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Bernárdez de Dios, Antonio
Cendón Alonso, Mª Teresa
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PARTIDO

NON ASISTE:
Rodríguez Escudero, Cayetano
No salón de Plenos da Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e dez minutos do
día quince de outubro do ano dous mil trece, coa Presidencia do Excmo. Sr.
Alcalde, D. Abel Ramón Caballero Álvarez, e asistencia dos concelleiros Sres. e
Sras. Abelairas Rodríguez, Alonso Alonso, Alonso Pérez, Álvarez Pérez, Araújo
Pereira, Beiro Diz, Bernárdez de Dios, Cendón Alonso, Díaz Vázquez, Domínguez
Olveira, Egerique Mosquera, Fernández Pérez, Fidalgo Iglesias, Figueroa Vila,
García Míguez, Iglesias Bueno, Lago Rey, López Font, Pérez Dávila, Regades
Fernández, Relova Quinteiro, Rivas González, Rodríguez Díaz, Silva Rego e Veloso
Ríos, actuando como Secretario Xeral do Pleno que asina D. José Riesgo Boluda,
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constituíuse o Pleno da Excma. Corporación en sesión EXTRAORDINARIA
conforme á convocatoria e segundo a orde do día remitida a todos os Sres. e
Sras. concelleiros e concelleiras coa antelación legalmente requirida. Está tamén
presente o Interventor Xeral Municipal, don Luis García Álvarez.
O Presidente declara aberta a sesión en primeira convocatoria e procédese a
tratalos asuntos da orde do día.

1(181).-

APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE MODIFICACIÓN DA

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS EN GALERÍAS MUNICIPAIS. (25), (EXPTE. 748/1101).
ANTECEDENTES.- Con data 3 de maio de 2013 a directora de ingresos, presenta
proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación
de servizos en galerías municipais que figura na parte dispositiva deste acordo.
Con data 28 de maio, o secretario do Tribunal Económico Administrativo do
Concello de Vigo, coa conformidade do presidente, ditamina favorablemente á
proposta de modificación presentada.
Por escrito de data do 3 de setembro, a Intervención Xeral non formula obxección
ningunha á devandita proposta.
En data de 25 de setembro a Xunta de Goberno Local prestou a súa
conformidade ao proxecto da modificación da ordenanza fiscal reguladora da
taxa pola prestación de servizos en galerías municipais, co texto proposto pola
Directora de Ingresos no seu informe do 3 de maio.
Conforme sinala o artigo 90.1 do Regulamento Orgánico do Pleno de data 15 de
outubro, o secretario xeral do Pleno remitiu aos voceiros dos grupos políticos
municipais o texto do proxecto ao obxecto da presentación de emendas.
Dentro do prazo establecido non se presentaron emendas, segundo certificación
do secretario xeral do Pleno de data 5 de outubro.
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A

comisión

informativa

de

Economía,

Facenda

e

Educación,

en

sesión

extraordinaria e urxente do 10 de outubro, ditaminou aprobar a proposta
formulada pola directora de Ingresos con data 3 de maio de 2013, co texto que
se transcribe na parte dispositiva deste acordo.

DEBATE.A PRESIDENCIA: Ábrese sesión pública, constátase quórum e iniciamos o debate
que realizaremos para os dous puntos da orde do día do forma conxunta, cun
tempo de dez minutos por cada un dos grupos intervenientes, iniciando o debate
o Goberno, serían dez minutos o Goberno, dez minutos cada Grupo e pecharía o
Goberno cunha quenda de cinco minutos.

Como é natural a votación

obrigatoriamente realizarase por separado.
SRA. DÍAZ VÁZQUEZ: O pasado 25 de setembro este Goberno tomou unha
importe decisión para a cidade, porque acordou en Xunta de Goberno a maior
baixada de impostos e taxas que nunca fixo ningún concello de Galicia. O 25 de
setembro foi unha data histórica porque aprobouse unha conxelación total de
tódolos impostos, taxas e prezos públicos deste Concello para o ano 2014.
Falamos dunha rebaixa en termos reais do 1,4% en tódolos impostos, falamos de
aproximadamente dous millóns de euros que van a permanecer nos petos dos
cidadáns para así poder contribuír ao desenvolvemento da cidade. Iso é o que
queremos, que non suba nin un só céntimo nin a tarefa da auga, nin o recibo do
lixo, nin o imposto sobre Bens Inmobles, nin a taxa de vehículos, nin a ORA, nis
os prezos que se pagan polas escolas infantís ou pola Escola de Música ou de
Danza, ou polas actividades dos nosos pavillóns municipais.
Ademais

tamén

acordamos

que

se

manteñan

absolutamente

tódalas

bonificacións fiscais que este Goberno foi aprobando dende o ano 2007 ata este
ano, e así seguimos mantendo que nas Escolas Infantís o 45% dos usuarios este
exento, que en asistencia domiciliaria o 25% está exento e o resto só pague un
15% do custo. Mantemos a bonificación do 75% no Imposto de Vehículos durante
dous anos para vehículos ecolóxicos, a taxa cero para terrazas, a redución do
90% nas taxas de licencias de locais menores de 150 metros cadrados, a
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redución do 10% na taxa do lixo para aquelas actividades que o ano pasado viron
incrementado o IVE do 8 ao 21%, as exencións do lixo en función da renda para
aquelas

