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BELÉN VILLAR GONZÁLEZ, DNI 35.562.803-L, voceira do PP de Ponteareas, ANDRES 
SAMPEDRO, SILVIA FERNÁNDES, FRANCISCO REPRESAS e LINA LIMERES membros da 
Corporación municipal polo grupo do Partido Popular, facemos a seguinte ENMENDA ao 
documento que se inclue na orde do día do Pleno a celebrar o día 24/nov/2020, “EXPEDIENTE 
5926/2020 – APROBACIÓN INICIAL  DO ORZAMENTO PARA O EXERCICIO 2021”, ainda sen 
contar con todos os datos a que temos dereito como concelleiros e limitarnos o dereito á 
información para poder participar con coñecementos suficientes e votar a aprobación ou non, 
porque o goberno non nos fixo partícipes na elaboración deste documento. Todo isto xa 
manifestado por escrito o 20/nov/2020 (rex entrada 2020-E-RE-5829) porque non está a 
documentación completa e existen erros que van causar unha serie de perxuicios na toma de 
decisións de futuro que poden provocar o incumprimento das regras fiscais para o ano 2021 
e posteriores. 
 
 
ENMENDAS AO ORZAMENTO 2021 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  MOBILIDADE, TRÁFICO E SEGURIDADE CIUDADÁ - 13200  
DESCRIPCION   Amortización Licencias de Taxi 
IMPORTE   50.000 €   
XUSTIFICACIÓN: Existe un acordo plenario no que nos comprometemos a amortizar cada 
   ano ao menos dúas licencias de Taxi, ata chegar ao número máximo de 
   1 licencia por cada 1000 habitantes. 
   O goberno no Orzamento 2021 nos prevé ningunha partida económica. 
   Propomos que no ano 2021 se reserven 50.000€ para continuar co 
   proceso de amortización de Licencias de Taxi. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Baixa nas partidas económicas do grupo 226 gastos diversos e 

publicidade, e do grupo 227 de traballos realizados por outras 
empresas (subcontratadas) 

___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  PROTECCION CIVIL - 13500   
DESCRIPCION   Agrupación de Protección Civil formado por persoas voluntarias que 
   desinteresadamente colaboran co Concello. 
IMPORTE   18.500 €   
XUSTIFICACIÓN: O persoal de Protección civil sen ter un soldo do concello, dedica gran 

  parte do seu tempo, de xeito altruista a colaborar co Concello, e cando 
  menos debemos garantir que dispoñen dos medios materiais mínimos 



 

 
PONTEAREAS 
 

 
 

  necesarios para facer esta labor. O goberno nos Orzamentos de 2021 
  reduce o importe nun 23%. 

   Propomos aumentar a partida económica como mínimo a 18.500€ 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Baixa nas partidas económicas do grupo 226 gastos diversos e 

publicidade, e do grupo 227 de traballos realizados por outras 
empresas (subcontratadas) 

___________________________________________________________________________ 
  
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  BOMBEIROS - 13600   
DESCRIPCION   Servicio de bombeiros con 12 prazas creadas para o servizo na RPT, que 
   son insuficientes, amais de estar vacantes das actuais ao menos dúas.  
IMPORTE   112.000 €   
XUSTIFICACIÓN: O servizo de Bombeiros tal e como está na actualidade cun número de 
   efectivos moi baixo orixina que un servizo esencial para o noso  
   municipio, que da apoio a outros concellos tamén, sobrecargue de 
   traballo aos empregados municipais do servizo para poder cubrir os 
   turnos mínimos.  
   Propomos que no ano 2021 se creen 2 novas prazas na RPT e se cubran 
   4 prazas. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Partida de prazas vacantes no capítulo 1 de Persoal que segundo 

informe do Responsable de Persoal ascende a 1.381.898€ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  ABASTECEMENTO AUGA POTABLE E SANEAMENTO - 16100  
DESCRIPCION   Subvencións ás Traídas de Auga 
IMPORTE   150.000 €   
XUSTIFICACIÓN: Esta axuda ás Traídas de Auga deixounas de dar a Deputación  
   provincial, dándolles os cartos aos Concellos para que fixesen a  
   distribución.  
   O Goberno reduce esta partida no Orzamentos para 2021 en 80.000 
   euros con respecto aos anos anteriores. Cando todas as veces resultaba 
   insuficiente e quedaban fora solicitudes destes colectivos. 
   Propomos que no ano 2021 se manteñan os  150.000€ de axudas para 
   as Traídas de Auga do noso municipio. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Financiación dentro do Plan Concellos 2021 da Deputación 
___________________________________________________________________________ 
 



 

 
PONTEAREAS 
 

 
 

