
           
CONCELLO DE REDONDELA

ACTA 01/2014

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO

O DÍA 30 DE XANEIRO DE 2014

Orde do día

 1 Aprobación, de ser o caso, da acta da sesión anterior
 2 Modificación de expedientes de crédito
 3 Aprobación inicial da Ordenanza reguladora da intervención urbanística municipal 

en obras e actividades.
 4 Cambio do representante de AER no Consello de Radio Redondela
 5 Modificación da composición veciñal no Consello Parroquial de Saxamonde
 6 Transmisión do posto número 13 do Mercado de Redondela 
 7 Actividades de control de pleno:

 7.1 Dar conta resolucións da alcaldía.
 7.2 Mocións

 7.2.1 Moción do grupo municipal do BNG contra a suba nas tributacións 
das persoas autónomas  e pequenas empresas.

 7.2.2 Moción  do  grupo  municipal  AER  sobre  o  anteproxecto  de  lei  de 
protección da vida do concebido

 7.2.3 Moción do grupo municipal PsdeG-PSOE  sobre o anteproxecto de lei 
orgánica polo que o goberno de España pretende revisar a lexislación 
vixente en España sobre saúde sexual e reprodutiva e interrupción 
voluntaria do embarazo.

 7.2.4 Moción presentada polo grupo municipal PsdeG-PSOE sobre visitas 
institucionais

 7.2.5 Moción presentada polo grupo municipal do PsdeG-PSOE sobre a Illa 
San Simón

 7.2.6 Moción  presentada  polo  grupo  municipal   do  PsdeG-PSOE  sobre 
axudas ao comedor escolar para o curso 2013-2014

 7.2.7 Moción do PP sobre a tarxeta verde de Vitrasa
 7.2.8 Moción sobre  a solicitude da nova IXP de viños

 7.3 solicitude de comparecencias
 7.4 rogos e preguntas

Constitúese o pleno do Concello de Redondela en sesión ordinaria, na casa Concello, ás vinte 
horas do día trinta de xaneiro de dous mil catorce.

Preside  a  sesión  o  alcalde,  Javier  Bas  Corugeira  e,  conforme  á  convocatoria,  asisten  os/as 
seguintes concelleiros/as: Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, María Teresa París Blanco, Ana 
María  Alonso  Alonso,  Jesús  Crespo  López,  María  José  Barciela  Barros,  Erminda  Quelle 
Fernández,  Arturo  González  Barbeiro,  Cándido  Vilaboa  Figueroa,  Eduardo  José  Reguera 
Ocampo, Luís Alberto Orge Míguez, Digna Rosa Rivas Gómez, Antonio Cabaleiro Millares, 
Leticia González Guisande, Leonardo Cabaleiro Couñago, Antonio Vázquez Saco, José García 
Míguez, Cecilia Pérez Orge, Xoan Carlos González Campo e Alfonso Blanco Pérez.
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Asiste tamén a técnica de intervención do Concello, María Emilia García Maneiro, e, actuando 
como secretaria, a secretaria xeral , Ana Begoña Merino Gil.

INCIDENCIAS.-

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO incorpórase á sesión no debate do punto 4 da orde do 
día.

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 os puntos 
da orde do día.-

1.-   APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN  

Dada conta da acta correspondente á sesión anterior, celebrada con carácter ordinario o 26 de 
decembro de 2013, pola concelleira París Blanco sinálase que na páxina 10, no debate do punto  
8  dos  da  orde  do  día,  debe  rectificarse  a  súa  intervención  ao  obxecto  de  que  resulte 
comprensible  polo  que  quedaría  do  seguinte  xeito:  A  concelleira  París  Blanco  di  que  se  
estableceu a modalidade intermedia da porcentaxe porque lles pareceu máis lóxico dado que  
trátase de persoas que non teñen dereito, segundo o establecido pola lei de dependencia.

O pleno do Concello, en votación ordinaria, por unanimidade dos/das concelleiros/as 
presentes,  acorda  aprobar  a  acta  da  sesión  anterior  coa  rectificación  proposta  pola 
concelleira.

2.- DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO.-

Dada conta dos seguintes expedientes administrativos de modificación de crédito:

• Expediente  MC  40-2013  gc  12-13  mediante  xeración  de  crédito  por  importe  de 
12.522,31 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 30.12.2013

• Expediente MC 37-2013 tc 20-13 mediante transferencias de créditos por importe de 
29.622,39 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 18.12.2013

• Expediente MC 38-2013 tc 21-13 mediante transferencias de créditos por importe de 
197.718,95 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 30.12.2013

• Expediente MC 39-2013 ir 04-13 mediante incorporación de remanentes por importe de 
16.475,27 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 30.12.2013

O Concello pleno queda informado dos expedientes administrativos de modificación de crédito, 
anteriormente relacionados.
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3.    APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA REGULADORA DA INTERVENCIÓN   
URBANÍSTICA MUNICIPAL EN OBRAS E ACTIVIDADES.

