2 do Real Decreto 500/1990 esta Alcaldía propón ao 
Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar, á vista dos informes emitidos anteriormente a liquidación das 
cantidades a satisfacer derivadas das prestacións que a continuación se indican, pertencentes 
ao exercicio 2021  por considerar que existen razóns de interese público que aconsellan non 
acudir á vía da revisión de oficio polos graves prexuízos que iso podería ocasionar para os 
administrados ou terceiros que actúan de boa fe. 
 
Ademais está decisión ven motivada tamén na circunstancia de que a liquidación das 
prestacións polas cantidades recollidas nas facturas que se pretenden recoñecer é, 
presumiblemente, menor que a indemnización que resultaría da declaración de nulidade tras 
a tramitación da revisión de oficio. 
 

Aplicación/ 
Prog. 
Gasto 

Provedor Concepto / nº factura Importe 

151.22110 
Distribuciones 
Froiz SAU 

Produtos limpeza/Fra. 235-1-
07/283 

44,55 

151.22111 
Fercoeume 
SL 

Material obras e 
servizos/FE2100757 

99,23 

 
José Antonio 
Barallobre 
Mosquera 

Material obras e 
servizos/2021/732 

696,93 

 Comercial 
Maniños SL 

Material obras e servizos/FV 
11397 

3,04 

 Comercial 
Maniños SL 

Material obras e servizos/FV 
11396 

2,81 

165.22100 
Cide HC 
Energía SA 

Enerxía 
eléctrica/1CSN220100033937 

13,42 

 Cide HC 
Energía SA 

Enerxía 
eléctrica/1CSN211200225628 

22,20 

233.22799 
Servicios 
Sociais Virxe 
do Carme 

Fra. S 00725/Dependencia 
decembro 

22.401,80 
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312.21200 
Aluminios 
Andy SL 

Reparación centro saúde/319 15,00 

323.22700 Limanfer SL 
Fra. A 3135/Servizo limpeza 
colexio Covid decembro 

1.974,72 

920.22103 
Distrib. 
Gallega de 
PP SL 

Combustible/01 1552 754,73 

 
SEGUNDO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial dos ditos créditos correspondentes ao 
exercicio 2021 e aplicar os créditos con cargo ás referidas aplicacións orzamentarias do 
orzamento correspondente ao exercicio 2022. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á 
presente acta) 
 
Sometido o asunto a votación e por seis ( 6 ) votos a favor dos concelleiros do PSdG-
PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto e cinco ( 5 ) abstencións dos concelleiros 
do PP e do concelleiro do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar, á vista dos informes emitidos anteriormente a liquidación das 
cantidades a satisfacer derivadas das prestacións que a continuación se indican, pertencentes 
ao exercicio 2021  por considerar que existen razóns de interese público que aconsellan non 
acudir á vía da revisión de oficio polos graves prexuízos que iso podería ocasionar para os 
administrados ou terceiros que actúan de boa fe. 
 
Ademais está decisión ven motivada tamén na circunstancia de que a liquidación das 
prestacións polas cantidades recollidas nas facturas que se pretenden recoñecer é, 
presumiblemente, menor que a indemnización que resultaría da declaración de nulidade tras 
a tramitación da revisión de oficio. 
 

Aplicación/ 
Prog. 
Gasto 

Provedor Concepto / nº factura Importe 

151.22110 
Distribuciones 
Froiz SAU 

Produtos limpeza/Fra. 235-1-
07/283 

44,55 

151.22111 
Fercoeume 
SL 

Material obras e 
servizos/FE2100757 

99,23 

 
José Antonio 
Barallobre 
Mosquera 

Material obras e 
servizos/2021/732 

696,93 

 Comercial 
Maniños SL 

Material obras e servizos/FV 
11397 

3,04 

 Comercial 
Maniños SL 

Material obras e servizos/FV 
11396 

2,81 

165.22100 
Cide HC 
Energía SA 

Enerxía 
eléctrica/1CSN220100033937 

13,42 

 Cide HC 
Energía SA 

Enerxía 
eléctrica/1CSN211200225628 

22,20 
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233.22799 
Servicios 
Sociais Virxe 
do Carme 

Fra. S 00725/Dependencia 
decembro 

22.401,80 

312.21200 
Aluminios 
Andy SL 

Reparación centro saúde/319 15,00 

323.22700 Limanfer SL 
Fra. A 3135/Servizo limpeza 
colexio Covid decembro 

1.974,72 

920.22103 
Distrib. 
Gallega de 
PP SL 

Combustible/01 1552 754,73 

 
SEGUNDO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial dos ditos créditos correspondentes ao 
exercicio 2021 e aplicar os créditos con cargo ás referidas aplicacións orzamentarias do 
orzamento correspondente ao exercicio 2022. 
 