familias

monoparentais,

numerosas,

maiores

de

65

anos,

desempregados de larga duración ou dependentes, e mantemos...
A PRESIDENCIA: Non está vostede no uso da palabra, non está autorizado a falar
sen que lle dea palabra, e unha interrupción intolerable. Está vostede
interrompendo á Concelleira que está no uso da palabra de forma intolerable,
seguindo as pautas que vostede acostuma a utilizar neste Pleno. Sempre
interrompendo porque non quere oír o que lles están a dicir, continúe Sra. Díaz,
ten 20 segundos máis por interrupción indebida.
SRA. DÍAZ VÁZQUEZ: Como dicía a decisión que se tomou foi a de conxelar
tódolos impostos municipais á vez que manter tódalas bonificacións que se foran
incluíndo nos distintos anos, sigo, a bonificación do 3% no IBI, a bonificación do
20% para as taxas do lixo para oficinas e despachos, bonificacións para
empresas de interese municipal, en abonos para as instalacións deportivas
municipais dun 25% para os empadroados en Vigo e un 50% si somos familia
numerosa. Por isto, este Goberno é o Concello que ten o IVE por habitante máis
baixo de toda Galicia e un dos máis baixos de toda España, é un 5,2% superior o
de A Coruña, un 6,6% o de Lugo, en Santiago de Compostela é un 35% máis ou
en Madrid un 46%.
Medidas que fixeron que esta sexa a cidade con menor presión fiscal de toda
Galicia, tamén foron medidas que fixeron que nestes momentos a auga que
paguemos sexa a máis baixa de toda Galicia, para 15 metros cúbicos por mes
que é a media, Pontevedra paga un 26% máis ou A Coruña paga un 7% máis. Por
iso, nesa decisión que

