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Nº2/2014
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO
O DÍA 18 DE FEBREIRO DE 2014
ORDE DO DIA

1. Aprobación, de ser o caso, da acta da sesión anterior
2. Aprobación inicial do orzamento xeral do Concello para o exercicio 2014

Na Casa do Concello, sendo as dezanove horas do día dezaoito de febreiro de dous mil catorce,  
baixo a Presidencia do alcalde Javier Bas Corugeira e a asistencia dos/as concelleiros/as: Miguel 
Ángel Álvarez Ballesteros, María Teresa París Blanco, Julio Alonso Monteagudo, Jesús Crespo 
López,  María  José Barciela  Barros,  Erminda  Quelle  Fernández,  Ana María  Alonso Alonso, 
Arturo González Barbeiro,  Cándido Vilaboa Figueroa,  Eduardo José Reguera Ocampo,  Luís 
Alberto  Orge  Míguez,  Digna  Rosa  Rivas  Gómez,  Antonio  Cabaleiro  Millares,  Leonardo 
Cabaleiro Couñago, Antonio Vázquez Saco,  Leticia González Guisande,  José García Míguez, 
Cecilia Pérez Orge, Xoan Carlos González Campo e Alfonso Blanco Pérez, tamén asistiu o 
interventor do Concello Ángel Santamariña Rivera, actuando como secretaria a secretaria xeral 
da  corporación  Ana  Begoña  Merino  Gil,  constitúese  o  Pleno  do  Concello,  en  sesión 
extraordinaria, conforme á convocatoria e de acordo coa Orde do Día.

INCIDENCIAS

Con carácter previo ao tratamento dos asuntos incluídos na Orde do Día, a Corporación garda 
un minuto de silencio en lembranza das vítimas da violencia de xénero.-

A  Presidencia  declara  aberta  a  sesión,  en  primeira  convocatoria,  procedéndose  a  tratar  o 
primeiro punto da Orde do Día.

1. APROBACIÓN, DE SER O CASO, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR

Dada conta do borrador da acta da sesión celebrada con carácter ordinario o día 30 de 
xaneiro de 2014, o Pleno do Concello, en votación ordinaria e por unanimidade dos/as 
Sres/as concelleiros/as, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2 
do BNG e 1 de AER), prestoulle a súa aprobación á acta de referencia, sen formular 
reparo algún.-

2.  APROBACIÓN  INICIAL  DO  ORZAMENTO  XERAL  DO  CONCELLO  PARA  O 
EXERCICIO 2014.
ANTECEDENTES

Ditame da comisión informativa de economía, facenda e desenvolvemento local celebrada o día 
11.02.14, que transcrita di:

“Visto o proxecto de orzamento Xeral para o exercicio 2014, que inclúe o orzamento municipal 
e o da  Sociedade Mercantil Radio Redondela, S.L..
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Vista a estrutura orzamentaria aprobada na orde EHA/3565/2008 de 3 de decembro pola que se 
aproba a estrutura dos orzamentos das entidades locais, que no estado de ingresos recóllense 
previsións razoables dos ingresos que se prevén liquidar, e no estado de gastos, os créditos 
necesarios para atender as obrigas esixibles a Corporación, que se forma o orzamento con toda a  
documentación prevista na lexislación vixente e que o mesmo atópase equilibrado cumprindo 
así co disposto no artigo 165 do TRLFL.

De conformidade cos artigos 168.4 e 5 do TRLFL e 90 da Lei 7/1985 reguladora das bases de 
réxime local.

E estas  son as  motivacións que levan a  propor  a  esta  Comisión  Informativa de Economía,  
Facenda e Desenvolvemento Local:

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello, que ascende cos seguintes 
resumes:

CALSIFIACIÓN ECNÓMICA-INGRESOS

TOTAL ORZAMENTO IMPORTE

Total capítulo 1 IMPOSTOS DIRECTOS 6.913.077,09 €

Total capítulo 2 IMPOSTOS INDIRECTOS 190.000,00 €

Total capítulo 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 2.300.430,62 €