ANTECEDENTES

Ditame da Comisión informativa de Urbanismo e Infraestruturas na súa Xuntanza do día 24 de 
xaneiro de 2014:

“Polo Sr. González Barbeiro dase conta da súa proposta de data 21 de xaneiro de 2014 do 
seguinte tenor:

A  Directiva  2006/123/CE  do  Parlamento  e  do  Consello,  do  12  de  decembro,  relativa  aos 
servizos no mercado interior, veu a introducir no ámbito do servizos un cambio significativo,  
substituíndo como regra xeral o control previo polo control posterior. Dita Directiva foi obxecto 
de transposición no noso Estado a través da Lei 17/2009, do 23 de novembro, sobre o libre  
acceso ás actividades de servizos e ao seu exercicio e da Lei 25/2009, do 22 de decembro, de 
modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre o libre acceso ás actividades de  
servizos e ao seu exercicio. 

Posteriormente tanto o lexislador estatal como autonómico aprobaron diversas leis para adaptar 
o  marco  normativo  ao novo réxime  e,  en  particular  o  autonómico,  a  través  da  recente  Lei 
9/2013, do 12 de decembro, do empredemento e competividade económica de Galicia (DOG 
número  247,  de  27  de  decembro  de  2013),  da  un  paso  máis  respecto  ás  actividades, 
establecendo  un  réxime  xurídico  único  e  con  carácter  xeral  a  supresión  da  necesidade  de  
obtención de licenza municipal de actividade, apertura ou funcionamento para a instalación, 
implantación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial 
ou comercial. Establecendo como modelo o de comunicación previa, extendendo dito modelo ás 
licenzas de obras, de xeito que se establece tamén o réxime xeral de comunicación previa xunto 
coa reserva para a licenza naqueles casos en que unha norma estatal así o esixe, singularmente a 
Lei 38/1999, de 5 de novembro, de ordenación da edificación, e o artigo 23 do Real Decreto Lei  
8/2011, de 1 de xullo, de medidas de apoio aos debedores hipotecarios, de control do gasto 
público e cancelación de débedas con empresas e autónomos contraídas polas entidades locais,  
de  fomento  da  actividade  empresarial  e  impulso  da  rehabilitación  e  de  simplificación 
administrativa.

O concello de Redondela non conta cunha ordenanza que homoxeinice os procedementos de 
regulación da actuación edificatoria e de implantación de actividades, a concesión das licenzas  
de edificación, instalación de actividades, primeira ocupación e funcionamento, así como outras 
formas de intervención urbanística.

Xa que logo,  elaborouse a correspondente  ordenanza reguladora da intervención urbanística 
municipal en obras e actividades

En virtude do que antecede e a vista do establecido nos artigos 22.2.d) e 49 da lei 7/1985, do 2 
de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, esta  Presidencia ten a ben propoñer á comisión  
informativa de urbanismo e infraestruturas que  ditamine favorablemente a adopción polo Pleno 
do Concello dos seguintes ACORDOS:

PRIMEIRO.-  Aprobar  inicialmente  a  ordenanza  reguladora  da  intervención  urbanística 
municipal en obras e actividades.

SEGUNDO.-  Someter  a  información  pública  por  plazo  de  30  días   para  presentación  de 
reclamacións e  suxestións, mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de 
anuncios  da  casa  do  Concello.  De  non  presentarse  ningunha  reclamación  ou  suxestión 
entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, de acordo co disposto na 
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normativa de aplicación.

Intervencións (...)

Votación e ditame:

A comisión informativa de urbanismo e infraestruturas en votación ordinaria e por maioría dos 
seus membros presentes, sendo 4 votos a favor (P.P.), 5 abstencións (3 do Ps de G-PSOE, 1 do  
B.N.G. e 1 de A.E.R.), estimou oportuno ditaminar favorablemente a precedente proposta, coa 
modificación proposta no artigo 62 relativo aos órganos competentes para a imposición das 
sancións en obras e actividades.”

INTERVENCIÓNS

O  concelleiro  BLANCO  PÉREZ  di  que  están  a  favor  e  supón  que  se  introduciron  as 
modificacións relativas ás infraccións moi graves segundo o falado na comisión. 