se

tomou

o 25 de setembro,

acordouse

dúas

modificacións, a modificación na Ordenanza de Telefonía Móbil e na das taxas de
Galerías Municipais, e esas son as taxas que traemos hoxe a Pleno, unha
modificación na Ordenanza da Telefonía Móbil para que as empresas de telefonía
móbil paguen polo solo municipal que ocupen para que estas empresas paguen
polas súas redes, polas súas antenas, polos seus repetidores, en definitiva por
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aquelas molestias que lle poidan causar aos cidadáns. Esa é a tributación que
traemos hoxe aquí e coa que esperamos recadar por estas empresas arredor dun
700.000 euros que irán destinados a políticas de emprego, social e educativa.
Traemos tamén a este Pleno a Ordenanza Fiscal de servizos en Galerías
Municipais, para que as empresas que estean utilizando as nosas galerías
municipais paguen polo uso dos servizos que se lle dan nestas galerías. Estamos
falando de empresas como FENOSA, Telefónica, R ou Aqualia. Esiximos a estas
empresas que fagan fronte ao custe de manter estas galerías porque se están
beneficiando do uso delas, unha ordenanza coa que pretendemos recadar, por
estas empresas, arredor de 75.000 euros que tamén irán destinados a política
social, educativa e de emprego. Esa é a nosa proposta, que as familias viguesas,
que os vigueses/as non paguen nin un só céntimo máis en impostos, taxas ou en
prezos públicos, que non se pague nin un só céntimo máis pola auga, polo IBI,
polo Imposto de Vehículos, polo lixo ou polas nosas escolas infantís, porque ese é
o noso compromiso, reducir a presión fiscal na nosa cidade e manter política
social e educativa financiada por empresas.
Gustaríanos que o resto de administracións e políticos se sumaran a esta
proposta, unha proposta sen igual en este Concello de Vigo, desgraciadamente
estamos vendo que isto non parece ser así. Agora é o momento de ordenanzas,
de orzamentos, tódalas administracións e tódolos concellos nestes momentos
están elaborando as súas Ordenanzas e os seus Orzamentos, e estase poñendo
as cartas sobre a mesa. Realmente está xurdindo e está aparecendo cal é a
política que propón cada partido político e cada administración. Pódese
comprobar que nestes momentos non hai ningunha cidade en España, sexa do
signo político que sexa, que este propoñendo unha medida como a que se está
propoñendo en este Concello, conxelación total e absoluta de tódolos impostos, e
unicamente ordenanzas para telefonía móbil e para as galerías subterráneas.
Podemos ver o que están a facer outras administracións e que teñen efectos
ademais sobre o Concello de Vigo, por iso resulta un pouco paradoxal que este
pedindo unha cousa para os impostos municipais e despois dende outras
administracións onde se goberna, estéase a practicar a política contraria. En
menos dun mes atopámonos con catro noticias que poden ter repercusión para o
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Concello de Vigo e para tódolos vigueses/as, catro por citar algunhas, o 15 de
setembro atopámonos co que o recibo do lixo en Galicia, imposto pola Xunta de
Galicia, poderá subir un 25% como mínimo. Estamos falando de que a Xunta de
Galicia pódelle estar esixindo ao Concello de Vigo arredor de dous millóns de
euros. Nós decidimos conxelar a taxa do lixo, sen embargo a Xunta de Galicia
propón subila un 25%.
Nós conxelamos a tarefa da auga, sen embargo tamén nos despertábamos o luns
7 de outubro coa noticia de que a Xunta de Galicia pode subir tamén o recibo da
auga para tódolos vigueses/as, estamos a falar dun canón da auga que xa subiu
a Xunta de Galicia o ano pasado.
Onte e hoxe despertabámonos tamén con outra noticia, que vai subir o tramo
autonómico do Imposto que grava o consumo de hidrocarburos, ese famoso
céntimo sanitario, que paradoxalmente non é un céntimo, son 4,8 céntimos por
litro, pois aí a Xunta de Galicia tamén vai a actuar e polo tanto vaille pedir ao
peto de tódolos cidadáns que cada vez que reporten a gasolina teñan que pagar
polo depósito arredor duns 5 euros.
Tamén espertábamos coa noticia 25 de setembro, que Traballo vaille subir o
copago aos dependentes, estamos a falar do servizo de asistencia domiciliaria,
das persoas que necesitan atención, das persoas que necesitan que unha persoa
vaia a súa casa, que lles compre as súas medicinas, ou que lle faga as simples
tarefas do fogar porque eles non poden, pois ben a Xunta de Galicia vailles esixir
o pago.
Podería seguir así e o máis duro, o novo copago hospitalario para enfermidades
tan importantes como o cancro de mama, o cancro de rixón, os tumores cerebrais
ou a leucemia, agora esíxese que paguemos por estes medicamentos.
Dicía que desgraciadamente non é a única administración, o Estado tamén,
víamos o luns 19 de agosto como a presión dos impostos por parte do Estado
chega a niveis record na década, son os maiores da década, pola subida do IRPF,
do IVE, pero tamén a subida da luz, do transporte público, das autoestradas.
Onte recibíamos, recibía o Alcalde unha circular da FEMP enviada polo Presidente
da FEMP do Partido Popular, nela comunicábasenos aos concellos que as entregas
a conta do ano que ven vanse reducir un 3,5%, estamos a falar de que o Concello
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de Vigo, se esta circular é certa, vai diminuír os ingresos nun 2,5 millóns de
euros.
Por iso é o momento de retratarse, é o momento de ver quen está a favor da
cidade, que está a favor dos vigueses e quen está en contra, quen realmente
quere política social, quen quere política educativa e quen quere reducir a
presión fiscal. Polo tanto o que nós traemos, ao Pleno é a conxelación total de
absolutamente tódolos impostos e unicamente traemos a tributación para
empresas de telefonía, de luz ou de auga polo uso do noso solo municipal e polas
molestias que causan a tódolos veciños.
SRA. VELOSO RÍOS: Non sei se realmente vou precisar os dez minutos porque o
que hoxe ven a debate aquí non da para moito porque hoxe non ven a debate a
conxelación das taxas.
Hoxe non estamos aquí debatendo a conxelación das taxas, hoxe non estamos
debatendo as ordenanzas fiscais das que estivo falando a Sra. Díaz, hoxe non
veñen a Pleno nin a Ordenanza Fiscal Xeral, nin a Ordenanza que regula a taxa
pola recollida do lixo, nin a que regula as taxas que se cobran en centros de día,
escolas infantís, ensinanzas especiais, nin ven o IAE, nin a tarefa da auga, hoxe
non ven nada diso, hoxe non ven nada diso a debate neste Pleno, porque o Sr.
Alcalde non quere que se debatan as Ordenanzas Fiscais neste Pleno.
Iso é o que retrata a cada forza política, e nós non sabemos porque un Alcalde
que enchía a boca estes últimos días pedindo negociación e consenso para leis
sobre a reforma da Administración Local ao Goberno do Estado, négase
rotundamente a debater, negociar e chegar a consensos en beneficio desta
cidade coas outras forzas políticas da oposición e co resto da cidadanía. Por que
un Alcalde que pide negociación e consenso a outras administracións, na
administración que el preside e que el dirixe, négase a que haxa posibilidade
para cada cidadán a presentar unha alegación a un documento tan importante
como son as Ordenanzas Fiscais?.
Por que adopta esa actitude de tratarnos ao resto das forzas políticas e a
cidadanía como se fósemos nenos pequenos aos que hai que tutelar, nenos
pequenos que un grupo político decide quen está a favor da cidade, que é o que
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precisa e que di que se fai unha proposta e nunca estamos contentos.
Os nenos pequenos normalmente están sempre contentos, quen lle estragamos a
alegría somos os adultos, iso é igual cando unha é nai apréndeo ben.
Pero nós non somos nenos pequenos e os cidadáns non son nenos pequenos, e
temos dereito a dar o debate democrático sobre o que imos ter que pagar en
impostos municipais neste Concello. Temos ese dereito e tamén me gustaría
lembrar que non só é unha demanda que esteamos facendo os grupos políticos e
o resto da cidadanía, senón que é unha demanda que se aprobou neste Pleno. Ao
mellor este vai ser o único concello no que os acordos plenarios son papel
mollado, non serven para nada, porque decídese por parte do goberno local a
acatalos e aplicalos se convén, e senón non.
Pero aquí hai acordo plenario de traer tódalas Ordenanzas Fiscais a debate a este
Pleno, para que poidamos presentar emendas os grupos políticos e para que a
cidadanía poida presentar as alegacións que considere oportunas para mellorar a
proposta de tributación neste Concello, nun momento no que hai moitas persoas
que teñen serías dificultades, xa non só para pagar os seus tributos senón para
chegar a fin de mes. Serias dificultades simplemente para darlle de comer aos
seus fillos, nós queremos mellorar esta proposta.
Moitas das medidas das que falou a Sra. Díaz, cando estaba falando desas
Ordenanzas Fiscais que non veñen a Pleno hoxe, son bonificacións e exencións
que propuxo o Bloque Nacionalista Galego, que foron aceptadas no seu momento
polo Goberno Local e que foron aprobadas neste Pleno. Propostas que
aumentaban

