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SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URXENTE  CELEBRADA  POLO  PLENO  DO 
CONCELLO O DÍA 17 DE NOVEMBRO DE 2014

ORDE DO DÍA

1. RATIFICACIÓN, SE PROCEDE, URXENCIA DA CONVOCATORIA.

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO 
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.

Na Casa do Concello, sendo catorce  horas do día 17 de novembro 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, Cecilia Pérez Orge Leticia González Guisande, José García 
Míguez, Xoán 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. RATIFICACIÓN, SE PRECEDE, URXENCIA DA CONVOCATORIA
O alcalde xustifica  a  urxencia  de convocatoria  polo feito   necesidade de axilizar  o  trámite 
burocrático para cumprir os prazos de publicación para que o acordo poda ter efectividade no  
ano 2015.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a votación, o concello Pleno en votación extraordinaria, sendo vinte votos a 
favor  (10 PP 8 PSdeG-PSOE e 2  BNG) e  unha  abstención  (AER),  ratifican a  urxencia  da 
convocatoria.

2. PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO 
IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES.

ANTECEDENTES
Visto o ditame da comisión informativa de economía, facenda e desenvolvemento local 
de data 14 de novembro de 2014, que transcrito di:
“Vista  a  proposta  da Presidenta  da Comisión informativa de  Economía,  Facenda e 
Desenvolvemento Local , que transcrita di:
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Antecedentes

“Unha das manifestacións máis democráticas existentes nas leis que nós outorgamos é a de que 
as prestacións patrimoniais que deban ser soportadas polos cidadáns para o financiamento das 
súas Administracións Públicas sexan aceptadas, aprobadas e reguladas por nós mesmos, a través  
dos nosos representantes.

Á súa vez, as Administracións Públicas teñen como única finalidade a satisfacción do interese  
xeral.  O cumprimento desta satisfacción realízase,  principalmente,  e entre outras medidas, a 
través da prestación de servizos. A partir deste punto, para a prestación de servizos, o concello 
debe contar con recursos para poder afronta-la prestación destes servizos.

E estas son as motivacións que levan a propor a esta Comisión Informativa de Facenda:

Primeiro.-

A aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre bens inmobles 
no Concello de Redondela e que suporá a modificación do artigo 2 e da disposición final. Así:

Onde agora o apartado primeiro do artigo 2 di:

“1. O tipo de gravame do IBI queda fixado: 

- No 0,44 por cento para os bens de natureza urbana. 

- No 0,30 por cento para os bens de natureza rústica. 

- No 1,10 por cento para os bens de características especiais.”

Proponse a súa modificación nos seguintes termos:

“1. O tipo de gravame do IBI queda fixado: 

- No 0,40 por cento para os bens de natureza urbana. 

- No 0,30 por cento para os bens de natureza rústica. 

- No 1,10 por cento para os bens de características especiais.”

Onde a disposición final di:

“Esta ordenanza fiscal, que modifica a aprobada polo Concello Pleno o día 08 de novembro de 
2007,  entrará  en vigor  o día da súa publicación íntegra no Boletín Oficial  da  Provincia de 
Pontevedra, e aplicarase a partir do día 1 de xaneiro de 2010, permanecendo en vigor até a súa  
modificación ou derrogación expresa.”

Proponse a súa modificación nos seguintes termos:

“Esta ordenanza fiscal, que modifica a aprobada polo Concello Pleno o día 08 de novembro de 
2007,  entrará  en vigor  o día da súa publicación íntegra no Boletín Oficial  da  Provincia de 
Pontevedra, e aplicarase a partir do día 1 de xaneiro de 2015, permanecendo en vigor até a súa  
modificación ou derrogación expresa.”

Segundo.-

Expoñer ao público o expediente administrativo referido á modificación da ordenanza fiscal 
citada  durante  o  prazo  de  trinta  días  hábiles,  dentro  dos  cales  os  interesados,  debidamente 
lexitimados,  poderán  examinar  o  expediente  administrativo  e  presentar  por  escrito  as 
reclamacións que estimen oportunas.

Rematado o período de exposición ao público adoptaranse, polo Concello Pleno, os acordos 
definitivos que procedan resolvendo as reclamacións  no seu caso presentadas e aprobando a  
redacción definitiva  da  modificación da ordenanza fiscal.  Se non fora  presentada  ningunha 
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reclamación  no  prazo  citado  entenderase  definitivamente  adoptado  o  acordo  ata  entón 
provisorio, sen necesidade de novo acordo plenario.

Terceiro.-

Autorizar  ós  Servizos  correspondentes,  para  unha  vez  aprobada  definitivamente  esta 
modificación proposta, se proceda á inclusión da devandita Ordenanza Fiscal.