A concelleira PÉREZ ORGE di que están a favor aínda que ten algunha dúbida en relación ao 
silencio administrativo por si puidera precisarse máis. A secretaria sinala que é unha cuestión 
xuridicamente complexa e imposible de resumir nun artigo dunha ordenanza.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que están a favor.

O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que efectivamente se incorporaron as modificacións 
requiridas na comisión.

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos/as concelleiros/as asistentes,  
sendo vinte e un votos a favor (9 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER) aproba 
inicialmente   a  Ordenanza  reguladora  da  intervención  urbanística  municipal  en  obras  e 
actividades.

4,  CAMBIO  DO  REPRESENTANTE  DE  AER  NO  CONSELLO  DE  RADIO 
REDONDELA

ANTECEDENTES

Ditame da Comisión Informativa de Interior, de data 27 de xaneiro de 2014, que transcrito di:

“Visto o acordo do Pleno do Concello de data 25 de agosto de 2011 no que se designan os  
vogais-conselleiros  de  Radio  Redondela  S.L.,  de  acordo  á  representatividade  dos  partidos 
políticos municipais. 

Vista a instancia presentada pola Agrupación de Electores de Redondela en data 18 de setembro 
de 2013 na que solicitan o cambio de Nuria Guardiola Medel como a súa representante en favor 
de María Luisa Cayetano Rodríguez. 
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Visto o artigo 10 dos Estatutos de Radio Redondela, Sociedade de Responsabilidade Limitada 
que di:

A Corporación,  en funcións da Xunta  Xeral  da  sociedade,  terá  as facultades  de deliberar e  
acordar sobre os seguintes asuntos:

b) O nomeamento e separación dos/as administradores/as, dos/as liquidadores/as e, no seu caso, 
dos/as autidores/as de contas, así como o exercicio da acción social e responsabilidade contra 
calquera deles. 

Á vista do exposto, esta Alcaldía PROPÓN

Primeiro.-  Aceptar  a  separación  de  Nuria  Guardiola  Medel  con  DNI  36022566  N  como 
representante do grupo político municipal Agrupación de Electores de Redondela no Consello 
de Administración de Radio Redondela S.L. 

Segundo.- Aceptar o nomeamento de María Luísa Cayetano Rodríguez con DNI 36062091 T 
como representante  do  grupo político  municipal  Agrupación  de  Electores  de  Redondela  no 
Consello de Administración de Radio Redondela S.L. 

A Comisión, en votación ordinaria e por unanimidade dos señores asistentes, acorda informar 
favorablemente a proposta transcrita.”

O Concello pleno queda informado do nomeamento de María Luisa Cayetano Rodríguez como 
representante do grupo municipal AER no consello de administración de Radio Redondela S.L 

5. MODIFICACIÓN DA COMPOSICIÓN VECIÑAL NO CONSELLO PARROQUIAL 
DE SAXAMONDE

ANTECEDENTES

Ditame da Comisión Informativa de Interior de data 27 de xaneiro de 2014, e considerando que 
con posterioridade interésase polos afectados un cambio en canto a composición polo que as 
asociacións  de  mulleres  terán  2  representantes  e  as  asociacións  culturais  1  quedando   da 
seguinte forma:

“Visto o acordo adoptado polo Concello Pleno na súa sesión celebrada en data 27 de outubro de  
2011 no que se acordaba a creación do Consello Parroquial de Saxamonde.

Visto as comunicacións presentadas polos diferentes colectivos existentes na parroquia nos que 
designan ás/aos súas/seus representantes no Consello Parroquial de Saxamonde e de acordo coa 
xuntanza mantida o día 30 de setembro de 2013 na que se reuniron os distintos colectivos da  
parroquia, esta Concelleira PROPÓN

Primeiro.- A modificación da composición do Consello Parroquial de Saxamonde no referente á 
súa participación veciñal será a que de seguido se relaciona:

a.- Asociacións de veciños 1 representante

b.- Comunidade de montes 3 representantes

c.- Asociacións culturais 3 representantes

d.- Comunidades de augas 4 representantes 
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e.- Asociacións de mulleres 1 representante

Segundo.-  As/os  representantes  poderán  designar  suplentes,  no  caso  de  imposibilidade  de 
asistencia dalgún das/os titulares.

A Comisión, en votación ordinaria e por mayoría dos señores asistentes,  coa abstención dos  
Sres.  Blanco  Pérez,  Vázquez  Saco,  García  Miguez  e  Cabaleiro  Millares,  acorda  informar  
favorablemente a proposta transcrita.

 

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que están de acordo.