as

bonificacións

por

exemplo,

para

pequenos

e

medianos

comercios, aumentaban as bonificacións para as persoas que están en situación
de dependencia. Pois ben, se nós este ano queremos propoñer por exemplo, e
tendo en conta como moi ben explicaba tamén a Sra. Díaz, as circunstancias que
están afectando á cidadanía sobre os recortes por parte doutras administracións
e tendo en conta que hai moitas persoas na nosa cidade que ven recoñecida a
súa dependencia por parte da Xunta de Galicia, e nós queremos propoñer
bonificacións a tódalas aquelas persoas que teñen unha discapacidade superior
ao 65%, independentemente de que teñan recoñecido o grado de dependencia
ou non. Este ano vostedes non queren aplicar esa bonificación, este ano vostedes
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non queren bonificación ningunha á xente que agora mesmo non están na
mesma situación que o ano pasado, non está na mesma situación que o ano
pasado. Si unha persoa está en peor situación este ano que o ano pasado porque
é un desempregado de longa duración xa non ten dereito a ningún tipo de
subsidio, xa non ten ingresos, leva anos nesa situación e agora mesmo está en
peor situación que ano pasado, vostedes din que lle rebaixan o imposto
cobrándolle o mesmo que o ano pasado. Iso é un unha rebaixa de impostos?. O
Bloque Nacionalista Galego dende logo pensa que non é unha rebaixa de
impostos, cobrar o mesmo que o ano pasado a persoas que teñen un poder
adquisitivo moito menor que o ano pasado, non é rebaixar os impostos. Iso é
unha falsidade, é unha auténtica falsidade, e ademais é unha falsidade que se
utiliza para escamotear o debate real que foi o que fixo a Sra. Díaz, escamotear o
debate, falar de ordenanzas que non veñen a Pleno para escamotear o debate
real, pero nós queremos ter o debate aquí neste Pleno.
A nós parécenos moi ben que se lles cobre ás operadoras de telefonía móbil un
taxa, e por suposto que nos parece moi ben que se cobren ás empresas que
utilizan as galarías soterradas de Navia o seu uso, parécenos moi ben. Pero para
que? Nós queremos que as operadoras de telefonía móbil paguen máis, nós
queremos que as empresas que utilicen a galería soterrada de Navia paguen
máis, queremos que paguen máis aquelas empresas que teñen uns beneficios
netos superiores a un millón de euros que son as que teñen que pagar o imposto
de actividades económicas pero para que? Pois precisamente para que unha
persoa que está cobrando o salario mínimo interprofesional ou que ten uns
ingresos do 85% do salario mínimo interprofesional, que por certo xa anunciou o
Goberno do Estado que non vai subir nin sequera moderadamente, que esa
persoa que está cobrando 548 euros ao mes non teña que pagar a escola infantil
dos seus fillos. Para iso queremos nós que haxa empresas que paguen máis
impostos, vostede para que quere que haxa empresas que paguen máis
impostos? A nós gustaríanos que nalgún momento o Alcalde, o Goberno Local,
nos explicase para que quere que haxa empresas que paguen máis impostos
neste Concello, porque nós queremos que as empresas paguen máis impostos
para que as persoas que están cobrando 500 euros ao mes paguen menos, que
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poidan recibir servizos básicos e necesarios para o seu desenvolvemento
familiar, social, económico, que poidan contar cunha praza nunha escola infantil
e que non teñan que pagala, porque se teñen que pagar a praza na escola
infantil xa non lles da nin para comer.
Por iso, nós queremos aumentar as exencións en escolas infantís ou centros de
día, queremos apoiar ao pequeno comercio aumentando as exencións, por
exemplo, na taxa do lixo para os pequenos comercios, os que teñan unha
superficie menor a 50 metros cadrados, queremos rebaixarlle a taxa do lixo aos
pequenos comercios que teñan unha superficie inferior a 500 metros cadrados.
Queremos apoiar a unha institución como a Universidade de Vigo que é
fundamental para o desenvolvemento desta cidade, e non só porque sexa un
lugar onde vaian estudar persoas da cidade, non só por iso, senón porque a
Universidade no seu traballo, non só de docencia senón tamén de investigación,
de creación de empresas, repercute na economía desta cidade, non é
fundamental que os seus estudantes estean empadroados en Vigo, de feito quero
lembrar que á proposta do Goberno Local déuselle a distinción de “Vigueses
distinguidos” ao equipo que lanzou o satélite Xatcobeo e no seu nome recolleuno
unha persoa de A Coruña que está vivindo en Vigo, traballando na Universidade
de Vigo e repercutindo en Vigo.
Por iso, nós queremos unha bonificación do 95% no IBI á Universidade de Vigo,
universidade