 
3.- EXPEDIENTE DE RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS 2/2022 
 
Obra no expediente o ditame que se transcribe a continuación: 
 
PROPOSTA DE ALCALDÍA.-  Recoñecemento extraxudicial de créditos pendentes exercicios 
anteriores. 
 
Núm. expediente:418/2022 
 
Vista a existencia dunha seria de obrigas económicas pendentes de pago adquiridas no 
exercicio 2021 e cuxa relación se achega a continuación: 

 

Aplicación/ 

Prog. Gasto 

Provedor Concepto / nº factura Importe 

151.22111 
Juan Ignacio Rodríguez 

Prieto 
Material obras servizos/2021236 86 134,66 

 
Ferretería y Construcciones 

SAR SL 
Material obras e servizos/220193 55,61 

 Maderas Regueiro SL Material obras e servizos/A491 7,50 

151.21000 Aluminios Andy Rep. locasl As Viñas/320 36,30 

151.22110 Distribuciones Froiz SAU Material limpeza/235-1-01/588 24,41 

Importe total facturas 258,48 € 

 

Visto que quedou acreditado que a obriga económica pendente se considera indebidamente 
adquirida por concorrer algún dos supostos que recolle o Tribunal de Contas na súa 
clasificación de obrigas indebidamente adquiridas. 
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Visto o informe emitido pola Secretaría Intervención municipal de data 22 de marzo e 
considerando que as prestacións realizadas teñen a consideración de obrigas “indebidamente 
adquiridas” toda vez que se trata de gastos que carecen de procedemento de contratación 
con carácter previo, contratacións verbais, prohibidas expresamente no art. 37 da Lei 9/20174 
de Contratos do Sector Público, sendo que a inexistencia de contrato supón un vicio de 
nulidade de pleno dereito, dada a remisión que realiza o art. 39.1 da LCSP á Lei 39/2015, de 
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas, cuxo art. 
47.1 sinala que son nulos de pleno dereito os “actos dictados prescindiendo total y 
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las 
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados”. Ademais que 
se trata de servizos que se prestan con carácter periódico e repetitivo, polo que, en ningún 
caso, poderían ser obxecto dunha adxudicación directa, debendo procederse á súa licitación 
ao amparo dos procedementos previstos na LCSP, que garantan os principios de publicidade 
e libre concorrencia.  
 
Fiscalizadas pola Secretaría Intervención municipal mediante informe de data 21 de marzo, 
do que consta Resolución de Alcaldía núm.346/2022 do 22 de marzo de levantamento do 
reparo suspensivo interposto no dito informe.  
 
De conformidade co previsto no art. 60.2 do Real Decreto 500/1990 esta Alcaldía propón ao 
Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Aprobar, á vista dos informes emitidos anteriormente a liquidación das 
cantidades a satisfacer derivadas das prestacións que a continuación se indican, pertencentes 
ao exercicio 2021  por considerar que existen razóns de interese público que aconsellan non 
acudir á vía da revisión de oficio polos graves prexuízos que iso podería ocasionar para os 
administrados ou terceiros que actúan de boa fe. 
 
Ademais está decisión ven motivada tamén na circunstancia de que a liquidación das 
prestacións polas cantidades recollidas nas facturas que se pretenden recoñecer é, 
presumiblemente, menor que a indemnización que resultaría da declaración de nulidade tras 
a tramitación da revisión de oficio. 

 

Aplicación/ 

Prog. Gasto 

Provedor Concepto / nº factura Importe 

151.22111 
Juan Ignacio Rodríguez 

Prieto 
Material obras servizos/2021236 86 134,66 

 
Ferretería y Construcciones 

SAR SL 
Material obras e servizos/220193 55,61 

 Maderas Regueiro SL Material obras e servizos/A491 7,50 

151.21000 Aluminios Andy Rep. locasl As Viñas/320 36,30 

151.22110 Distribuciones Froiz SAU Material limpeza/235-1-01/588 24,41 

Importe total facturas 258,48 € 
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SEGUNDO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial dos ditos créditos correspondentes ao 
exercicio 2021 e aplicar os créditos con cargo ás referidas aplicacións orzamentarias do 
orzamento correspondente ao exercicio 2022. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á 
presente acta) 
 