Total capítulo 4 TRASNFERENCIAS CORRENTES 7.155.602,45 €

Total capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIAIS 43.743,99 €

Total capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.847.866,88 €

Total capítulo 8 ACTIVOS FINANCEIROS 36.000,00 €

TOTAL 18.516.721,03 €

CLASIFIACIÓN ECONÓMICA-GASTOS

TOTAL ORZAMENTO IMPORTE

Total capítulo 1 GASTOS DE PERSOAL 6.046.907,88 €

Total capítulo 2 GASTOS CORRENTES EN BEN E SERVIZOS 7.011.237,19 €

Total capítulo 3 GASTOS FINANCEIROS 304.815,91 €

Total capítulo 4 TRASNFERENCIAS CORRENTES 991.849,73 €

Total capítulo 5 INVERSIÓNS REAIS 3.044.990,42 €

Total capítulo 6 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 400,00 €

Total capítulo 7 ACTIVOS FINANCEIROS 36.000,00 €

Total capítulo 8 PASIVOS FINANCEIROS 1.080.519,90 €

TOTAL 18.516.721,03 €

CLASIFIACIÓN POR PROGRAMAS-GASTOS

TOTAL ORZAMENT IMPORTE

Área de gasto1 SERVIZOS PÚBLICOS BÁSICOS 7.512.411,96 €

Área de gasto 2 IMPOSTOS INDIRECTOS 1.942.516,32 €
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Área de gasto 3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 4.861.220,10 €

Área de gasto 4 TRASNFERENCIAS CORRENTES 227.592,94 €

Área de gasto 9 INGRESOS PATRIMONIAIS 2.629.965,35 €

Área de gasto 0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.343.014,35 €

TOTAL 18.516.721,03 €

SEGUNDO.- Proceder á publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do anuncio 
polo que se expoña ao publico o expediente e acordo adoptado, facendo constar que por prazo 
de quince días hábiles os interesados indicados no artigo 22.1 do RD 500/90  do 20 de abril, 
poderán examinalo e formular as reclamacións as que se refire o apartado 2 do artigo citado.

TERCEIRO.- O orzamento xeral considerarase definitivamente aprobado se durante o período 
de exposición ao publico non se presentaran reclamacións, entrando en vigor previa inserción 
no  Boletín  Oficial  da  Provincia  de  Pontevedra  dun  resumo  por  capítulos  de  cada  un  dos 
orzamentos que o integran.

CUARTO.- Do orzamento definitivamente aprobado remitirase copia aos órganos competentes 
do Estado e da Xunta de Galicia”

Votacións e ditame.-

A  comisión  informativa  de  Economía,  Facenda  e  Desenvolvemento  Local,  en  votación 
ordinaria, e con catro votos a favor (PP), catro abstencións (3 do PSG-PSOE, 1 do BNG e un 
voto en contra (1 da AER) , estimaron oportuno ditaminar favorablemente a proposta.”

INTERVENCIÓNS

A  concelleira  ALONSO  ALONSO  realiza  unha  exposición  do  orzamento  e  comeza 
agradecendo o traballo a prol  do mesmo polo servizo de intervención.  Di que o orzamento  
expresa  os  obxectivos  a  acadar  dentro  do  ano.  Indica  que  ten  estabilidade  presupostaria  e 
cumpre  a  regra  de  gasto.  Sinala  que  recolle  unha  partida  de  máis  de  3  millóns  para  
investimentos dos que a metade corresponden aos fondos Feder. Di tamén que hai unha evidente 
contención do gasto, asumindo os gastos, máis Sogama e Aqualia, sen subir os impostos pero 
potenciando tamén os servizos sociais. Indica que tamén é significativa a partida de emprego xa  
que se está a solicitar o cuarto plan e o resultado dos anteriores son positivos aínda que estima 
que hai moito por facer. Refírese aos datos dos presupostos anteriores, que se liquidaron con 
remanente. Di tamén que se reducen as partidas adicadas ás festas, aínda que tratarán de manter 
a  calidade,  e  tamén  baixan  os  gastos  financeiros  e  as  subvencións  nominativas  relativas  á 
deportes que se integran nas xerais, que soben, para acadar máis transparencia. Indica que soben 
tamén as  subvencións específicas de Lenda,  Cáritas,  comedores  escolares…etc e  sinala  que 
todas as subvencións nominativas perderíanse caso de non aprobar o orzamento do ano 2014 e  
relaciona algunhas delas. Igualmente sinala que en marzo de 2015 remata o prazo para cumprir 
o plan Marisma que tampouco pode executarse sen o orzamento. 

