
O GOBERNO DO PP DE REDONDELA 

PRESUME DE INCOMPETENTE 

Toda a oposición ofreceuse para aprobar unha modificación de crédito que dotara 

suficientemente os gastos da celebración da Batalla de Rande. Evento “co-organizado” polo 

Concello, pero para o que non reservou os fondos precisos. Nun acto de irresponsabilidade, o 

PP negouse a aceptar dito ofrecemento de AER, PSOE e BNG. 

O señor Javier Bas e a Señora Mari Carmen Amoedo cando vaian por Rande terán que 

explicarlle á veciñanza onde gastaron todos e cada un dos 50.000 € da “área de gasto 3331A” 

dedicados a Meirande. Todos e cada un dos gastos realizados ata agora. 

Causas e consecuencias, ¿como chegamos a este punto? 

O goberno local de Redondela decidiu unilateralmente gobernar sen orzamento. Non 

presentou proposta algunha de orzamentos para o ano 2017, sabendo que unha das 

consecuencias sería deixar sen dotación certas partidas; supoñendo que o resolvería con 

modificacións de crédito: gobernar en minoría como se tivesen maioría absoluta. 

Chegados a este momento, o PP di ter esgotada unha bolsa de vinculación xurídica (bolsa 3-2) 

por culpa dos convenios non dotados; a pesares de que dita bolsa conta cun orzamento de 

1.854.801 € mentres que os convenios non dotados supoñen pouco máis de cen mil euros. 

Convenios que noutros anos asinaron, e pagaron, co orzamento pechado; ou sexa, no ano 

seguinte. 

Logo, onde están os cartos da bolsa 3-2? Sen contar con datos actualizados, podemos dicir que 

66.682 € do que se gastou no Entroido de Verán saíron desa bolsa. E aínda faltan gastos por 

contabilizar. Salientar que un dos gastos curiosos para ese evento foi a contratación da 

anterior coordinadora cultural a pesares de contar na actualidade cunha empresa contratada 

para a realización desas funcións. 

Pero o máis importante que non quere contar o PP de Redondela é que da Área de Gasto de 

“festas e festexos”, que sae desa bolsa 3-2, parte cun orzamento de cero euros e só conta cun 

ingreso de 20.000 € aportados pola Deputación. Nesta Área de Gasto, o goberno do PP ten 

autorizados-aprobados gastos por valor de 324.157,09 € e unhas obrigas de pago de 

220.472,96 €. Polo que acumula un déficit de douscentos mil euros. 

A día de hoxe, cos datos que temos, os convenios asinados non andarían lonxe dos 80.000 

euros, tanto como o gastado no Entroido de Verán; incluíndo as horas extras e a falta de 

coñecer a execución do terceiro trimestre. 

Incluso considerando que ese gasto dos convenios fose cargado na bolsa xurídica 3-2, sería 

difícil de explicar como se pode atribuír aos convenios ter baleirada unha bolsa de un millón 

oitocentos mil euros (1.800.000€), que é o montante total para gastos desa bolsa. Pero en 

cambio si será salientable restarlle a esa bolsa máis de 300.000€ para “festas e festexos”. 



O PP presume da súa xestión, ou sexa: presume de non ter orzamento, presume de ter 

esgotada unha partida e de non ter cartos para un evento co-organizado por eles mesmos. 

Pero resulta que a culpa é da oposición, que non lle deixa xogar nin un minuto máis cos 

cartos de toda a veciñanza ao seu antollo. 

Desde AER xa lles reiteramos no pleno anterior que non estamos dispostos a permitir que 

sigan gobernando como unha maioría absoluta. Estamos cansos de contratos negociados sen 

publicidade, de ver como reiteradamente se contratan as mesmas empresas, como se toman 

decisión unilaterais sobre moitas cuestións sen informar, como se deciden subvencións e obras 

sen outro criterio que “é competencia do alcalde” tal como teñen afirmado repetidamente nos 

plenos. 

POIS NON. Agora a competencia sobre esta modificación de crédito é do pleno, e se queren un 

acordo de pleno que lles permita arranxar a desfeita que teñen montada o que deben facer é 

sentarse e adquirir un compromiso sobre temas como criterios para determinar as obras, 

procedementos para executalas e seleccionar as empresas tanto para obras coma para 

servizos. E atender aos reiterados requirimentos dos servizos técnicos respecto dos 

procedementos establecidos para os gastos. Non se pode gastar sen previsión, sen saber 

como están as partidas e despois queixarse da falta de fondos. 

Gobernan en minoría e só se acordan dos demais cando precisan de que o pleno resolva as 

consecuencias da súa irresponsabilidade. Agora toca buscar acordos. Rematou o tempo das 

chantaxes, das urxencias, das decisións por “competencia” e rematou o tempo de gobernar 

sen criterio e unilateralmente.  

Se quere falar das competencias do pleno, teremos que falar das competencias do alcalde. 

 

Redondela, 12 de outubro do 2017 