Sometido o asunto a votación e por seis ( 6 ) votos a favor dos concelleiros do PSdG-
PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto e cinco ( 5 ) abstencións dos concelleiros 
do PP e do concelleiro do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 
 
 
PRIMEIRO.- Aprobar, á vista dos informes emitidos anteriormente a liquidación das 
cantidades a satisfacer derivadas das prestacións que a continuación se indican, pertencentes 
ao exercicio 2021  por considerar que existen razóns de interese público que aconsellan non 
acudir á vía da revisión de oficio polos graves prexuízos que iso podería ocasionar para os 
administrados ou terceiros que actúan de boa fe. 
 
Ademais está decisión ven motivada tamén na circunstancia de que a liquidación das 
prestacións polas cantidades recollidas nas facturas que se pretenden recoñecer é, 
presumiblemente, menor que a indemnización que resultaría da declaración de nulidade tras 
a tramitación da revisión de oficio. 

 

Aplicación/ 

Prog. Gasto 

Provedor Concepto / nº factura Importe 

151.22111 
Juan Ignacio Rodríguez 

Prieto 
Material obras servizos/2021236 86 134,66 

 
Ferretería y Construcciones 

SAR SL 
Material obras e servizos/220193 55,61 

 Maderas Regueiro SL Material obras e servizos/A491 7,50 

151.21000 Aluminios Andy Rep. locasl As Viñas/320 36,30 

151.22110 Distribuciones Froiz SAU Material limpeza/235-1-01/588 24,41 

Importe total facturas 258,48 € 

 

SEGUNDO.- Aprobar o recoñecemento extraxudicial dos ditos créditos correspondentes ao 
exercicio 2021 e aplicar os créditos con cargo ás referidas aplicacións orzamentarias do 
orzamento correspondente ao exercicio 2022. 
 
 
4.- PROPOSTA DE APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DAS OPERACIÓNS FORESTAIS DE CORTA E SACA DE MADEIRA ASÍ COMO DE 
PLANTACIÓNS E REPOBOACIÓNS FORESTAIS. 
 
Obra no expediente o ditame que se transcribe a continuación: 
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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, foi aprobada inicialmente 
mediante acordo plenario de 26/05/21. 
 
De conformidade co previsto no dito acordo o anuncio de aprobación inicial foi publicado no 
BOP da Coruña, así como na sede electrónica do concello de Cabanas.  
 
Durante o período de información pública foi presentada alegación pola Federación 
Empresarial de Aserraderos e Rematantes de Madeiras de Galicia (FEARMAGA), indicando, 
entre outros, a imposibilidade de acceder ao texto da ordenanza, aos efectos de presentar 
alegacións. Ademais a dita alegación non foi resolta, expresamente, polo Pleno da 
Corporación, en aplicación do procedemento previsto no art. 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases de Réxime Local.  
 
Á vista do anterior e tendo en conta o informe de Secretaría Intervención que obra no 
expediente, esta Alcaldía, no uso das competencias que lle confire a normativa vixente, 
propón ao Pleno da Corporación, órgano competente segundo o establecido no art. 22.2 d) 
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local a adopción do seguinte 
ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Estimar a alegación presentada pola Federación empresarial de Aserraderos e 
Rematantes de Madeiras de Galicia ( FEARMAGA) de 14/07/21 e, en consecuencia, retrotraer 
o procedemento de aprobación da Ordenanza municipal reguladora das operacións forestais 
de corta e saca de madeira así como das plantacións e repoboacións forestais ao momento 
da aprobación inicial, aos efectos de poder consultar o texto íntegro da ordenanza, para a 
presentación de alegacións, se é o caso. 
 
SEGUNDO. 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.  
 
TERCEIRO. 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. 
 
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo aos alegantes aos efectos oportunos. 
 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á 
presente acta) 
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Sometido o asunto a votación e por seis ( 6 ) votos a favor dos concelleiros do PSdG-
PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto e cinco ( 5 ) abstencións dos concelleiros 
do PP e do concelleiro do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 
 
PRIMEIRO.- Estimar a alegación presentada pola Federación empresarial de Aserraderos e 
Rematantes de Madeiras de Galicia ( FEARMAGA) de 14/07/21 e, en consecuencia, retrotraer 
o procedemento de aprobación da Ordenanza municipal reguladora das operacións forestais 
de corta e saca de madeira así como das plantacións e repoboacións forestais ao momento 
da aprobación inicial, aos efectos de poder consultar o texto íntegro da ordenanza, para a 
presentación de alegacións, se é o caso. 
 