O concelleiro  BLANCO PEREZ di  que  plenos  especiais  coma  este  deberían  celebrarse  no 
Multiusos. De seguido da lectura ao seguinte escrito:

Estase propoñendo a aprobación duns orzamentos dun xeito un tanto inaudito, empregando de  
xeito descarado os medios de comunicación para transmitir aos veciños como certas unhas  
afirmacións de transparencia e de integración de propostas nos orzamentos que non o son  
tanto. O día 2 de febreiro xa se puido ver na prensa escrita como presentabades a “bombo e  
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platillo” uns orzamentos teoricamente analizados e presentados a tódolos grupos políticos.  
MENTIRA.  OS  ARQUIVOS  DEFINITIVOS  FORON  RECIBIDOS  O  VENRES  7  DE  
FEBREIRO.  As  notas  de prensa repetíronse  en varias  ocasións,  e  estades  logrando o  que  
pretendedes: manipular á opinión pública amosando uns orzamentos como definitivos e xa  
aprobados, cuns proxectos como o centro de día de Trasmañó ou o pavillón do Plan Marisma  
que o ano pasado non quixestes darlle para adiante.  Uns orzamentos que neste ano apenas  
contaron con tempo suficiente para ser avaliados e para realizar una correcta recolleita de  
novas propostas, porque unicamente facerse eco dalgunhas demandas doutros anos pasados  
non é suficiente para atopar ese pretendido consenso. O debate dos orzamentos do ano 2013  
non é para nada o debate dos orzamentos do 2014, as situacións son totalmente diferentes  
como para supor que o que se presenta ven sendo unha proposta integradora. 

Estades asentados nun teatro mediático que empregades para distorsionar a realidade ante os  
veciños. Publicitades uns orzamentos como se xa estivesen aprobados...anúnciase que recollen  
propostas, cando non houbo tempo de reunirse nin de debater previamente os orzamentos, un  
orzamento que a estas alturas fíxose imposible avaliar en profundidade polo enrevesado xeito  
de proporcionar a información aos grupos políticos. 

Creo que deberíamos chamar a atención sobre como se levou a cabo esta convocatoria do  
pleno dos Orzamentos, outra vez para que quede clariño:

Entregóusenos un primeiro borrador que xa ao día seguinte non tiña validez, que tivemos un  
segundo borrador a mediados de xaneiro,  pero que non tivemos os datos da execución do  
orzamento do ano 2013 ata unha semana máis tarde, que só nos enviaron os gastos e tivemos  
que reclamar os ingresos, co seu conseguinte retraso. Que o día 7 de febreiro recibimos o  
borrador definitivo coa execución “definitiva” do 2013 e o resto da documentación. Que o día  
11 de Febreiro convócase este pleno extraordinario. Todo coa mesma premura que se deu a  
concelleira de Facenda en publicitar na prensa as bondades dos seus novos orzamentos, xa que  
segundo palabras súas “recollían peticións de todos os grupos”.

Dende AER, dicirlle que os Orzamentos Participativos e as bases de execución xa se recollían o  
ano pasado, e votamos en contra deses orzamentos. Tal vez se fai memoria poderase lembrar  
de que esperou ao último día para incluír esta petición, dos orzamentos participativos, nas  
Bases  de  Execución  dos  Orzamentos.  Petición  recollida  na  base  82ª  e  que  este  ano  se  
modificou, e a diferenza do ano pasado que supoñían o 1% do orzamento este ano supoñen o  
1% “sen contar coas subvencións de capital”. Esta modificación fixérona vostedes pola súa  
conta, non é cousa de AER, polo tanto deberíanlla explicar aos veciños, porque se andiveron  
rápidos para colgarse a medalla dos Orzamentos Participativos, tamén deberán estar áxiles  
para explicarlles por que agora se reduce a súa contía, non é o mesmo repartir 166.688,54€  
que repartir 185.167,21€, son 20.000 euros de diferenza, menos da metade do que van gastar  
en contratar  o novo “Biglab”.  Por certo,  cando onte  en Radio Redondela dicía que “nos  
Orzamentos  Participativos   deste  ano  daban  cumprimento  ás  bases  do  ano  pasado  pois  
destinaban o 1% das achegas do Concello o orzamento o igual que este ano”; mentía, mentía, e  
de  forma intencionada pois  sabía  que  foran vostedes  os  que  modificaron a  Base  82  para  
destinar menos diñeiro aos Orzamentos Participativos.