que

promove

o

desenvolvemento

académico

investigador,

económico, empresarial e social nesta cidade, vostede non quere unha
bonificación para a Universidade de Vigo, iso si á Igrexa seguimos sen cobrarlle o
IBI, a Igrexa si que a bonificamos.
Efectivamente, cada forza política aquí estase retratando, como ben dixo a Sra.
Díaz, e estase retratando en primeiro lugar negando o debate democrático das
Ordenanzas Fiscais, estase retratando dicindo que rebaixa os impostos cando lle
cobra o mesmo á xente que ten menos ingresos, estase retratando negando o
aumento das exencións porque hoxe non ven tampouco a Ordenanza Fiscal Xeral,
Sra. Díaz. Vostede insistía no último Pleno que o aumento das exencións si ía vir
ao Pleno porque estaba na Ordenanza Fiscal Xeral, tampouco ven a Ordenanza
Fiscal Xeral, para nós isto é un auténtico engano, parécenos moi ben que se lles
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cobre ás operadoras de telefonía móbil e polas galerías de Navia, pero isto non
abonda nin moito menos.
SR. FIDALGO IGLESIAS: Sr. Alcalde hoxe non estamos aquí para debater as
Ordenanzas Fiscais, hoxe non se convocou este Pleno para chegar a un acordo
sobre como se van a comportar os impostos e as taxas municipais no ano 2014.
Eu creo Sra. Díaz, que vostedes están un pouco desituados, porque nós hoxe non
imos facer ese debate sobre os impostos e taxas municipais porque a orde do día
do Pleno de hoxe fala só de dúas taxas, das que estamos de acordo e xa
anunciamos o noso voto favorable, como non imos estar de acordo por cobrarlle
a Aqualia e a Fenosa un canón pola utilización dunhas galerías que hai no barrio
de Navia? Como non imos estar de acordo por cobrarlle ás operadoras de móbiles
un canón pola utilización do subsolo, solo ou do que están utilizando en moitas
terrazas públicas e privadas da nosa cidade, como non imos estra de acordo?
Pero o que non imos facer hoxe é o debate das Ordenanzas, non imos caer nesa
provocación. Ese debate terémolo Sra. Díaz, debateremos sobre os impostos e as
taxas municipais, faremos facerlles cumprir un acordo plenario que vostedes
parece que ignoran, porque o 30 de setembro aprobouse neste Pleno por maioría
debater as Ordenanzas Fiscais, gracias a dúas mocións urxentes, unha do Partido
Popular e outra do Bloque Nacionalista Galego, e vostedes non van a despachar o
debate de impostos e taxas municipais de “tapadillo” traendo dúas ordenanzas
diferentes das que aos cidadáns e aos vigueses lles importa.
Sra. Silva pídolle un pouco de respecto.
Eu repítolle o que se aprobou aquí no Pleno do 30 de setembro, en primeiro lugar,
acordamos presentar no seguinte Pleno da Corporación o resto das Ordenanzas
Fiscais de forma que veciños/as de Vigo, así como grupos municipais poidan facer
as achegas e reclamacións que consideren oportunas. Aprobamos aquí presentar
no seguinte Pleno da Corporación a modificación dunha serie de ordenanzas
fiscais que pide o Partido Popular que se rebaixen como pode ser o Imposto de
Circulación, o lixo e tamén o Imposto de Bens Inmobles.
Tamén aprobamos cumprir un acordo plenario que sería que se cobrase a auga
polo consumo real, non por un canón mínimo que é o que seguen cobrando
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vostedes a pesar de incumprir reiteradamente un acordo plenario.
Aprobamos o 30 de setembro, e así se traerá a Pleno e así teremos a
oportunidade de debatelo, Sra. Díaz, ese discurso que hoxe fixo xa lle vale para o
próximo día porque vaino poder repetir outra vez, vai ter esa sorte.
Aprobamos incorporar á modificación da Ordenanza Fiscal de Taxas por
subministración de auga potable, redes de sumidoiros unha tarefa específica
para o subministro de auga en comunidades de propietarios que dispoña dun
sistema de auga quente sanitaria centralizada, aprobámolo aquí e ímolo debater
lles guste ou non lles guste.
Eu non vou seguir, estoulle pedindo un pouco de respecto, ao meus compañeiros
parece que non lles interesa o que digo, xa teremos tempo de debater.
SRA. DÍAZ VÁQUEZ: Eu quérolle responder ao Partido Popular e ao Bloque
Nacionalista Galego que si que hai debate de ordenanzas, estamos no debate de
ordenanzas, o que pasa que vostedes non se leron as Ordenanzas, todas
absolutamente todas terminan cunha disposición final que di: “a presente
Ordenanza entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín e comezará a
aplicarse o 1 de xaneiro do ano 2013, permanecendo en vigor en tanto non se
acorde a súa modificación ou delegación expresa”.
Polo tanto, mentres non haxa modificación hai conxelación, polo tanto, o debate
cando non se trae a modificación é de conxelación. Outra cousa e que queiran
debater porque quedaron sorprendidos por esta actuación que tomou este
Goberno.
Vostede hai un momento falaba da auga, miren equivocan os tiros, a quen hai
que instar é á Xunta de Galicia a que derrogue o canón da auga, que é o que está
cobrando e cobra por tramos, señores, non cobra por consumos, exactamente
igual que o Concello de Vigo.
Tamén fago outra pregunta, que Concello neste momento gobernado polo Partido
Popular ou polo Bloque Nacionalista Galego mantén conxelada a taxa da auga,
ningún, sexan dun partido político ou sexan doutro todos subiron a taxa da auga,
o IBI. Polo tanto, están equivocando os obxectivos, o Bloque Nacionalista Galego
propoñía unha serie de medidas, de axudas, e de novo lle digo ao Bloque
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Nacionalista Galego que equivoca os obxectivos. Estase equivocando no tiro
porque cando di “non, e que hai que ter en conta a dependencia”, nós nas
Ordenanzas temos en conta a dependencia, pero si a Xunta de Galicia tarda en
recoñecer a dependencia, entón hai que instar á Xunta de Galicia a que recoñeza
da dependencia, porque foi a Xunta de Galicia a que modificou a lei e deixou a
xente fora, polo tanto, hai que instar á Xunta de Galicia.
Cando fala da universidade, eu quérolle preguntar, en Pontevedra canto están
bonificando

a

universidade?