SEGUNDO. 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.  
 
TERCEIRO. 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. 
 
CUARTO.- Dar traslado do presente acordo aos alegantes aos efectos oportunos. 
 
4. INFORMES DA PRESIDENCIA: 

 

4.1. RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA 

Dáse conta das resolucións de Alcaldía aprobadas dende o último pleno ordinario. 

 

5. MOCIÓNS 

- Moción do grupo político municipal do PP para a cobertura de prazas na atención 
primaria. 

A concelleira Elena Arias Martínez expón a urxencia da moción. 

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 seis ( 6 ) abstencións dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto. 

A concelleira Elena Arias Martínez da lectura á moción presentada polo seu grupo que 
literalmente di: 

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PARA A COBERTURA DE PRAZAS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA 
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O Grupo Municipal Popular no Concello de Cabanas de acordo co disposto no Regulamento 
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais desexa elevar ao 
Pleno a seguinte Proposta de MOCIÓN: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante estes dous últimos anos o sistema sanitario español e tamén o galego foi sometido a 
un importante exame por mor da pandemia ocasionada pola covid-19 que afectou non só ao 
ámbito da atención hospitalaria, senón que tamén á atención primaria. 

En atención primaria a Xunta de Galicia levaba xa anos traballando para avanzar na súa 
reforma. De feito, antes da pandemia se aprobara e estaba en marcha o “Plan galego de 
atención primaria 2019-2021” que fixou as liñas de traballo cara a unha primaria máis sólida, 
con máis recursos, maior autonomía e máis persoal. O Plan non  só falaba de novas medidas, 
senón que ademais contemplaba a incorporación nestes últimos anos de 331 profesionais a 
este nivel asistencial. 

Así mesmo contábase coa estratexia “Por unha atención primaria vertebradora do sistema de 
saúde” que continúa sendo a guía para acadar o obxectivo de que a atención primaria sexa o 
eixo medular do sistema sanitario público galego. 

No marco destas dúas estratexias, xa se puxeron en marcha os primeiros 14 plans de saúde 
local que continuarán coa súa implantación no resto do territorio, as axendas de calidade, o 
CRM100 para a atención das chamadas recibidas nos centros de saúde, ou o protocolo para 
a xestión da demanda `XIDE´, Con estas medidas refórzase a autonomía dos centros e 
permítese unha mellor xestión da demanda e da sobredemanda. 

Sen embargo, o déficit de persoal médico de atención primaria en todo o sistema sanitario 
español, dificulta contar cos recursos humanos necesarios. 

Para poder afrontar este problema, en Galicia hai anos que se implantaron medidas como o 
contrato de continuidade ou, mais recentemente, a incorporación de técnicos de saúde. A 
Xunta anunciou tamén unha convocatoria de prazas de médico especialista en atención 
primaria a través dun concurso de méritos que será unha oportunidade para incentivar a 
incorporación de facultativos naqueles concellos, como pode ser o noso, no que existen 
dificultades para a cobertura de prazas. Esta convocatoria será posible grazas a unha reforma 
legal que tanto BNG como PSdeG votaron en contra no Parlamento de Galicia. 

Ademais, hai cuestións que son competencia do Goberno do Estado que están sen resolver, 
como atender á petición do Parlamento galego onde todos os grupos políticos solicitaron a 
creación da especialidade de urxencias, que permitiría mellorar a formación específica dos 
profesionais e evitar que os MIR de primaria, unha vez rematada a residencia, acaben 
traballando en urxencias. Tamén está pendente a incorporación de mais prazas de formación 
que amplíen o número de profesionais que se forman en Galicia para atención primaria, así 
como flexibilización do sistema de acreditación de prazas e a mellora do programa formativo 
de atención primaria. 