Xa  no  primeiro  pleno  dos  Orzamentos  ao  que  asistiu  AER,  no  2012,  bastante  fixemos  
absténdonos, pasando dun orzamento de 31 millóns a 16, dixémoslles que a nosa abstención  
non  era  un  cheque  en  branco,  que  iamos  estar  moi  pendentes  non  só  da  execución  
orzamentaria, senón da súa forma de proceder, e ese proceder foi de mal en peor:

– Por enésima vez volvemos queixarnos dos rexistros presentados que non reciben resposta.

– Queixámonos de que os concelleiros non convoquen as comisións que están obrigados a  
convocar. Que AER solicite a súa comparecencia en pleno e acto seguido se convoquen as  
comisións.
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– Queixámonos outra vez de que se inflen as estimacións de ingresos.

– Queixámonos  de que se  publicite  a  redución de 58.000 € en festas  cando ninguén pode  
contrastar esa redución.

– Queixámonos de como con nocturnidade e aleivosía tentaron facer unha recalificación de  
terreos de costas aos cidadáns.

– Queixámonos de que se queira construír un novo pavillón cando se gastaron 600.000 na  
reforma do  actual  fai  catro  anos.  É  que  non saben que  temos  parroquias  con  deficientes  
instalacións deportivas?

-  Queixámonos  de  que  o  señor  Alcalde  se  empeñe  na  construción  do  paseo  marítimo  de  
Cesantes cando o estado actual do paseo da Punta da Praia dá pena, tramo no que xa se  
investiron  23.000 euros  no  anterior  plan  FEDER.  Tal  vez  o  que  realmente  desexen  é  dar  
lexitimidade a todos esas “casas”, “bungalows”, “caravanas” etc, que foron aparecendo de  
forma ILEGAL nese tramo no que se pretende facer o novo paseo.

- Tampouco é de recibo falar de acondicionar o edificio do Centro de día de Trasmañó sen  
saber como vai ser o seu funcionamento. Vai ser un centro público dependente do Concello?  
De ser así, sabemos canto lle custaría ao Concello o seu mantemento? Ímolo privatizar? Vai  
converterse nun monumento coma o de Cesantes?

– Non entendemos que soamente se adiquen a:

1. Servizos Sociais 219.986,22€.

2. Igualdade 76.516,5.

3. Servizos de axuda o Fogar (SAF) 275.000€,

porque estas son as cantidades que resultan se excluímos as remuneracións dos funcionarios,  
os “gastos diversos” e o centro de Día de Trasmañó. Non é razoable que na situación de  
alarma social que atravesamos pretendan facer pasar isto como un “gran gasto social”.  
Tampouco nos vale que nos digan que en anos anteriores non se gastaba todo o orzamentado.  
Se non se gastaba, era porque eses cartos se adicaban a outras partidas ou ben porque os  
requisitos polos que os veciños poden acceder a estas axudas son demasiado estritos para  
poder acadalas; se é desta maneira, o que teremos que facer é cambialos pois non é de recibo  
que o SAF do ano 2013 orzamentara 310.000€, e como non se gastou todo reduzan agora  
35.000€. A non ser, claro está, que Redondela sexa sitio distinto e vostedes crean que non  
existe tal alarma social e si moito vago. Non nos digan que non hai cartos.

Parece que os culpables de que non se aproben os presupostos somos os de AER, con menos de  
900 votos e un só concelleiro e sen gobernar, somos os culpables de todo. Estes anos, cada vez  
que pasa algo, é culpa de AER, parece que funciona, ao mellor funciona tamén agora. Con  
respecto  á  reunión  que  tivemos,  recórdolle  que  tivemos  unha  reunión,  na  que  aínda  non  
tiñamos a maioría dos datos que pediamos para empezar a falar, faltábanos a execución do  
orzamento do 2013, faltábanos o último trimestre que é onde se ve como quedou todo e canto se  
gastou de cada partida. Nós queriamos saber na execución do 2013 canto se gastara en cada  
partida. Igual que as promesas electorais, pode ser un engano inflar unha partida se despois só  
se vai gastar a metade, é un carameliño para enganar a algúns. 