A  concelleira  PÉREZ  ORGE  di  que  este  expediente  pon  de  manifesto  que  os  consellos 
fixéronse de presa e correndo e a proba é que este consello creouse hai máis de dous anos e 
aínda sen constituírse xa ven ao pleno unha modificación. Consideran que non están ben feitos e 
parécelles que se minusvalora o papel das asociacións de veciños. Sen embargo di que non van 
votar en contra porque cren nos órganos de participación. 

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que lles sorprende como levaron o tema as asociacións 
de Saxamonde e non entende por qué ten menos peso a asociación de veciños que outras como a 
de augas ou de montes. Considera que queda coxa a representación veciñal e cultural. 

A concelleira QUELLE FERNÁNDEZ fai historia polo miúdo da creación do consello e dos 
pasos que se deron para establecer a súa composición. Sinala que se realizaron varias xuntanzas 
e requirimentos para chegar á constitución do consello. 

A concelleira PÉREZ ORGE di que cando eles preguntaron se a composición dos consellos fora 
consensuada cos representantes veciñais o goberno dixo que sí pero lle parece que non foi así no 
caso de Saxamonde. Di que tiveron moita presa en aprobar os consellos e pensa que ese foi o  
erro, xa que ao mellor non existía a dinámica asociativa necesaria para crealos. Considera que a 
demanda debe vir deles xa que, no caso contrario, non funciona.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que teñen que facer autocrítica porque no seu intre 
votaron a favor da creación dos consellos e agora parece que cada parroquia é un mundo, na liña  
que sinala a concelleira do BNG. Salienta que en Chapela, por exemplo, tamén hai un problema 
porque a asociación de veciños non participa no consello. 

A concelleira QUELLE FERNÁNDEZ di que nos anos en que estivo o señor Reguera soamente 
se  crearon  tres  consellos  parroquiais  .Lee  as  datas  en  que  tiveron  xuntanzas  con  todos  os  
colectivos das parroquias para crear os consellos nas nove parroquias que non os tiñan. Pensa 
que debe quedar claro que realizaron moitas xestións e constituíron nove consellos.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido o asunto a votación, o Concello pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/as  
concelleiros/as asistentes, sendo once  votos a favor (10 do PP,e 1 de AER)e dez abstencións ( 8 
do PsdeG-PSOE e 2 do BNG)  aproba a modificación do Consello parroquial de Saxamonde 
que queda da seguinte forma:

1 representante das asociacións de veciños

2 representantes das asociacións culturais 

3 representantes das comunidades de montes
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2 representantes das asociacións de mulleres

4 representantes das comunidades de augas

6. TRANSMISIÓN DO POSTO NÚMERO 13 DO MERCADO DE REDONDELA 

ANTECEDENTES

Ditame da Comisión Informativa de Interior de data 24 de xaneiro de 2014, que transcrito di:

“Vista a solicitude presentada por Carmen Lago Pérez con DNI 35965529 S e enderezo no 
camiño de Pita,  9,  Cesantes,  36693 Redondela,  para  a  transmisión  da titularidade do posto 
número 13 (bancada) da Sala Central do Mercado de Abastos de Redondela adicado á venda de  
peixe en favor  de Margarita  Castro Pérez con DNI  77003237 L e  enderezo  no camiño  do 
Tanque, 25, Cesantes, 36693 Redondela.

Vista o título da concesión do posto realizado a Carmen Lago Pérez en data 5 de xuño de 1992. 

Acreditado no expediente que a cesionaria posúe o carné de manipulador de alimentos e que 
non padece enfermidade infecto-contaxiosa (achega informe médico).

Vistos o informe da Recadación Municipal de data 27.01.2014 no que se indica que Carmen  
Lago  Pérez  e  Margarita  Castro  Pérez  están  ao  corrente  coa  Facenda  Municipal.  Visto  o  
pagamento da garantía definitiva realizada por Margarita Castro Pérez. 

Considerando que o artigo 65, da Sección Primeira, Capítulo II do Regulamento dos Mercados 
de Abastos do Concello de Redondela dispón: 

“Os dereitos que outorga a concesión do posto de venda nos mercados municipais de abastos 
son persoais e transferibles por actos entre vivos ou por causa de defunción do titular. ....

Tanto  as  transferencias  a  terceiros  como  as  sucesións  de  descendentes  ou  ascendentes 
entenderanse polo tempo que reste ata a caducidade da concesión outorgada ao primeiro titular e  
para mesmo uso.

Tanto  na  transmisión  entre  vivos,  como  por  causa  de  defunción,  devengaranse  a  prol  do 
Concello os dereitos que estean previstos na vixente Ordenanza fiscal.”

A vista de todo o anterior a Concelleira de Feiras e Mercados PROPÓN 

Primeiro.- Autorizar a transmisión da titularidade do posto número 13 (bancada) da Sala Central  
do Mercado de Abastos de Redondela adicado á venda de peixe a favor de Margarita Castro 
Pérez con DNI 77003237 L e enderezo na Estrada de Cesantes, 49, 36693 Redondela.

