VOTOS A FAVOR 1: VECIÑOS
VOTOS EN CONTRA 6: PP, AXP, BNG e CIPA
ABSTENCIÓNS 2: PGD e PSOE
Dona Teresa Rey Pazos, Concelleira do Grupo Mixto por Veciños de Padrón, presenta para ser tratada e
votada no Pleno da Corporación a celebrarse o día 24 de novembro de 2016, a seguinte MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Segundo a Real Academia da Lingua Española, un alcalde defínese como a “Autoridad municipal que
preside un ayuntamiento y que ejecuta los acuerdos de esta corporación, sin perjuicio de sus potestades
propias, y es además delegado del Gobierno en el orden administrativo”.
O artigo 21 da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL) establece, entre
outras, as seguintes atribucións dun Alcalde/-sa:
−

Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais.

−

Desenvolver a xestión económica de acordo co Orzamento aprobado.

−

Aprobar a oferta de emprego público de acordo co Orzamento e o persoal aprobados polos Pleno.

−

Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal.

−

Aprobar os instrumentos de planeamento do desenvolvemento do plan xeral non expresamente
atribuídos ao Pleno, así como os instrumentos de xestión urbanística e os proxectos de
urbanización.

−

Sancionar as faltas de desobediencia á súa autoridade ou por infracción das ordenanzas municipais.

−

Ordenar a publicación e execución e facer cumprir os acordos do Concello.

O artigo 75.1 desa mesma lei establece que “os membros das Corporacións locais percibirán retribucións
polo exercicio dos seus cargos cando os desempeñen con dedicación exclusiva, nese caso serán dados de
alta no Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións o pago das cotas empresariais que
corresponda, salvo o disposto no artigo anterior.” Así, conforme ao acordo plenario do 2 de xullo de 2015 o
Alcalde percibe unha retribución bruta anual de 37.000€.
A Real Academia da Lingua Galega define aos concelleiros/-as como “cada un dos membros que, xunto co
alcalde, teñen ao seu cargo a administración dun concello.”
Na sesión do Pleno celebrada o 2 de xullo do 2015, adoptáronse os seguintes acordos relacionados co
recoñecemento e a aprobación da dedicación parcial, así como as retribucións brutas anuais a percibir
polos seguintes cargos e para os/as concelleiros/as que ostentan delegacións específicas pola dirección e
xestión dos servizos que se sinalan a continuación:
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•

Concelleiro/a delegado/a de cultura; turismo; comercio; casco histórico; igualdade e muller;
xuventude e voluntariado; política lingüística; información e comunicación: 16 horas semanais;
Retribución: 11.500€.

•

Concelleiro/a delegado/a de urbanismo, vivenda e solo (excluído o ámbito do casco histórico);
vías e obras (excluído o ámbito do casco histórico) e servizos públicos básicos: abastecemento
de auga, saneamento, alumeado público, recollida de residuos sólidos urbanos, parques e
xardíns, limpeza viaria e cemiterios: 16 horas semanais; Retribución: 11.500€.

•

Concelleiro/a delegado/a de deportes; promoción do emprego e traballo; persoal; réxime
interior e tráfico: 12 horas semanais; Retribución: 7.500€.

•

Concelleiro/a delegado/a de festexos; novas tecnoloxías; educación e ensino; benestar e
servizos sociais e praza de abastos e mercados: 12 horas semanais. ; Retribución: 7.500€.

Durante os cinco anos e medio de goberno do Partido Popular os diferentes membros da oposición, e esta
concelleira en concreto durante ano e medio, puidemos constatar múltiples incumprimentos das que
entendemos son as obrigas dun goberno municipal; incumprimentos que puxemos de manifesto pleno tras
pleno sen obter resposta. En moitos casos se propuxeron, ademais, mocións como solución a estas
situacións, que foron aprobadas por maioría plenaria pero que aínda así non foron executadas polo
goberno.
Algúns destes incumprimentos supoñen situacións que obrigan á Interventora Municipal a realizar
diferentes reparos suspensivos, que son levantados polo Alcalde sen que busque ningunha solución
definitiva aos mesmos; o que evitaría ter ao Concello incumprindo a normativa existente e producíndose
así un prexuízo para ás arcas municipais. Referímonos, máis concretamente, ás seguintes situacións:

−

Facturas relativas ou servizo de limpeza dá praza de abastos (Reciclaxes do Sar S.L, Redosar); ao
subministro de materiais de obra (Comercial Moncho, S.L); á limpeza de distintas dependencias
municipais (Seigal, S.L e Adina Xestión, S.L); ás reparacións do alumeado público (RoomelService,
S.L e Roo Montaxes Eléctricas, S.L); ao servizo de atención de dependencia (Servizos Sociais Ulla
Sar, S.L) e ao subministro de materiais diversos (P&P Distribucións. Damián Perol Mariño; familiar,
ademais, dun dos Concelleiros do equipo de Goberno).