Na área de gasto 1 dispón vostede 7.443.611,97€.  Ben,  teremos en conta que 167.468,64€  
corresponden a cuestións salariais,  pero outras son interesantes para dispor delas segundo  
conveña como un Plan de obras de 113.015,78€, do que descoñecemos o contido, e que non  
forma parte dos orzamentos participativos nin teñen pensado consensuar.
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Transferencias de crédito, ¡que invento máis bonito!. Necesario, non diremos que non, pero  
que  pode  resultar  perverso.  Pénsese  que  só  nesta  área  de  gasto  falamos  dun  40%  do  
orzamento.

Temos moitas opcións de facer amigos porque dispoñemos de 119.337,67€ para alugueres,  
90.000€ para vías e obras en aglomerado, áridos e formigón. Non están mal os 42.100,00€  
para “transporte”.

Nós poderiamos sentarnos a falar de orzamentos se iso supuxera un compromiso no gasto.  
Establecer prioridades e ter un plan consensuado de inversións. “CONSENSUADO”, no que  
todos saibamos o que se vai facer. Nós queremos que colectivos como Lenda cobren antes.  
Pero vostedes queren vía libre durante un ano para facer o que lles pete e cando lles pete.  
Baixo conceptos como “outros” atopamos nesta área de gasto 39.495,56€. Son necesarios,  
claro que o son. Pero … ¿como se van  gastar se é que se gastan?

33.272,56 € para o “Programa de mellora de camiños municipais”. Pois miren, non estaría  
mal que en vez de limitarse a poñer unha cifra que nin sequera sabemos se van gastar, que nos  
ensinaran o plan e, por que non, os criterios cos que se elaborou (¿elaborou?) dito plan. 

Calcularon o que orzamentan para “Reparacións e mantemento”? Só nesta área de gasto son  
150.306,15€. E son dos que se gastan bastante axustados. Aínda que descoñecemos como se  
adxudican,  porque  parece  que  non  interesa  a  ninguén.  Cústanos  entendelo  pero  debe  ser  
porque non entendemos de política.

Porque, e isto vai para todos, “NÓS ENTENDEMOS QUE NON SÓ IMPORTA O QUE SE  
FAI,  SENÓN  QUE  REIVINDICAMOS  A  IMPORTANCIA  DE  COMO  SE  FAI”.  Por  iso  
reivindicamos a máxima transparencia e rendición de contas sen ter que andar detrás de cada  
partida de gasto.

Para rematar con esta área de gasto temos 2.040.000,00€ de traballos realizados por outras  
empresas. Sabemos que a parte importante non dependeu da súa xestión, pero … ¿que estamos  
a facer nese senso?. Como enfocamos o trato cos servizos privatizados?. Porque ese parece un  
tema que require de moitísimo coidado. Esperamos que neste 2014 teñamos as contas máis  
claras e poidamos determinar se merece a pena pagar o que se paga.

Pero aínda temos a área de gasto 2 con 1.942.516,32€ que “só ven a ser o 24 %” e temos que  
descontar 703.726,60€ do cap. 1 referente a salarios e complementos, co que nos quedamos en  
1.238.789,72€.  Estamos  a  falar  de Asistencia  a  persoas dependentes,  Emprego,  Igualdade,  
Prestación desempregados, Servizos sociais e Xuventude. Pero que ninguén pense que eses  
1.238.789,72€ son para as persoas. Porque aínda temos cousas que descontar como alugueres  
e  compras  varias  polo  que  nos  quedaremos  con  660.198,71€,  se  descontamos  tamén  os  
537.144,98€ que van ao Centro de Día de Trasmañó e así,  segundo vostedes,  xa quedaría  
contento o BNG. O que non explican é quen se vai facer cargo do mantemento, do persoal, etc.  
275.000,00€ son para o SAF, que está ben pero … O ano pasado tivemos 310.000,00€ por un  
lado dos que se autorizaron 179.630,01 cunhas obrigas recoñecidas de 168.858,48.

Tamén é certo que debemos engadir 77.220,46€ doutra partida de (NON USAR). Sumando as  
dúas  teriamos  256.850,47  de  310.000 orzamentados.  ¿Que  nivel  de  execución  vai  ter  esta  
partida?

