DONA MARÍA LUISA DE LA RED AMPUDIA, SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE CAMBRE (A
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CORUÑA)
CERTIFICO:
Que o Pleno municipal, na súa sesión extraordinaria e urxente do día 1 de febreiro de dous mil vinte e un,
logo da declaración de urxencia aprobada de conformidade co establecido no artigo 95.2 do Regulamento
orgánico municipal, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
“2. PARTE RESOLUTIVA

Lúa Sanguiñedo Álvarez

2.1. Aprobación, se procede, do Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia
municipal, POS+ Adicional 1/2021, para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2021
Vista a proposta da concelleira delegada da Área de Benestar Social, de data 12 de xaneiro de 2021, que
consta do seguinte teor literal:

Xunto co POS+2021 regúlase simultaneamente un POS+ADICIONAL 1/2021 para financiamento de gastos sociais
extraordinarios a través da Sección de Servizos Sociais da Deputación Provincial da Coruña.
O Concello de Cambre ten unha asignación para o POS+AD 1/2021 dun total de 237.308,73 euros.
Visto o informe da coordinadora de Servizos Sociais do Concello de Cambre de data 28 de decembro de 2020.
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Á Concellería de Benestar social propón ao Pleno da Corporación a aprobación da solicitude do Plan POS+ADICIONAL
1/2021 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios para o exercicio de 2021.

Versión imprimible

FIRMADO POR

María Luisa de la Red Ampudia

(FECHA: 03/02/2021 10:48:00) ,

«O Pleno da Deputación Provincial da Coruña, con data 27 de novembro de 2020, aprobou as Bases Reguladoras do
Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan Único de Concellos) “POS+2021”,
que se destina aos 93 concellos da provincia, para gastos sociais extraordinarios xestionado directamente pola Sección
de Servizos Sociais da Deputación Provincial da Coruña.

O Concello de Cambre, a proposta da concelleira delegada de Benestar social, é destinar a totalidade do importe
(237.308,73 euros), de entre todos os gastos sociais extraordinarios, ao parágrafo b), que di literalmente: “Ampliar e
dotar as partidas destinadas a garantir ingresos suficientes ás persoas soas ou familias, maiores, persoas con
diversidade funcional, mulleres en risco de exclusión social ou vítimas de violencia de xénero, con baixos o nulos
ingresos económicos, mediante axudas económicas para asegurar a cobertura das necesidades básicas: vivenda,
alimentación, electricidade, gastos médicos ou farmacéuticos, transporte, que favorezan a integración.”
En base ao anterior, propoño ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO:
Primeiro: Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de
Concellos) POS+AD 1/2021 da Deputación provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e
solicitar aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación:
Achega provincial asignada aplicada ao financiamento dos
gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19

237308,73 euros
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ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
PÚBLICOS OU
PRIVADOS

ESTIMACIÓN DO
GASTO A FINANCIAR
POLO CONCELLO

Ampliar e dotar as partidas destinadas a
garantir ingresos suficientes ás persoas soas
ou familias, maiores, persoas con diversidade
funcional, mulleres en risco de exclusión social
ou vítimas de violencia de xénero, con baixos o
nulos ingresos económicos, mediante axudas
económicas para asegurar a cobertura das
necesidades básicas: vivenda, alimentación,
electricidade,
gastos
médicos
ou
farmacéuticos, transporte, que favorezan a
integración

260000,00€

0 euros

260000,00€

TOTAL

260000,00€

0 euros

260000,00€

Segundo: Facultar expresamente á concellería delegada de Benestar social, para todo o relacionado coa tramitación e
xestión do presente acordo e o correspondente expediente.»

Visto o ditame favorable emitido pola Comisión Informativa de Cultura, Deportes, Xuventude e Benestar
Social de data 21 de xaneiro de 2021.
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Sometido o asunto a votación ordinaria do Pleno municipal, votan a prol os oito concelleiros de UxC (don
Óscar A. García Patiño, don Juan González Leirós, dona Elisa Pestonit Barreiros, don Ramón Boga
Moscoso, dona María Carmen Pan Matos, don Daniel Mallo Castro, dona Mónica Varela Germade e dona
María Dolores Pan Lesta), dous concelleiros do PSdeG-PSOE (dona Lúa Sanguiñedo Álvarez e don Diego
Alcantarilla Rei), os tres concelleiros do PP (don Juan María Abalo Castex, dona María Jesús González Roel
e dona Marta María Vázquez Golpe), os dous concelleiros de AV (don Raúl Varela Fraguío e dona Sandra
Sánchez Vieites) e as dúas concelleiras integrantes do Grupo Mixto (dona María Olga Santos López, de EUSon en Común e dona María José García Hidalgo, de C’s). E abstéñense os dous concelleiros do BNG (don
Daniel Carballada Rodríguez e don Brais Cubeiro Fernández).
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Faise constar que no momento das votacións non é posible establecer conexión de vídeo cos concelleiros
do PSdeG-PSOE don Miguel Ángel Gutiérrez Nieto e dona Patricia María Parcero Quiñoy, co fin de que
manifesten o sentido do seu voto mediante signo convencional de asentimento, disentimento ou abstención,
polo que, de conformidade co disposto no artigo 106.2 do Regulamento orgánico municipal, o seu voto
computa como abstención.
O Pleno municipal, por dezasete votos a prol, acordou:
Primeiro: Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan
único de Concellos) POS+AD 1/2021 da Deputación provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e
aceptan na súa totalidade, e solicitar aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican
a continuación:
Achega provincial asignada aplicada ao financiamento dos
gastos sociais extraordinarios derivados do COVID-19

237308,73 euros
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ESTIMACIÓN DE
INGRESOS
PÚBLICOS OU
PRIVADOS

ESTIMACIÓN DO
GASTO A FINANCIAR
POLO CONCELLO

Ampliar e dotar as partidas destinadas a
garantir ingresos suficientes ás persoas soas
ou familias, maiores, persoas con diversidade
funcional, mulleres en risco de exclusión social
ou vítimas de violencia de xénero, con baixos o
nulos ingresos económicos, mediante axudas
económicas para asegurar a cobertura das
necesidades básicas: vivenda, alimentación,
electricidade,
gastos
médicos
ou
farmacéuticos, transporte, que favorezan a
integración

260000,00€

0 euros

260000,00€

TOTAL

260000,00€

0 euros

260000,00€

Segundo: Facultar expresamente á concellería delegada de Benestar social, para todo o relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.”
E para que conste e produza os oportunos efectos e coa salvidade e a reserva dos termos que resulten da
aprobación da acta correspondente (artigo 206 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro) asino esta
certificación por orde e co visto e prace da concelleira delegada da Área de Benestar Social, dona Lúa
Sanguiñedo Álvarez. Cambre, na data da sinatura electrónica
Visto e prace
A concelleira delegada
P.D. (R.A. núm 1323/2019, do 1 de xullo)
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A secretaria xeral
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