Por todo isto, o Grupo Municipal Popular no concello de Cabanas, presenta a seguinte 
PROPOSTA DE ACORDOS 

1. Instar  ao Goberno de España: 
a. Á eliminación das limitacións na taxa de reposición de persoal sanitario 
b. Á creación, con tramitación preferente, da especialidade de medicina de urxencias e 

emerxencias, tal e como foi esixida de xeito unánime polo Parlamento de Galicia. 
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c. Á flexibilización do sistema de acreditación de prazas de formación, así como a mellora 
do programa formativo da especialidade de medicina familiar e comunitaria. 

d. Á proceder á convocatoria extraordinaria de máis prazas MIR de medicina de familia ou, 
cando menos, resolver positivamente a solicitude de Galicia de incorporar 65 novas 
prazas formativas de medicina de familia á vindeira convocatoria. 
 

2. Apoiar a decisión da Xunta de Galicia, dada a negativa do Goberno central a tomar outras 
medidas para aumentar o número de médicos de familia, da creación dunha nova categoría 
de facultativo especialista en atención primaria e da regulación do seu acceso a través dun 
concurso de méritos para incentivar que se cubran as prazas de difícil cobertura, e solicitar 
que entre as ofertadas se inclúan prazas vacantes do centro de saúde de Cabanas. 
 

 

Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á 
presente acta) 
 
 
Sometida a moción a votación e por cinco ( 5 ) votos a favor dos concelleiros do PP e 
o concelleiro do Grupo Mixto e seis ( 6 ) abstencións dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG e a concelleira do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 

1. Instar  ao Goberno de España: 
e. Á eliminación das limitacións na taxa de reposición de persoal sanitario 
f. Á creación, con tramitación preferente, da especialidade de medicina de urxencias e 

emerxencias, tal e como foi esixida de xeito unánime polo Parlamento de Galicia. 
g. Á flexibilización do sistema de acreditación de prazas de formación, así como a mellora 

do programa formativo da especialidade de medicina familiar e comunitaria. 
 

-Moción do grupo político municipal do PP sobre a mellora do ferrocarril Ferrol- A 
Coruña. 

A concelleira Elena Arias Martínez expón a urxencia da moción. 

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 seis ( 6 ) abstencións dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto. 

A concelleira Elena Arias Martínez da lectura á moción presentada polo seu grupo que 
literalmente di: 

MOCIÓN SOBRE A MELLORA DO FERROCARRIL FERROL – A CORUÑA 
 
A debater no Pleno da Corporación de Marzo de 2022: 

O Pasado 21 de decembro de Galicia celebrou como o gran acontecemento a chegada do 
AVE á cidade de Ourense, tras mías de dúas décadas de obras e un longo camiño de 
reivindicación política e social desta infraestrutura. 

 
Sen deixar de celebrar esta gran nova, os veciños das comarcas de Ferrol, Eume e Betanzos 
non podermos evitar chamar a atención sobre o contraste entre esa modernización do 
ferrocarril da meseta e o estado de abandono da liña de tren que presta ao noso territorio un 
servizo máis propio do século XIX que da actualidade. 
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Mentres o tempo de viaxe para percorrer os 500 km entre Ourense e Madrid se reduce a 2 
horas e 15 minutos seguen a ser necesarias 1 hora e 20 minutos para salvar os 60 km que 
separan Ferrol da Coruña, aproximadamente o dobre do que leva facer ese percorrido en 
vehículo particular e moito máis que a viaxe en autobús, tres veces mais de tempo que 
desprazarse entre Coruña e Santiago. 

 
Dende hai moitos anos, tanto o tecido social como o empresarial, vén reclamando a mellora 
das comunicacións ferroviarias das comarcas de Ferrol, Eume e Betanzos, xa que do contrario 
non completaríamos nin o Eixo Atlántico de Alta Velocidade nin o Corredor Atlántico de 
Mercadorías. 

 
A pesar de ser o ferrocarril unha competencia da Administración Xeral do Estado, a Xunta 
elaborou en 2018 un estudo sobre as necesidades de actuación para a modernización e 
mellora da liña entre Ferrol e a Coruña. Plantexaba o Goberno do Estado un investimento 
inicial de 150 millóns de euros co obxectivo de reducir o tempo de desprazamento a 50 
minutos. O daquela Senador Angel Mato preguntaba oficialmente ao Goberno do Estado o 
informe, tempos, prazos e orzamentos, se ben retiraba a pregunta co cambio de goberno en 
Madrid en xuño de 2018. 

Igual que sucedeu coa autoestrada, que chegou con 20 anos de retraso, a conexión ferroviaria 
supón un lastre para o noso desenvolvemento económico, de emprego e social, nun momento 
no que temos a taxa de paro e pobreza mais altas de Galicia. 