Así pois, temos 385.198€ para todo o demais, entre o que deberiamos destacar uns 55.000€  
para EMPREGO dos cales 10.000€ son de asistencia técnica e o resto en … formación.

¡XA ESTA BEN!. Teñen algún proxecto de emprego? Queren que o fagamos xuntos ou queren  
dispor de partidas.

Por outra parte dicir que non estamos seguros de ata que punto realmente queren vostedes  
aprobar estes  Orzamentos.  Porque  se  nos  coñecen,  saben que nos  con estas  présas  e  con  

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 6 - 8



           
CONCELLO DE REDONDELA

informacións de última hora non funcionamos, nin tragamos. Se realmente queren aprobalos xa  
nos contarán que as se gardan na manga. 

Por se non teñen ningún triunfo gardado, propoñémoslle que retiren esta proposta e o deixen  
para dentro dun mes para así poder de verdade ver se somos capaces de consensuar algo, e  
non o que xa conseguimos por parte de AER nos orzamentos anteriores.

Nós non creemos que Redondela sexa o “país das marabillas” que vostedes din que están  
“construíndo” pero posto que algún dos seus simpatizantes  pensa que AER é como Aladino,  
dicirlles que se queren poden frotarnos e pedir tres desexos, pero seguiremos votando que non  
a esta pantomima.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o discurso da concelleira de facenda parécelle o discurso do 
medo e sinala que os ingresos están inflados tal e como constata o informe do Interventor. Non 
está de acordo co afirmando na memoria  da Alcaldía,  segundo a cal  se priman as areas de 
servizos sociais, ensino e emprego, xa que non é así tal e como amosa a experiencia pasada  
sobre partidas que como a do comedor escolar, convenios con asociacións e outras quedaron sen 
gastar. Sinala que os datos están na liquidación dos anteriores orzamentos e en feitos como no 
atraso  no  outorgamento  de  axudas  importantes  para  as  familias  como  as  dos  comedores.  
Pregunta pola política de emprego que están a facer programando cursos en base aos cales 
facilitan ás empresas  man de obra gratuíta e pon en dúbida que despois sigan a traballar nas 
mesmas. Di que o importante non é que baixe a lista de desempregados posto que hai xente que 
ten que emigrar, senón que se creen postos de traballo. Di que o orzamento é unha ferramenta 
para facer política, neste caso a do PP, e non están de acordo coa mesma, polo que votarán en 
contra.

O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO  di  que  este  é  o  pleno  máis  importante  do  ano  e  os 
socialistas chegan aquí  sometidos a unha chantaxe porque o goberno non quixo escoitar  as  
advertencias que se lle fixeron con anterioridade.  Fai mención á noticia de hoxe do periódico  
no que a concelleira de facenda sinala que como a agrupación de electores  posicionouse en  
contra do orzamento agora a pelota está no tellado do resto da corporación. Di que o goberno 
non quixo no seu intre blindar o plan Marisma dende o primeiro orzamento, a pesares de que  
este plan foi consensuado con todas as forzas políticas. Indica todo o que se fixo xa con cargo 
ao mesmo nos últimos anos do goberno anterior,  moito  máis  que o que leva feito o actual  
goberno  nos  tres  anos  que  levan.  Sinala  partidas  que  non  executaron  correspondentes  ao 
exercicio anterior e di que non votarán a favor.

A concelleira ALONSO ALONSO di que lle sorprende o dito polo concelleiro de AER posto 
que eles saben que os orzamentos traballáronse como os do ano pasado  e o coñeceron no  
substancial con antelación dabondo sen que expresaran ningunha dúbida ao respecto. Parécelle 
que se quixeran apostar polos veciños farían propostas construtivas. En canto á voceira do BNG 
di que non sabe que partidas quere reducir, e que os datos están na liquidación do 2013. Sinala 
que non é política de medo senón que queren deixar claras as consecuencias e di que no 2013  
non puideron incorporar ningunha partida para o Marisma, xa que a prioridade era a outra, 
evitar a intervención ao estar nunha situación de inestabilidade. Sinala que entón xa puideron 
comprobar que non estaban dispostos a seguir gobernando sen orzamento. 