Segundo.- A concesión do posto é de trinta anos a contar dende o día 5 de xuño de 1992.

Terceiro.- Dar de baixa a Carmen Lago Pérez con DNI 35965529 S como concesionaria do 
posto 13 (bancada) da Sala Central do Mercado de Abastos de Redondela adicado á venda de 
peixe.

A Comisión, en votación ordinaria e por maioría dos señores asistentes,  coa abstención do Sr.  
Blanco Pérez, acorda informar favorablemente a proposta transcrita.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que se abstén porque non lles chegou a convocatoria da 
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comisión na que se tratou con alomenos 24 horas de antelación.

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello pleno, en votación ordinaria,  aproba  por maioría a transmisión do posto 13 do 
Mercado do Redondela, sendo dezaoito votos a favor (10 do PP e 8 do PsdeG-PSOE) e tres 
abstencións (2 do BNG e 1 de AER)

7. ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

7.1 DAR CONTA RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 14 de decembro de 2013 ao 22 de xaneiro de 
2014.

O pleno do Concello queda informado.

7.2 MOCIÓNS

7.2.1    MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  BNG  CONTRA  A  SUBA  NAS   
TRIBUTACIÓNS DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEQUENAS EMPRESAS

ANTECEDENTES

Moción do  BNG presentada  o  día  22/012014  con número  de  rexistro  xeral  de  entrada  no 
Concello 707 que a continuación se transcribe:

“A situación económica para moitas persoas autónomas e titulares de PEMES é crítica. Sobre 
todo,  persisten  as  dificultades  para  obter  liquidez  para  a  maior  parte  das  empresas  galegas  
(microempresas e pequenas empresas) para poder continuar realizando a súa actividade.

Esta situación vese agravada na actualidade pola política económica emprendida polo Goberno 
central, sobre todo por unha reestruturación financeira que non asegurou que os inxentes fondos 
públicos destinados ao apoio do saneamento da banca tivesen como destino final os sectores 
produtivos, e dun xeito máis concreto polas últimas decisións adoptadas relativas ao incremento 
dos custos sociais, a través do aumento das cotizacións para autónomos e autónomas.

Así, o Goberno vén de aprobar un considerábel incremento das cotizacións mínimas para as  
persoas autónomas que contan con 10 ou máis persoas empregadas no último ano, así como as  
persoas traballadoras autónomas incluídas neste réxime especial ao amparo do que estabelece a 
disposición adicional vixésimo sexta do texto refundido da Lei xeral da Seguridade Social,que 
representa unha suba do 22%, case 60 euros ao mes. A consecuencia directa desta medida será  
afondar no estrangulamento económico ás persoas autónomas e a emprendedoras. Ademais, o 
efecto indirecto será a destrución de emprego neste tipo de unidades económicas ao forzar que  
microempresas destas características  menos de 10 persoas.

Por outra banda, tamén se produce un incremento da base mínima para persoas autónomas, que 
é a cotización maioritaria en Galiza, que provocará un incremento de máis de 60 euros ao ano 
para as mesmas. 
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Estas  medidas  aplícanse  sen  ningún tipo  de  diálogo co  sector,  como  critican  as  principais 
asociacións de persoas autónomas galegas e do Estado.

As implicacións desta suba das cotizacións serán a de dificultar a recuperación económica para  
persoas  autónomas  e  pequenas  empresas,  mesmo  contribuír  a  unha  maior  desaparición  de 
pequenas  empresas,  mentres  se  limita  a  súa  capacidade  de  xeración  de  emprego,  principal  
problema económico en Galiza e no Estado.

Non ten sentido que se  incrementen  as cargas sobre  estas  unidades  económicas  mentres  se 
aumentan as axudas a grandes empresas, ao mesmo tempo que se manteñen sobre elas enormes 
vantaxes fiscais que impiden ao Estado manter políticas económicas anticíclicas.

Estas mudanzas prodúcense co suposto obxectivo de facer viábel a Seguridade Social, que para 
o presente ano terá un déficit de máis de 10.000 millóns de euros. Neste contexto, o conxunto de 
reformas que gravarán con máis cargas ás persoas autónomas terán un impacto de menos de 
1.000  millóns,  polo  que  non  contribuirá  a  resolver  este  problema  ao  mesmo  tempo  que 
provocará  nefastas  consecuencias  para  a  maioría  de  empresas  do  tecido  produtivo.  Mesmo 
debemos resaltar que o citado déficit ten unha causa directa na acusada baixa de cotizacións por 
mor da redución salarial,  impulsada polas políticas do Goberno, sobre todo desde a reforma 
laboral.