Porque

en

Pontevedra

tamén

hai

colexio

universitario. Pero eu si lle podo dicir a axuda que estamos neste momento
dando á Universidade, hoxe saía no xornal tódolos millóns de euros que tódolos
vigueses/as lle deron á universidade polos terreos, todos puxemos do noso peto
para pagarlle á Universidade. Tódolos anos no Orzamento vai 1,5 millón de euros
para pagar o transporte aos mozos que van á universidade. Canto paga en
transporte Pontevedra para os mozos que van á universidade? Cero “patatero”.
De novo se equivoca nos tiros, se a Universidade de Vigo ten un problema de
financiamento, que non sei se o ten ou non, é competencia da Xunta de Galicia,
se a Xunta de Galicia recortoulle os fondos á Universidade, hai que instar á Xunta
de Galicia a que lle suba os fondos á Universidade e a que non aumente as taxas
universitarias, esa é a cuestión, que si un mozo non pode pagarse a matrícula foi
porque o Goberno e a Xunta de Galicia de forma conxunta subíronlle as taxas
universitarias. Este Goberno puxo en marcha as medidas do transporte
universitario e tamén estamos traballando nun convenio para dar bolsas de
comedor, de transporte, do que faga falla para os mozos da universidade pero se
equivocan nos tiros. Cando falamos de cobrarlle ás empresas, díxeno o que pasa
é que debeu de estar atendendo a outro lado, ou xa traía o discurso escrito,
porque dixen que era para política social, de emprego e educativa. Porque o que
nós non imos permitir é que ninguén queira quebrar este Concello, somos o
Concello menos endebedado de España, máis solvente e imos seguir traballando
nesa solvencia pero sobre todo o máis importante, o que temos por riba de todo
é política social e educativa. Lémbrolles que foi este o Concello o que asumiu a
teleasistencia e abriu un albergue.
Falaban do IBI da Igrexa, cando vostedes gobernaron porque non o anularon?
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Porque vostedes gobernaron, vostedes gobernaron polo tanto, porque non o
fixeron vostedes?
E insístolle, a quen hai que dirixir os problemas, eses dos que vostede fala é a
Xunta de Galicia, porque nós aprobamos unha conxelación total, que conxelación
total aprobou a Xunta de Galicia? Ningunha, porque sobe o lixo cando nós a
conxelamos, sobe a auga cando nós a conxelamos. O Goberno subiu a gasolina, o
famoso céntimos sanitario 4,8; os medicamentos, por Deus, os medicamentos
dos vigueses/as con enfermidades tan graves, a quen se lle meteu iso na cabeza?
É que non teñen humanidade? Aquí si que temos humanidade e temos axudas
sociais ás familias e iso é o que baixo ningún concepto vaise poñer en risco,
baixo ningún concepto.
Por iso traemos estas dúas Ordenanzas, para que sexan as empresas de telefonía
móbil as que dalgunha forma estean involucradas tamén, esixímoslle á telefonía
móbil, a R cable, a Aqualia e a todos que paguen polo que nos causen.

VOTACIÓN E ACORDO: Con vinte e tres votos a favor dos membros do Grupo
político Socialista, señores e señoras Abelairas Rodríguez, Díaz Vázquez,
Fernández Pérez, Lago Rey, López Font, Regades Fernández, Rivas González,
Rodríguez Díaz, Silva Rego e a Presidencia, e máis dos membros Grupo político
do Partido Popular señores e señoras Alonso Alonso, Álvarez Pérez, Araújo Pereira,
Beiro Diz, Bernárdez de Dios, Cendón Alonso, Egerique Mosquera, Fidalgo
Iglesias, Figueroa Vila, García Míguez, Iglesias Bueno, Pérez Dávila e Relova
Quinteiro, e tres abstencións dos membros do Grupo municipal do BNG, señores
e señora Alonso Pérez, Domínguez Olveira e Veloso Ríos,
PRIMEIRO.- O Concello de Vigo acorda provisionalmente establecer a
taxa pola prestación dos servizos de mantemento das Galerías
Municipais.
SEGUNDO.- Apróbase provisionalmente a Ordenanza Fiscal reguladora
da taxa pola prestación de servizos en Galerías Municipais, co seguinte
texto:
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ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE
1.- Constitúe o feito impoñible da presente taxa a prestación de servizos ou a
realización de actividades consistentes na vixilancia, mantemento e reparación
das Galerías de Servizos Municipais, que afecten ou beneficien aos usuarios das
citadas Galerías por teren instalados nelas tuberías, cables, fíos condutores ou
calquera outro elemento.
2.- A presente taxa de prestación de servizos é compatible coa esixencia das
taxas pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público
local calquera que fose ou réxime de cuantificación segundo o previsto no artigo
24 do RDL 2/2004 e Ordenanzas Fiscais números 30 e 35 do Concello de Vigo.
ARTIGO 2.- SUXEITO PASIVO
Son suxeitos pasivos da presente taxa os usuarios das Galerías, que fosen
titulares de tuberías, cables, fíos condutores ou calquera outro elemento que se
instale nas Galerías de Servizos obxecto de mantemento Municipal.
ARTIGO 3.- EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS
Agás o previsto en normas con rango de lei ou tratados internacionais, non se
admitirán exencións nin bonificacións nestas taxas.
ARTIGO 4.- COTA TRIBUTARIA.
A cota tributaria determinarase conforme as seguintes regras:
1.- Establecese como unidade mínima de ocupación una sección de 60 cm2 de
superficie tanto para bandexas de cables (10 cm de ancho por 6 cm de alto),
como para tuberías e conducións eléctricas e outras.
2.- No caso de que a ocupación se realice en bandexas de 20 cm de ancho, unha
ocupación que supere os 10 cm de ancho tributará como dúas unidades
mínimas.
3.- O suxeito pasivo abonará, por cada metro lineal ou fracción e semestre ou
fracción, de ocupación mínima de ata 60 cm2,
1,05 €
4.- No caso de tuberías e conducións eléctricas que non ocupen bandexa e teñan
unha sección de superficie superior a 60 cm2, establecese a seguinte cota
adicional:
- Por cada metro lineal ou fracción e semestre ou fracción, e por cada 10 cm2
de exceso sobre os 60 cm2 considerados como ocupación mínima,
0,05 €