−

Facturas relativas ao pago a diferentes traballadores do Concello, en concreto, de Urbanismo e
Rehabilitación. Postos de traballo que, como así o indica a Interventora Municipal, deberían ser
exercidos por funcionarios públicos, o que implica sacar as prazas a concurso. Neste momento, esta
situación está a ser denunciada polos propios traballadores que reclaman, ademais do seu
recoñecemento como persoal laboral indefinido, cuantiosas indemnizacións que serán aínda
maiores se non se resolve con urxencia esta tesitura.
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−

Contratos prorrogados e non licitados, vulnerando a lexislación de contratos da Administración
Pública, como son os relativos á xestión da gardería infantil municipal (Pequenos Escolares, S.L); á
recollida de residuos sólidos urbanos (Inbisa Servizos e Medio Ambiente, S.A); a xestión laboral do
Concello de Padrón ( Consolo Abad Pambín e outros S.C) e a xestión do Centro Social.

A maiores, debemos de incluír outra serie de supostos que poñen de manifesto a inactividade deste
goberno, e que xera un prexuízo para a administración e as súas arcas:
−

Deixar prescribir expedientes sancionadores (Ex.: Exp. 01/2016 OP ou o Exp. 01/2016 DP).

−

Non proceder ao cobro das taxas establecidas nas Ordenanzas Municipais (Ex: taxa por ocupación
de terreos de uso público con mesas, cadeiras e toldos con finalidade lucrativa).

−

Non executar os acordos plenarios. (Ex: moción de Veciños de Padrón en relación coas pistas
aprobada no Pleno do 24 de setembro de 2015).

Tamén debemos destacar o feito de que nos, cinco anos e medio de goberno, non se realizaron uns
orzamentos que se axusten á situación actual, prorrogándose os existente do anterior goberno. Lembramos
aquí a importancia da realización duns orzamentos para a estabilidade orzamentaria, e como instrumento
que permite unha valoración obxectiva da situación económica da entidade, da transparencia, da execución
e da aplicación da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Económica.
Os orzamentos teñen, ademais, unha connotación de “valor superior da democracia”, pois entendemos que
é máis democrático que un documento como este, que afecta a toda unha poboación, sexa debatido e
aprobado polo Pleno dun Concello que non prorrogado, ata o de agora e aparentemente de xeito indefinido,
por un goberno municipal que non quere exercer as súas obrigas.
Engadir por último que, a maiores do indicado, o goberno do Partido Popular está a aprobar o pago de
facturas a través do Recoñecemento Extraxudicial de Crédito, unha figura que debería usarse só de xeito
excepcional, e que está utilizándose para aprobar un volume de facturas cada vez maior (incremento de
máis dun 56% en canto a cantidade a pagar con respecto ao ano anterior) o que inmplica unha mala xestión
por parte do goberno municipal.
Dende Veciños de Padrón entendemos que esta é unha situación insustentable, e que como membros da
oposición debemos levar a cabo todas as medidas das que dispoñemos para resolver e mellorar esta
realidade. Somos conscientes de que son circunstancias xudicialmente denunciables, pero tamén de que, de
facelo así, poderían causar un prexuízo maior ao Concello e sobre todo ás arcas municipais. Por este motivo,
e aínda que a nosa formación está disposta a valorar adoptar esta medida, cremos que recorrer ao amparo
dos tribunais debe ser o noso último recurso.
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Para expoñer esta moción queremos facer, por último, un simil coa lexislación laboral, que recolle a
obrigación do traballador (no caso que nos ocupa serían o Alcalde e os Concelleiros/-as) de realizar o
traballo convido (atribucións recollidas na LBRL); e que o empresario (cidadanía representada a través dos
diferentes grupos políticos) ten a potestade para suspender de emprego e soldo ao traballador por razóns
disciplinarias.

No caso que nos ocupa, a medida que podemos levar a cabo como oposición polo

incumplimiento reiterado por parte do equipo de goberno das súas obrigas é esta baixada das retribucións
a percibir.
Veciños de Padrón considera que esta situación, que é posible no mundo laboral, pode ser perfectamente
aplicada aos membros dun goberno; sobre todo cando a súa inactividade, apatía e deixamento teñen
consecuencias na cidadanía de Padrón. A función dun cargo público debe ser exercida baixo os principios
de eficacia, eficiencia, responsabilidade da xestión pública, programación, desenvolvemento de obxectivos,
control da xestión e os resultados, obxectividade e transparencia. Cando non ocorre así, como
consideramos que sucede neste caso, estase a producir unha falta de respecto á cidadanía que merece,
canto menos, que o resto de representantes políticos tomen medidas deste extremo, e todas as que a lei
permita.
Por todo o exposto, e considerando que é obriga dos membros do goberno cumprir cos seus deberes e
responsabilidades, algo que non están a facer neste momento; propoñemos os seguintes
ACORDOS:
1.

Redución da retribución bruta mensual nun 10% ao Alcalde e aos demais Concelleiros e
Concelleiras do equipo de goberno, dende a aprobación deste acordo.

2.

Revisión da situación e valoración das medidas tomadas para solucionar os problemas expostos en
seis meses.

3.

Compromiso de incrementar o 10% reducido conforme ao punto primeiro, tan pronto como se
demostre que se están tomando medidas que solucionen de maneira efectiva as situacións aquí
expostas, e así o entendan os membros que forman o Pleno desta corporación
En Padrón, a 15 de novembro de 2016

Dona Teresa Rey Pazos
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLO DE PADRÓN
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