O  concelleiro  BLANCO  PEREZ  di  que  parece  que  os  culpables  de  que  non  se  aprobe  o 
orzamento son eles, con 900 votos e un concelleiro. Insiste en que no se lles deron os datos a  
tempo,posto que eles non traballan como pretende a concelleira. Querían saber que  partidas se 
gastaran no ano 2013 e considera que o de inflar  os ingresos  pode ser  un carameliño  para 
enganar a algúns. Pregunta por algunhas partidas, como unha de obras, que non saben a que  se  
refire. Estarían dispostos a falar do orzamento se iso supuxera unha racionalidade no gasto, 
establecendo  as  prioridades.  Lles  parece  importante  como  se  fan  as  cousas  e  reclaman  
transparencia por exemplo para dicir como vaise xestionar o centro de Trasmañó. 
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A concelleira PÉREZ ORGE di que analizaron o orzamento polo miúdo e que de ningún xeito 
queren que se rebaixen as partidas de servizos sociais pero parécelles demagoxia que se poñan  
no orzamento e logo non se executen. Di que debería ampliarse a partida para os convenios cos 
centros escolares. Sinala que pode haber formas para facer os investimentos e que hai cousas do 
plan Marisma coas que o goberno xa non estaba de acordo, como por exemplo o Centro de Día 
de Trasmañó. Considera que o da concelleira de Facenda é un discurso vitimista e que aínda que 
eles   consideran o centro moi  importante  non están dispostos  a  condicionar  o seu voto ao  
orzamento por iso. Insiste en que os ingresos do orzamento están inflados, tal e como reflicte o  
informe do interventor.

O concelleiro  REGUERA OCAMPO refírese  ás  declaracións da concelleira  de Facenda  en 
relación  a  unhas  partidas  para  o  PXOM  e  para  expropiacións,  partidas  que  non  están  no 
orzamento. Di que nestes tres anos non se fixo nada en relación ao plan e indica que o informe 
do interventor sinala que as previsións de ingresos son excesivamente optimistas. Indica que  
parece que o saneamento non lles importa moito e nestes tres anos o Alcalde non conseguiu ni  
un euro de Augas de Galicia a pesares das súas boas relacións coas administracións e do feito de 
que outros concellos veciños, como o de Mos, si recibiron achegas importantes. Non está de 
acordo co que se adica a Sogama xa que o pleno acordou reclamar que o sobrecusto o asumira a 
Xunta de Galicia. Anuncia que o seu grupo vai a votar en contra.

A concelleira ALONSO ALONSO di que este non é o pleno da liquidación do orzamento e llelo 
quere dicir a AER. Di tamén que o BNG vai votar non en calquera caso aínda que cambien as  
partidas posto que sempre din o contrario do que fan.  Suxire que lle digan aos veciños de  
Trasmañó que non van ter Centro de Día. Dille ao voceiro socialista que o remanente do ano 
pasado o incorporan para o saneamento, para o plan e para expropiacións, que hai que ler a 
documentación.  A alternativa ao de Sogama é que se lles incremente  o prezo aos usuarios. 
Tamén  di  que  terán  que  xustificar  que  non  se  fai  o  pavillón  despois  de  superar  todos  os 
obstáculos que había e que se deixen sen axudas a moitos clubs, asociacións, colectivos..etc . 
Considera que fan política en contra de Redondela

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a aprobación, a corporación en votación ordinaria e por dez votos a favor 
(dos concelleiros do PP), dez en contra ( 1 de AER, 2 do BNG,e 7 do PS de G-PSOE) e unha 
abstención (do concelleiro ORGE MÍGUEZ) e, repetida a votación co mesmo resultado polo 
voto  de  calidade  do  Alcalde,  acordou aprobar,  nos  seus  propios  termos,  o  ditame-proposta 
transcrito.

EXPLICACIÓN DE VOTO

O  concelleiro ORGE MÍGUEZ explica o sentido do seu voto dicindo que é consciente de que 
cedeu ao chantaxe, pero leva loitando doce anos polo pavillón e prefire votar en conciencia para 
facilitar  que  esta  obra  se  faga  aínda  que  non  está  orgulloso  diso.  Sinala  que  subscribe  as 
palabras do voceiro de AER e do seu propio voceiro e que estivo a piques de cambiar o seu 
criterio despois de escoitar á concelleira de Facenda.

E, non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a presente sesión, sendo as vinte e 
unha e dez minutos da data fixada no encabezamento,  en proba de todo o que se redacta a  
presente acta, da que, como secretaria, dou fe.-
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