 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  ALUMEADO PÚBLICO - 16500  
DESCRIPCION   Servicio alumeado público e mantemento 
IMPORTE   120.000 €   
XUSTIFICACIÓN: O Servicio de alumeado municipal está baixo mínimos no que se refire 
   a persoal, tendo só 2 empregados na actualidade e 2 prazas vacantes, 
   o cal resulta insuficiente para atender toda a instalación de iluminación 
   que existe no noso Concello, dando lugar a que este Goberno teña 
   privatizado o servizo en mais dun 80%. 
   Propomos que no ano 2021 se creen 2 novas prazas de persoal de 
   alumeado e se cubran e se cubran 4 prazas para o servizo. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Partida de prazas vacantes no capítulo 1 de Persoal que segundo 

informe do Responsable de Persoal ascende a 1.381.898€ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  AXUDA NO FOGAR - 23104   
DESCRIPCION   Servicio de Axuda no Fogar municipal que presta o Concello con 6 
   traballadoras e que resulta insuficiente. 
IMPORTE   55.000 €   
XUSTIFICACIÓN: O Servicio de Axuda no Fogar municipal redúcese ano a ano por este 
   Goberno, e é grazas ao servicio de Dependencia que presta a Xunta, 
   pódese dar un apoio as familias pontareans que o precisan axeitado. 
   Pero a demanda é superior, co cal o goberno debe aumentar o servizo 
   que presta municipal para dar apoio a todos os veciños que o necesitan. 
   Propomos que no ano 2021 se creen 2 novas prazas na RPT e se cubran 
   con novos empregados 3 prazas de axuda a domicilio. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Partida de prazas vacantes no capítulo 1 de Persoal que segundo 

informe do Responsable de Persoal ascende a 1.381.898€ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  OBRADOIRO OCUP PERSOAS CON DIV FUNC - ASPRODICO - 23105 
DESCRIPCION   Servicio prestado en Asprodico 
IMPORTE   60.000 €   
XUSTIFICACIÓN: O Servicio que se presta nos Centro ocupacional para persoas con 
   diversidade funcional dende fai mais de 25 anos, é un referente na nosa 
   comarca, e non pode ser que en vez de dotalo con mais financiación se 
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   reduza como sucede no Orzamento 2021 que presenta o goberno. E se 
   reduzan os empregados municipais do servizo. 
   Propomos que no ano 2021 se cubran ao menos 2 novas prazas  
   de persoal en Asprodico. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Partida de prazas vacantes no capítulo 1 de Persoal que segundo 

informe do Responsable de Persoal ascende a 1.381.898€ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  RESIDENCIA DE MAIORES E CENTRO DE DÍA - 23106   
DESCRIPCION   Servicio Residencia de maiores   
IMPORTE   120.000 € + 50.000€   
XUSTIFICACIÓN: O Servicio na Residencia de maiores precisa apoio con mais persoal, 
   sobre todo nun ano de pandemia coma este, e precisa reformas nas 
   instalacións municipais. Nos Orzamentos para 2021 o goberno reduce 
   a partida económica deste servizo, o cal resulta alarmante, e non 
   reservan cartos para melloras e reformas nas instalacións municipais da 
   Residencia. 
   Propomos que no ano 2021 se creen na RPT e se cubran: 2 novas prazas 
   de Auxiliar de Clínica, 1 praza de Fisioterapeuta e 1 Praza de Educador 
   social.  E se reserve financiación por 50.000€ para reformar e mellorar 
   o edificio. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Partida de prazas vacantes no capítulo 1 de Persoal que segundo 

informe do Responsable de Persoal ascende a 1.381.898€. 
 Para inversións nas instalacións, Baixa nas partidas económicas do 

grupo 226 gastos diversos e publicidade, e do grupo 227 de traballos 
realizados por outras empresas (subcontratadas) 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  CENTRO DESENVOLVEMENTO LOCAL - CDL - 24100  
DESCRIPCION   Servicio fomento do emprego 
IMPORTE   50.000€  
XUSTIFICACIÓN: O Goberno elimina a financiación municipal que se destinaba a  
   Fomento do Emprego. O compromiso da inserción laboral dos  
   pontareáns desempregados queda desaparece.  
   Propomos que no ano 2021 se manteña ó menos a partida económica 
   de 50.000€ para o Fomento de Emprego no noso Concello. 
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FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Partida de prazas vacantes no capítulo 1 de Persoal que segundo 

informe do Responsable de Persoal ascende a 1.381.898€. 
___________________________________________________________________________ 
 

 
 

___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  CULTURA - 33000   
DESCRIPCION   Subvención a Centros Culturais  
IMPORTE   100.000 €   
XUSTIFICACIÓN: Existen mais de 24 Centros Culturais no noso municipio e a cuantía que 
   pon o Goberno nos orzamento 2021 de 50.000€ é insuficiente. É  
   necesario aumentar a partida económica ata os 100.000€ para que 
   poidan continuar coa súa actividade, e neste ano soportar os maiores 
   gastos de actividades e do centro derivados da pandemia. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Baixa nas partidas económicas do grupo 226 gastos diversos e 

publicidade, e do grupo 227 de traballos realizados por outras 
empresas (subcontratadas) 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  CULTURA - 33000   
DESCRIPCION   Subvención ás Asociacións de Alfombristas  
IMPORTE   15.000 €   
XUSTIFICACIÓN: O Corpus Christi e as Alfombras están declaradas no noso Concello 