----------------------S.Extr. 15.10.2013

ARTIGO 5.- PERÍODO IMPOSITIVO E DEVENGO.
A taxa devengarase o primeiro día de cada semestre natural e o período
impositivo comprenderá dito semestre coas seguintes matizacións:
a) No suposto de inicio do servizo con posterioridade ao primeiro día de cada
semestre, o período impositivo comprenderá o semestre natural completo no que
se produza aquel inicio, calquera que fose o tempo de utilización dentro de dito
semestre.
b) No suposto de cese do servizo con anterioridade ao último día de cada
semestre, o período impositivo comprenderá o semestre natural completo dentro
do que se produza o cese
ARTIGO 6.- NORMAS DE XESTIÓN E INGRESO.
1.- Os usuarios das Galerías, suxeitos pasivos desta taxa practicarán
autoliquidación e ingreso da mesma por períodos semestrais, no primeiro mes de
cada semestre ou no mes seguinte no caso de inicio de utilización da Galería.
2.- Os Servizos Enerxéticos da Concellería de Fomento comunicarán aos Servizos
Tributarios do Concello o número de unidades de ocupación de cada titular coas
especificacións necesarias para verificación e comprobación das autoliquidacións
practicadas.
ARTIGO 7.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS.
En todo o relativo a infraccións tributarias e ás súas cualificacións, así como ás
sancións que correspondan, estarase ó disposto na Ordenanza Fiscal Xeral, Lei
58/2003 de 17 de decembro Xeral Tributaria, e restante normativa de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL.
A presente Ordenanza entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2014
permanecendo vixente en tanto non se acorde a súa modificación ou derrogación
expresas.
TERCEIRO.- Someter o expediente incoado a exposición pública por
prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para o seu exame e a presentación das
reclamacións que se estimen oportunas.
CARTO.- No caso de non presentarse reclamacións entenderase
definitivamente adoptados os acordos e publicarase integramente o
texto da Ordenanza no BOP para a súa entrada en vigor.
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EXPLOTADORAS DE SERVIZOS DE TELEFONÍA MÓBIL. (35), (EXPTE.
749/1101).
ANTECEDENTES.- Con data 17 de abril de 2013 a directora de ingresos, presenta
proposta de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización
privativa e aproveitamento especial constituído no solo, subsolo ou voo da vía
pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil, que
figura na parte dispositiva deste acordo.
Con data 28 de maio, o secretario do Tribunal Económico Administrativo do
Concello de Vigo, coa conformidade do presidente, ditamina favorablemente á
proposta de modificación presentada.
Por escrito de data do 3 de setembro, a Intervención Xeral non formula obxección
ningunha á devandita proposta.
En data de 25 de setembro a Xunta de Goberno Local prestou a súa
conformidade ao proxecto da modificación da ordenanza fiscal reguladora da
taxa da taxa pola utilización privativa e aproveitamento especial constituído no
solo, subsolo ou voo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos
de telefonía móbil, co texto proposto pola Directora de Ingresos no seu informe
do 17 de abril.
Conforme sinala o artigo 90.1 do Regulamento Orgánico do Pleno de data 15 de
outubro, o secretario xeral do Pleno remitiu aos voceiros dos grupos políticos
municipais o texto do proxecto ao obxecto da presentación de emendas.
Dentro do prazo establecido non se presentaron emendas, segundo certificación
do secretario xeral do Pleno de data 5 de outubro.
A

comisión

informativa

de

Economía,

Facenda

e

Educación,

en

sesión
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extraordinaria e urxente do 10 de outubro, ditaminou aprobar a proposta
formulada pola directora de Ingresos con data 17 de abril, co texto que se
transcribe na parte dispositiva deste acordo.