O mecanismo máis eficaz para a sustentabilidade da Seguridade Social pasa por unha reforma 
fiscal  e  políticas  activas  de  emprego  que  reduzan  a  enorme  taxa  de  paro,  por  asegurar  o 
mantemento  o  nivel  salarial  de  todos  e  todas  as  traballadoras,  e  non  por  incrementar  as 
cotizacións aos segmentos máis vulnerábeis do tecido empresarial nun momento que atravesan 
serias dificultades económicas.

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal de Redondela a 
adopción do seguinte ACORDO: Instar á Xunta de Galiza a

1. Demandar do Goberno do Estado a un posicionamento contrario a esta suba nas cotizacións 
para persoas autónomas e pequenas empresas.

2. Demandar  do  Goberno  do  Estado  aprobar  as  reformas  lexislativas  necesarias  de  cara  a  
promover  unha reforma fiscal  verdadeiramente  progresiva,  que grave ás  grandes fortunas  e 
grandes  empresas,  persiga  a  fraude  fiscal  e  non  incremente  as  cargas  sobre  as  persoas 
autónomas e pequenas empresas.

3. Pór en práctica políticas activas de emprego en Galiza, como mellor mecanismo para garantir  
a sustentabilidade da Seguridade Social, con especial incidencia nas políticas sobre a mocidade 
e as mulleres, os segmentos máis vulnerábeis para a obtención de emprego.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que apoia a moción e non lle parece doado que por unha 
banda animen á xente a emprender cousas e despois poñan un montón de obstáculos para o  
funcionamento dos negocios.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que están de acordo coa moción e salienta que o goberno 
aprobou  a  lei  de  emprendedores  con  toda  a  pompa  e  agora  soben  as  cotizacións  con  
nocturnidade e sen informar nin ter en conta aos afectados que van saír castigados. Sinala que 
ao  ser  os  salarios  máis  baixos  acrecéntase  o  déficit  da  seguridade  social  e  son  os  menos  
favorecidos e as clases medias baixas os que están soportando a crise.

A concelleira ALONSO ALONSO di que van a votar a favor pero lle indigna que traian este  
tipo de propostas en relación á situación dos autónomos e pequenos comerciantes que están 
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resultando moi prexudicados pola crise. A moción lle parece demagóxica pero de cara á galería 
queda ben. Indica a normativa para sinalar que bases de cotización se incrementan e sinala o 
resto de leis que se aprobaron para apoiar aos emprendedores, catro en total no ano 2013, e 
outras medidas como a tarifa plana para novos autónomos, a posibilidade de cobrar o paro, ou 
de diferir o seu cobro, bonificacións…etc 

A concelleira PÉREZ ORGE di que se non están de acordo co contido da moción deben votar 
en consecuencia e non votar a favor por populismo, xa que falan das bondades do goberno de  
Rajoy para cos autónomos. Sinala que se anima á xente a montar a súa empresa pero non se  
acadan liñas de créditos nos bancos e iso é pola política do goberno do Estado. Di que a norma 
aprobouse pola porta de atrás e sen contar co sector e que dentro de nada os traballadores van  
ser escravos. De todos xeitos agradece o apoio á moción.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que como autónomo agradece o apoio da corporación aos 
autónomos.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que non entende por qué a concelleira de Facenda cualifica de 
populista calquera moción que trate de cuestións fundamentais como esta. Suxire que se mande 
unha carta a cada autónomo salientando as cousas boas que fixo por eles o PP. Indica que tamén 
poden rectificar caso de que estimen que cometeron un erro, xa que se non lles parece que lles  
falta congruencia.

A concelleira ALONSO ALONSO di que propoñen algo que non se pode facer porque xa está 
feito e aprobado.  Considera que aquí deben traerse mocións nas que a corporación poida ou 
teña algo que dicir ou facer.  Insiste en que non están a favor das subas e dese esforzo dos  
autónomos pero sinala que tamén se están tomando outras medidas aínda que tamén quererían 
que as cousas foran mellor.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o único que solivianta aos autónomos é o PP coas medidas 
que está levando a cabo e indica que sempre se poden facer cousas, por iso propoñen instar á 
Xunta de Galicia. Non puideron traer antes unha moción porque isto o aprobaron en Nadal e con 
nocturnidade. Sinala que en Redondela o peso dos autónomos é moi importante. 

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometida a votación esta moción, é aprobada por unanimidade dos/as concelleiras presentes na 
sesión plenaria, sendo vinte e un votos a favor ( (10 do PP, 8 do PS de G-PSOE, 2 do BNG, e 1 
de AER).