Nos últimos 3 anos o Goberno central non realizou ningunha inversión encamiñada a 
modernizar a conexión ferroviaria entre Ferrol e A Coruña. De feito, nos Orzamentos Xerais 
do Estado para este ano 2022 unicamente contempla 17.000 euros para avanzar no estudo 
do baipás de Betanzos-Infesta, a todas luces insuficiente para lograr mellora algunha. 

A lamentable situación da infraestrutura ferroviaria entre Ferrol e A Coruña viuse agravada co 
co deterioro continuo da oferta de servizos por parte de Renfe, amparada pola pandemia, sen 
que se recuperasen aínda a día de hoxe os servizos suspendidos. 

As manifestacións do secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso, tamén 
presidente a Deputación Provincial da Coruña e alcalde de As Pontes, apostando por 
“concienciar” ao Estado sobre a necesidade de mellorar o tren Ferrol-A Coruña, en lugar de 
esixir unha planificación concreta das obras, son unha mostra da escasa importancia que o 
partido socialista concede a esta necesidade. 

POR todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón neste pleno 
que se adopte o seguinte acordo: 

1. Demandar ao Goberno do Estado unha xuntanza antes do 30 de xuño de este ano 
para a presentación dunha planificación concreta e completa a curto e a longo prazo 
para a modernización da liña ferroviaria entre Ferrol e A Coruña para ofrecer un tempo 
de viaxe competitivo que complete o Eixo Atlántico de Alta Velocidade e o Corredor de 
Mercadorías. 

2. Demandar ao Goberno de España a incorporación aos orzamentos do 2023 do 
proxecto de modernización do ferrocarril Ferrol-A Coruña e do importe necesario para 
a licitación das obras do baipás Betanzos-Infesta como primeira actuación para a 
mellora das comunicacións ferroviarias nestas comarcas. 
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3. Instar ao alcalde de Ferrol e á Presidencia de ADIF á sinatura coa Xunta de Galicia do 
convenio para a construción da estación intermodal de Ferrol, a única non iniciada das 
7 cidades de Galicia pese ao anteproxecto e a reserva orzamentaria da Xunta de 
Galicia, que permita tamén contar coa praia de vías necesaria para o Corredor de 
Mercadorías. 

4. Demandar a Renfe a restitución completa da oferta de servizos ferroviarios suprimidos 
por mor da pandemia e completar un conxunto de frecuencias suficiente para atender 
as necesidades e mobilidade dos veciños destas comarcas. 

Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á 
presente acta) 
 
Sometida a moción a votación e por cinco ( 5 ) votos a favor dos concelleiros do PP e 
o concelleiro do Grupo Mixto e seis ( 6 ) abstencións dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG e a concelleira do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 

 

1. Demandar ao Goberno do Estado unha xuntanza antes do 30 de xuño de este ano 
para a presentación dunha planificación concreta e completa a curto e a longo prazo 
para a modernización da liña ferroviaria entre Ferrol e A Coruña para ofrecer un tempo 
de viaxe competitivo que complete o Eixo Atlántico de Alta Velocidade e o Corredor de 
Mercadorías. 

2. Demandar ao Goberno de España a incorporación aos orzamentos do 2023 do 
proxecto de modernización do ferrocarril Ferrol-A Coruña e do importe necesario para 
a licitación das obras do baipás Betanzos-Infesta como primeira actuación para a 
mellora das comunicacións ferroviarias nestas comarcas. 

3. Instar ao alcalde de Ferrol e á Presidencia de ADIF á sinatura coa Xunta de Galicia do 
convenio para a construción da estación intermodal de Ferrol, a única non iniciada das 
7 cidades de Galicia pese ao anteproxecto e a reserva orzamentaria da Xunta de 
Galicia, que permita tamén contar coa praia de vías necesaria para o Corredor de 
Mercadorías. 

4. Demandar a Renfe a restitución completa da oferta de servizos ferroviarios suprimidos 
por mor da pandemia e completar un conxunto de frecuencias suficiente para atender 
as necesidades e mobilidade dos veciños destas comarcas. 

 

-Moción do concelleiro do grupo mixto para que as entidades bancarias presten unha 
atención adecuada ás persoas maiores e a consumidores vulnerables. 

O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña expón a urxencia da moción. 

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 seis ( 6 ) abstencións dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto. 