Cuarto.-

Facultar  ó  Alcalde-Presidente  ou  Concelleiro  en  quen  delegue,  para  levar  a  cabo  tódolos 
trámites necesarios para a consecución deste fin.””

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que consideran extrano que se traia isto a estas alturas cando 
eles mesmos levan tempo propondo a rebaixa da presión fiscal ás familias máis necesitadas que  
están pasándoo moi mal.  Refírese ás sucesivas propostas que fixeron ao pleno neste sentido 
como a de crear unha mesa que tratara a fondo este tipo de cuestións pero se lles respostou que a 
función ía ser asumida pola comisión de Facenda. Non considera de recibo traer agora esta 
proposta que estiman collida polos pelos xa que non son formas de tratar temas tan importantes.

A concelleira PÉREZ ORGE di que votaron a favor da urxencia porque acadaron tempo atrás un 
compromiso nese sentido pero tampouco están de acordo porque consideran que existe unha 
falla de planificación por parte do grupo de goberno que fixo súa a proposta que outro grupo  
fixo pública nos medios e comunicación. Non lles parece de recibo que o tema se presentara na 
xunta de voceiros do venres para traelo hoxe, luns, ao pleno do Concello. Rexeitan que se trate 
así  a  modificación  dunha  ordenanza  fiscal  importante  e  califica  a  proposta  de  puramente 
electoralista.

O concelleiro CABALEIRO COUÑAGO  indica que votaron a favor da urxencia polo mesmo 
motivo que o BNG e que aínda que é un tema importante o goberno chega tarde a isto, igual que 
fixo con outras moitas cuestións fundamentais. Considera  que a proposta plaxia unha anterior  
feita pública polos socialistas en canto á rebaixa do tipo impositivo e estima que o goberno  
perde unha oportunidade de obter  o respaldo de todos os grupos. Bota a faltar que se introduzan 
algunhas bonificacións potestativas, como ás familias numerosas, e indica que hai moitos máis 
aspectos a ter en conta aparte de baixar o tipo.

A concelleira ALONSO ALONSO  di que a urxencia prantexouse porque aínda que pensaban 
levar a proposta ao pleno de novembro, déronse conta de que entón non había tempo para que a 
modificación entrara en vigor o primeiro día do 2015, xa que non habería tempo para publicala. 
Sinala que non houbo improvisación xa que están a seguir  unha folla de ruta dado que no 
orzamento de 2012 tiveron que pórse o día con respecto á débeda e non era o momento de 
abordar iniciativas deste tipo.  Indica que non son quen de adoptar medidas  que non estean 
previamente estudadas e dabondo analizado o seu impacto e di que foi o PSOE xunto co BNG 
os que actualizaron os valores, non o PP, o que provocou subas do imposto ata por riba do 
200%.

O concelleiro BLANCO PÉREZ insiste en que se trata dunha medida electoralista e está a favor 
de propostas como que se bonifique ás familias numerosas pero sempre en función do seu nivel  
de renda, xa que tamén hai outras posibilidades como con respecto ás vivendas de protección 
oficial,  ás  que  emprendan  actuacións  de  acondicionamento  térmico  ou  eléctrico,  vivendas 
desocupadas ou posibles  subvencións para o pagamento de impostos.

A concelleira PÉREZ ORGE insiste en que se da unha improvisación inaceptable e un tema de 
tanta entidade debía tratarse doutro xeito xa que considera que foron á alternativa máis fácil.
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O  concelleiro  CABALEIRO  COUÑAGO   indica  que  de  cara  á  redacción  dunha  nova 
ordenanza, outra alternativa podería ser estudar o posible fraccionamento . Critica que primeiro 
saira a concelleira na prensa co tema e despois outro escudeiro do Alcalde a defender este  
asunto. Estima que a situación que deixou o goberno anterior no ano 2011 é, segundo informes 
de intervención unha das fortalezas da situación económica do Concello.

A  concelleira  ALONSO  ALONSO   di  que  están  a  buscar  novos  axustes  pero  non  teñen 
intención de aplicalos ata que sexan estudados polo miúdo para avaliar as consecuencias .Sinala  
que unha das prioridades é depurar os padróns para que paguen todos os que deben. Refírese á 
postura dos grupos do PSOE e BNG no mandato anterior que rexeitaron a proposta de baixar o  
imposto que facía o PP e a este respecto da lectura a parte dun acta do pleno de novembro 2009.

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno en votación extraordinaria por maioría dos seus membros presentes, sendo 
vinte votos a favor (10 PP 8 PSdeG-PSOE e 2 BNG) e un voto en contra (AER), aproba a 
proposta anteriormente transcrita.

E, non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a presente sesión, sendo as catorce 
horas e corenta 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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