7.2.2. MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL AER SOBRE O ANTEPROXECTO DE LEI 
DE PROTECCIÓN DA VIDA DO CONCEBIDO 

ANTECEDENTES

Moción que presentou o grupo municipal AER con número de rexistro xeral de entrada 935 de  
24/01/2014 que se transcribe seguidamente:

“Ninguén dubida do problema social derivado da desigualdade das mulleres, levándose a cabo 
numerosas actuacións para facer efectiva a igualdade de sexos. Por outra banda, actualmente 
atopámonos  inmersos  nunha  grave  crise  económica,  con  recortes  en  todo o sector  público,  
recortes que afectan ás prestacións da sanidade pública, tanto nos centros hospitalarios –menos 
persoal,  menos  prestacións  sanitarias,  eliminación  de  medicamentos,  etc.,  -  así  como  a 
diminución ou recortes en todo tipo de axudas para as persoas dependentes.
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Neste contexto, preténdese facer unha reforma da coñecida como “Lei do aborto” por cuestións 
ideolóxicas ao non existir unha demanda social neste sentido, na que se despenalizará á muller 
que interrompe o embarazo fóra dos casos establecidos na lei e se suprime a facultade da muller  
para poder decidir libremente sobre se quere ou non abortar, é dicir:

- Estamos a favor que se despenalice á muller que interrompe o embarazo, sempre e cando a 
muller poida decidir libremente e dispoña dos medios para dar cumprimento a súa vontade; pero 
se se despenaliza á muller e non aos profesionais que o levan a cabo, entendemos que é unha 
medida claramente discriminatoria cara á muller, porque a lei a considera como un ser incapaz 
de asumir as consecuencias dos seus actos.

-  Por  outro  lado,  na  norma  establécese  que  a  muller  non  pode  decidir  sobre  si  mesma,  
necesitando de dous informes médicos que acrediten o grave perigo para a súa vida ou saúde 
física ou psíquica. 

Suprímese  o  suposto  das  graves  anomalías  no  feto,  obrigando  ás  mulleres  a  asumir  unha 
“responsabilidade engadida” para o resto da súa vida, non só as mulleres, senón á súa familia e  
ao resto da sociedade.

Establécese que o Estado, e consecuentemente todos os cidadáns, non teñen por que asumir o  
gasto da interrupción dun embarazo, pero ¿poderá o Estado asumir os graves efectos sobre as 
familias e a sanidade pública que conlevaría o nacemento dunha nova vida ou unha vida con  
graves anomalías ou deficiencias?.

Entendemos que o anteproxecto de lei é discriminatorio, respecto das mulleres e por todo o 
exposto, solicitamos a adopción dos seguintes ACORDOS:

1.- Instar á Xunta de Galiza para que demande do Goberno do Estado que NON se tramite, e en 
consecuencia, se arquive o anteproxecto de lei de protección de vida do concebido.

2.- Instar á Xunta de Galiza para que se leven a cabo e se fagan efectivas, medidas que garantan 
a igualdade de sexos (home – muller).

3.-  Instar  á Xunta de Galiza para que se leven a cabo medidas para garantir  a conciliación 
laboral – familiar, medidas que se apliquen por igual a homes e mulleres.”

7.2.3.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA  O  GRUPO  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DO 
CONCELLO  DE  REDONDELA  CON  MOTIVO  DO  ANTEPROXECTO  DE  LEI 
ORGÁNICA  POLO  QUE  O  GOBERNO  DE  ESPAÑA  PRETENDE  REVISAR  A 
LEXISLACIÓN VIXENTE EN ESPAÑA SOBRE SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA 
E INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DO EMBARAZO.

ANTECEDENTES

Moción que presentou o grupo municipal PSdeG-PSOE o día 23/01/2014 que se rexistrou co 
número 822, co seguinte contido:

“A Lei  Orgánica  2/2010,  de  3  de  marzo,  de  saúde  sexual  e  reprodutiva  e  da  interrupción 
voluntaria do embarazo, recolle a garantía dos dereitos fundamentais no ámbito da saúde sexual 
e  reprodutiva,  regula  as  condicións  da  interrupción  voluntaria  do  embarazo  e  establece  as 
correspondentes obrigacións dos poderes públicos.

No seu texto, declárase o dereito de todas as persoas a adoptar libremente decisións que afectan 
á súa vida sexual e reprodutiva, sen máis límites que os derivados do respecto aos dereitos das 
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demais persoas e á orde pública garantido pola Constitución e as Leis, e recoñécese o dereito á 
maternidade libremente decidido o que implica non só recoñecer ás mulleres a capacidade de 
decisión sobre o seu embarazo, senón tamén que esa decisión, consciente e responsable, sexa 
respectada.