O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña da lectura á moción presentada polo seu grupo 
que literalmente di: 

ASUNTO: Moción presentada por Xosé Manuel Pérez Sardiña para que as entidades 
bancarias presten unha atención adecuada ás persoas maiores e a consumidores 
vulnerables 
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Ó abeiro do establecido na lexislación vixente o Grupo político municipal Mixto a través do 
seu voceiro da Marea de Cabanas presenta a seguinte moción para o seu debate no vindeiro 
Pleno da Corporación que se celebre segundo a seguinte EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

O concepto de «idadismo» fai referencia, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS), 
«aos estereotipos, aos prexuízos e á discriminación contra as persoas debido á súa idade». 
Encerra un cariz negativo da vellez, e del derívanse actitudes e prácticas non procedentes 
con estas persoas; entre outras, o feito de consideralas como unha carga social, de tomar 
decisións por elas ou dificultar o seu acceso a bens e servizos básicos. Xa que logo, o 
idadismo é unha forma grave de discriminación social que ten consecuencias negativas para 
quen o sofre. Non afecta a un grupo social concreto, esténdese á poboación no seu conxunto, 
posto que a vellez é un período evolutivo vital máis. 

Un dos ámbitos no que esta discriminación está a darse na actualidade prodúcese en relación 
co uso das novas tecnoloxías, cuxa utilidade é sen dúbida un grande avance para a maioría 
da cidadanía, pero pode representar unha barreira infranqueable para algunhas persoas, 
especialmente as de maior idade, para as que lles resultan dificilmente accesibles. 

Neste sentido, as entidades bancarias están a impoñer unha forma de xestión dixital que está 
a derivar no que algúns organismos xa denominan exclusión financeira. Péchanse oficinas, 
deixando boa parte da cidadanía sen servizo bancario, e, ademais, en moitas entidades 
néganse a permitir as xestións presenciais, obrigando a acudir ao caixeiro automático ou a 
internet. E eliminando ou reducindo drasticamente a atención presencial, unha grande parte 
do colectivo de persoas maiores deixan de recibir a mínima atención esixible e pasan a ser 
tratadas como clientes de segunda categoría. Pois, hai que ter en conta que moitas destas 
persoas non manexan estas novas tecnoloxías; de feito, segundo numerosos estudos, dous 
de cada tres maiores de 65 anos apenas poden manexar internet. 

O propio Banco de España ten sinalado recentemente que «as persoas maiores e aquelas 
con baixo nivel de renda ou con algún tipo de discapacidade son as principais prexudicadas" 
por este proceso de cambio na xestión bancaria, xa que a dixitalización «podería dificultar o 
acceso a diñeiro en efectivo dun segmento da poboación que o usa como medio de pago 
principal ou único». 

Por outra banda, hai que ter en conta que Galiza é a segunda comunidade autónoma do 
Estado con maior nivel de envellecemento, cun 25,2% de persoas maiores de 65 anos, e que 
Cabanas presenta unha taxa de envellecemento de máis dun 20%, cunha poboación maior 
de 65 anos de 1.095 persoas. 

Afortunadamente, o pasado 19 de xaneiro de 2021 foi aprobado polo Consello de Ministros 
un Decreto Lei polo que se modifica a Lei Xeral de Dereitos dos Consumidores e Usuarios, 
no cal se incorporou a figura da persoa consumidora vulnerable, engadíndose á normativa 
estatal unha referencia expresa a estas persoas ou colectivos naqueles aspectos relativos ás 
relacións de consumo onde os seus dereitos requiran dunha protección reforzada. 

Así, dotouse dun marco normativo que permite ás administracións públicas activar políticas 
que busquen corrixir ou minimizar as situacións de indefensión ou desprotección que poden 
sufrir moitas persoas nas relacións de consumo. Á vez, confírese un mandato ás 
administracións públicas para orientar as súas políticas de consumo cara a estas persoas, 
tratando de remover as circunstancias que xeran vulnerabilidade e indefensión. Do mesmo 
xeito, por primeira vez, inclúese na lei de forma expresa a obrigación por parte das empresas 
de prestar os apoios necesarios ás persoas consumidoras vulnerables para que poidan 
comprender correctamente o contido dos contratos que asinan. 

Por todo o anteriormente exposto, o Pleno da Corporación, 
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1. Insta ao conxunto das entidades bancarias que operen nos concellos próximos a reforzar 
os recursos para ofrecer un servizo adecuado, durante todo o horario de oficina, para cubrir 
as necesidades dos seus usuarios e usuarias, en especial das persoas maiores que non 
poden acceder ás xestións en liña e vense abocadas a padecer situacións penosas á hora de 
acceder ás oficinas bancarias. 