  Festa de Interese Turístico Internacional. O apoio ás asociacións de 
  alfombristas debe ser incuestionable para que continúe unha tradición 
  de anos en Ponteareas. Nestes Orzamentos 2021, o Goberno elimina os 
  5.000€ que existían. Propomos incluir unha partida mínima de 15.000€ 

FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Baixa nas partidas económicas do grupo 226 gastos diversos e 

publicidade, e do grupo 227 de traballos realizados por outras 
empresas (subcontratadas) 

___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
 
PROGRAMA  DEPORTES - 34000   
DESCRIPCION   Subvención Clubs Deportivos federados  
IMPORTE   100.000 €   
XUSTIFICACIÓN: Existen moitos clubs federados no noso municipio e a cuantía que pon 
   o Goberno nos orzamento 2021 de 50.000€ é insuficiente. Necesario 
   aumentar a partida económica noutros 50.000€ 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Baixa nas partidas económicas do grupo 226 gastos diversos e 

publicidade, e do grupo 227 de traballos realizados por outras 
empresas (subcontratadas) 

___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA:  DEPORTES - 34000   
DESCRIPCION:  Subvención a Colectivos deporte non federado  
IMPORTE:  8.000 €   
XUSTIFICACIÓN: Existen algúns colectivos de deporte que non están federados pero que 
   contribúen a fomentar o deporte entre a xuventude e a poboación en 
   xeral no noso municipio, e o Goberno nos orzamentos para 2021 non 
   lles inclúe ningunha partidas económica para colaborar con eles. 
   Necesario aumentar a partida económica noutros 50.000€ 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Baixa nas partidas económicas do grupo 226 gastos diversos e 

publicidade, e do grupo 227 de traballos realizados por outras 
empresas (subcontratadas) 

___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA:  COMERCIO - 43000   
DESCRIPCION:  Colaboración directa cos negocios, comercio, hostelaría, ..  
IMPORTE:  250.000 €   
XUSTIFICACIÓN: No orzamento para o ano 2021 a área de Comercio só se incrementa en 
   50.000 € con respecto ao orzamento do ano 2020, co cal resulta  
   insuficiente si o que queremos é apoiar e axudar aos autónomos e 
   comercios do noso municipio a superar os efectos negativos que está a 
   causar a pandemia no seu sector. 
   No ano 2020 o orzamento resultou insuficiente e tivemos que facer 
   modificacións orzamentarias no Pleno, co cal deberíamos prever xa esa 
   financiación. 
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   Propomos que no Orzamento para 2021 se reserven 250.000€ para 
   axudas directas aos autónomos, negocios, etc do noso municipio. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Baixa na partida económica de Recollida, Eliminación e Tratamento de 

Refugallos, programa 16200, que se incrementa en mais de 700.000€ 
con respecto ao ano 2019, cando o que debería é incrementar tan só o 
IPC. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
PROGRAMA  VARIOS – MANTEMENTO E LIMPEZA   
DESCRIPCION   Servicio Limpeza municipal 
IMPORTE   120.000 €   
XUSTIFICACIÓN: O Servicio de Limpeza municipal está baixo mínimos en canto a persoal, 
   tendo só 6 empregados na actualidade e 2 prazas vacantes, o cal resulta 
   insuficiente para atender todas as instalacións municipais e parte dos 
   colexios. Isto agudízase ainda mais nun ano de pandemia no que debe 
   reforzarse e non reducirse a limpeza 
   Propomos que no ano 2021 se creen 2 novas prazas de limpadora na 
   RPT e se cubran 4 prazas para o servizo. 
FINANCIACIÓN  
A UTILIZAR: Partida de prazas vacantes no capítulo 1 de Persoal que segundo 

informe do Responsable de Persoal ascende a 1.381.898€ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
E xa finalmente, dado que este goberno non inclue o importe do Plan Concellos que 
anualmente recibe o noso Concello da Deputación, nin os diferentes Plans de Inversións que 
recibimos da Xunta, para o que podemos estar falando de 2,5 millóns de euros, solicitamos 
formar parte na decisión de qué inversións se acometerán para o noso Concello con esa 
financiación que se recibe, para acometer inversións prioritarias en Saneamento, en 
Abastecemento, en Construción e reforma de Centros Culturais, en inversións en Instalacións 
deportivas, etc. 
 
 
E tampouco aparece ningunha partida económica para xestionar municipalmente o Servizo 
de Abastecemento de Auga e Saneamento, algo que foi aprobado por consenso de toda a 
Corporación municipal no ano 2018. 
 
 
Polo presente, 
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SOLICITO QUE  sexan admitidas a trámite as enmendas que presentamos aos Orzamentos 
municipais para 2021. 
 
Ponteareas, a 24 de novembro de 2020. 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATT:  PLENO MUNICIPAL CONCELLO DE PONTEAREAS 
 
 