VOTACIÓN E ACORDO: Con vinte e tres votos a favor dos membros do Grupo
político Socialista, señores e señoras Abelairas Rodríguez, Díaz Vázquez,
Fernández Pérez, Lago Rey, López Font, Regades Fernández, Rivas González,
Rodríguez Díaz, Silva Rego e a Presidencia, e máis dos membros Grupo político
do Partido Popular señores e señoras Alonso Alonso, Álvarez Pérez, Araújo Pereira,
Beiro Diz, Bernárdez de Dios, Cendón Alonso, Egerique Mosquera, Fidalgo
Iglesias, Figueroa Vila, García Míguez, Iglesias Bueno, Pérez Dávila e Relova
Quinteiro, e tres abstencións dos membros do Grupo municipal do BNG, señores
e señora Alonso Pérez, Domínguez Olveira e Veloso Ríos,
PRIMEIRO.- Apróbase provisionalmente a modificación da Ordenanza
Fiscal Reguladora da taxa pola utilización privativa e aproveitamento
especial constituído no solo, subsolo ou voo da vía pública a favor de
empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil, co seguinte
texto:
ARTIGO 1.- FEITO IMPOÑIBLE
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización privativa ou aproveitamento
especial constituído no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais e
outros bens de uso publico municipal, por empresas explotadoras de servizos de
telefonía móbil cuxos servizos se presten mediante utilización total ou parcial de
recursos da súa titularidade tales como redes, microceldas, antenas, repetidores
e outros que ocupen materialmente dominio público municipal.
ARTIGO 2.- SUXEITO PASIVO
Son suxeitos pasivos da taxa as empresas ou entidades explotadoras de servizos
de telefonía móbil, con independencia do carácter publico ou privado das
mesmas, titulares das correspondentes redes, antenas, microceldas ou
instalacións a través das que se efectúen as comunicacións.
ARTIGO 4.- TARIFAS E COTA TRIBUTARIA.
As cotas tributarias serán as que resulten da aplicación das seguintes tarifas
atendendo á categoría fiscal da rúa sinalada no Anexo da Ordenanza Fiscal Xeral
do Concello, onde radique o aproveitamento especial ou utilización privativa.
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No caso de que o aproveitamento este situado na confluencia de varias rúas
aplicarase a tarifa correspondente á rúa de categoría superior.
No caso de que o aproveitamento estea situado en parques e xardíns públicos,
aplicarase a categoría da rúa de mais categoría coa que linde.
TARIFAS.
4.1 Por utilización privativa ou aproveitamento especial de subsolo de dominio
público local mediante a instalación de conducións ou redes incluíndo neste
aproveitamento as arquetas e tapas inherentes a estas conducións, situadas en
solo de dominio público.
Por ml ou fracción e ano.
Categorías rúas:
1ª
2ª
57,42
42,45

3ª
38,97

4ª
33,06

5ª
27,69

6ª
17,88€

4.2 As cotas resultantes da aplicación das tarifas anteriores multiplicaranse polos
seguintes coeficientes correctores fundamentados no “interese xeral” a que se
refire o artigo 2 da lei 32/2003 Xeral de Telecomunicacións.
Categorías rúas e coeficientes por “interese xeral”.
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1€
4.3 A cota tributaria resultante da aplicación do apartado anterior aplicaráselle
un dos seguintes coeficientes segundo a cantidade de elementos tales como
microceldas, antenas, repetidores e outros elementos similares instalados en
fachadas de edificios, construcións e mobiliario urbano que ocupen solo ou voo
sobre o dominio público:
de 1 a 100
de 101 a 200
de 201

elementos instalados: coeficiente 1,05
elementos instalados: coeficiente 1,10
elementos en diante: coeficiente 1,15

4.4 A cota tributaria resultante da aplicación dos apartados 4.1, 4.2 e 4.3
anteriores poderá ser minorada no importe que, eventualmente, o suxeito pasivo
desta taxa tivera ingresado conforme ao apartado 5 do artigo 4 da Ordenanza
Fiscal nº30 do Concello de Vigo
ARTIGO 6.- NORMAS DE XESTIÓN E INGRESO.
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6.1 Os suxeitos pasivos desta taxa deberán realizar en impreso regulamentario
que estará a disposición na Oficina Virtual do Concello (www.vigo.org) nos
primeiros 30 días de cada semestre natural, autoliquidación provisional do
correspondente semestre e ingreso da cota resultante.
A minoración a que se refire o apartado 4.4 do artigo anterior non será de
aplicación na autoliquidación do primeiro semestre que realice o suxeito pasivo.
A partir do segundo semestre obxecto de autoliquidación, poderá minorarse a
cota calculada segundo o artigo 4 apartados 4.1, 4.2 e 4.3 no importe ingresado
en virtude da ordenanza 30 apartado 5 do artigo 4 no semestre anterior.
Esta minoración será obxecto de regularización nos mesmos términos que a
prevista no artigo 6.2 da citada ordenanza 30.
DISPOSICIÓN FINAL.
A presente modificación entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse o 1 de xaneiro de 2014
permanecendo en vigor en tanto non se acorde a súa modificación ou
derrogación expresas.
SEGUNDO.- Someter o expediente incoado a exposición pública por
prazo de 30 días hábiles, con inserción de anuncio no BOP, Taboleiro do
Concello e Prensa Local para o seu exame e a presentación das
reclamacións que se estimen oportunas.
TERCEIRO.- No caso de non presentarse reclamacións entenderase
definitivamente adoptado o acordo e publicarase integramente o texto
da modificación no BOP para a súa entrada en vigor.
CARTO.- Facúltase á Dirección
correspondente Texto Refundido.

de

Ingresos

para a redacción

do

E sen ter máis asuntos para tratar, o Sr. Presidente deu por rematada a sesión, ás
nove horas e corenta minutos, da que se redacta a presente acta; como
secretario dou fe do seu contido e incorpórase ó libro de actas do Pleno
autorizada coa miña sinatura e máis a do Excmo. Sr. Alcalde-Presidente,
conforme ó previsto no artigo 110.2 do RD 2568/1986.
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am.
O ALCALDE,

O SECRETARIO XERAL DO PLENO,

Abel Caballero Alvarez

José Riesgo Boluda.
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