2. Insta a que as entidades bancarias que operen nos concellos limítrofes presten unha 
atención prioritaria ás persoas consumidoras vulnerables. 

3. Solicita ao Banco de España, organismo regulador competente do sistema financeiro, que 
vixíe que os produtos financeiros das entidades bancarias non conteñan publicidade que 
poida resultar enganosa para as persoas consumidoras vulnerables. 

4. Insta ás entidades bancarias a non cobrar comisións aos pensionistas e a darlles 
información adecuada sobre os seus servizos e produtos. 

5. Require á Xunta de Galicia a desenvolver as súas competencias exclusivas en materia de 
consumo, impulsando, ao abeiro do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, 
campañas colectivas de reclamacións bancarias, información ás persoas consumidoras e 
estudos propios sobre a vulneración dos seus dereitos. 

 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á 
presente acta) 
 
Sometida a moción a votación e por cinco ( 5 ) votos a favor dos concelleiros do PP e 
o concelleiro do Grupo Mixto e seis ( 6 ) abstencións dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG e a concelleira do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 

1. Insta ao conxunto das entidades bancarias que operen nos concellos próximos a reforzar 
os recursos para ofrecer un servizo adecuado, durante todo o horario de oficina, para cubrir 
as necesidades dos seus usuarios e usuarias, en especial das persoas maiores que non 
poden acceder ás xestións en liña e vense abocadas a padecer situacións penosas á hora de 
acceder ás oficinas bancarias. 

2. Insta a que as entidades bancarias que operen nos concellos limítrofes presten unha 
atención prioritaria ás persoas consumidoras vulnerables. 

3. Solicita ao Banco de España, organismo regulador competente do sistema financeiro, que 
vixíe que os produtos financeiros das entidades bancarias non conteñan publicidade que 
poida resultar enganosa para as persoas consumidoras vulnerables. 

4. Insta ás entidades bancarias a non cobrar comisións aos pensionistas e a darlles 
información adecuada sobre os seus servizos e produtos. 

5. Require á Xunta de Galicia a desenvolver as súas competencias exclusivas en materia de 
consumo, impulsando, ao abeiro do Instituto Galego de Consumo e da Competencia, 
campañas colectivas de reclamacións bancarias, información ás persoas consumidoras e 
estudos propios sobre a vulneración dos seus dereitos. 

-Moción do concelleiro do Grupo Mixto relativa á apertura dun espazo para xestións 
telemáticas. 

O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña expón a urxencia da moción. 

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 seis ( 6 ) abstencións dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto. 
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O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña da lectura á moción presentada polo seu grupo 
que literalmente di: 

Moción por Xosé Manuel Pérez Sardiña para a apertura da aula de informática como sala de 
estudo e lectura en horario non lectivo 

 
A veciñanza de Cabanas a pesar de ter espazos habilitados para usos informáticos e para o 
estudo non pode gozar deles. 

 
Por iso o Pleno insta ao goberno local 

Abrir en horario non lectivo a sala de informática do concello vello como espazo para acceso 
universal a medios telemáticos e mais para sala de estudo 

 
Quenda de intervencións ( remisión íntegra ao arquivo audiovisual que acompaña á 
presente acta) 
 
Sometida a moción a votación e por cinco ( 5 ) votos a favor dos concelleiros do PP e 
o concelleiro do Grupo Mixto e seis ( 6 ) abstencións dos concelleiros do PSdG-PSOE, 
BNG e a concelleira do Grupo Mixto adoptouse o seguinte ACORDO: 

Abrir en horario non lectivo a sala de informática do concello vello como espazo para acceso 
universal a medios telemáticos e mais para sala de estudo 

-Moción do concelleiro do Grupo Mixto relativa á tramitación do inventario de bens. 

O concelleiro Xosé Manuel Pérez Sardiña expón a urxencia da moción. 

Sometida a votación a urxencia da moción é rexeitada por cinco ( 5 ) votos a favor dos 
concelleiros do PP e o concelleiro do Grupo Mixto e seis ( 6 ) votos en contra dos 
concelleiros do PSdG-PSOE, BNG e a concelleira do Grupo Mixto. 

 

6. 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 corenta e nove minutos, estendéndose a presente acta da que, eu, Secretaria, 
certifico. 

Vº e P 

 