A Lei, que veu substituír a unha regulación que vinte e cinco anos atrás supuxera un avance na 
protección das mulleres, foi elaborada, debatida e aprobada desde o consenso coa gran maioría  
dos  grupos políticos con representación parlamentaria,  tras  o traballo  en sede parlamentaria 
dunha  Subcomisión  na  Comisión  de  Igualdade  na  que  se  contou  coa  participación  dunha 
trintena de expertos e considerando as recomendacións de expertos xuristas e profesionais da 
bioética e a sanidade. Ademais, reforzou a seguridade xurídica na regulación da interrupción 
voluntaria do embarazo e incorporou a xurisprudencia do Tribunal Constitucional e do Tribunal 
Europeo de Dereitos Humanos así como distintos pronunciamentos, en forma de conclusións e 
recomendacións,  do Consello de Estado e organismos internacionais de Nacións Unidas,  da 
Organización Mundial da Saúde, do Consello de Europa e da Unión Europea.

O  Goberno  anunciou  unha  revisión  desta  lexislación  que  representaría  un  extraordinario 
retroceso  normativo,  social  e  ideolóxico  e  volvería  situar  ás  mulleres  españolas  na 
clandestinidade, suprimindo o seu dereito a decidir responsable, consciente e libremente sobre a 
súa sexualidade e maternidade, e afectando á súa seguridade xurídica e á dos profesionais do  
noso sistema de saúde, así como á garantía no acceso ás correspondentes prestacións sanitarias.

Neste  sentido,  o  20  de  decembro  de  2013  presentouse  no  Consello  de  Ministros  un 
Anteproxecto  de  Lei  Orgánica  cuxo  contido  confirmou,  e  tristemente  superou,  as  peores 
conxecturas acerca dos seus desastrosos efectos sobre a liberdade e os dereitos das mulleres.

Co Anteproxecto aprobado polo Goberno suprímese o dereito das mulleres a interromper o seu 
embarazo  no  primeiras  catorce  semanas,  considerándose  como  delito  despenalizado só  nos 
supostos de violación e "grave perigo para a vida ou a saúde" da muller, privando a esta do seu 
dereito  a  decidir  sobre  a  súa  maternidade.  Suprímese  tamén,  por  tanto,  o  suposto  de 
malformacións ou anomalías fetais incompatibles coa vida, que tiña xustificado a interrupción 
do embarazo dende os anos oitenta do século pasado.

Esta norma non só suporá un grave retroceso de máis de trinta anos para a lexislación española  
neste ámbito, e o incumprimento de compromisos internacionais en materia de dereitos sexuais 
e reprodutivos e de liberdade das mulleres a decidir sobre a súa maternidade, senón que situaría 
a España como unha excepción en toda Europa, onde nos últimos anos ningún país lexislara 
cara atrás nesta materia, mentres que as mulleres españolas sufrirán ese retroceso despois de 
contar cunha das lexislacións máis avanzadas, máis seguras, con maiores efectos na prevención 
de embarazos non desexados e que conseguira reducir o número de abortos no último ano.

Esta normativa provocou un enorme rexeitamento social da cidadanía española e europea, das 
organizacións sociais, profesionais e feministas, e ademais motivou a aparición de declaracións 
de membros do seu propio partido, incluídas as dalgunhas mulleres que ocupan cargos públicos, 
discrepando do seu contido, e a crítica de dirixentes e medios de comunicación no estranxeiro,  
onde só cultivou a felicitación de formacións políticas de extrema dereita doutros países.

Por estas razóns, o  Concello de Redondela aproba o seguinte acordo: 

O Concello de Redondela  insta o Goberno de España a retirar inmediatamente e non continuar 
a tramitación do Anteproxecto de Lei Orgánica polo que pretende revisar a lexislación vixente 
en España sobre saúde sexual e reprodutiva e interrupción voluntaria do embarazo."

Aprobada esta moción darase traslado da mesma ós grupos políticos presentes no Congreso dos 
Deputados.”
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O alcalde sinala que se levará a cabo o debate conxunto das dúas mocións.

INTERVENCIÓNS

A concelleira PÉREZ ORGE di que cando o señor Gallardón anunciou que ía modificar a lei xa 
trouxeron unha moción ao pleno, que se debateu no mes de maio do pasado ano. Congratúlase 
de que agora que está en fase de alegacións a traian outros grupos. Pide a AER que no segundo 
punto da súa moción rectifique sexo por “xénero”. Están de acordo cos pedimentos das dúas.  
Teñen claro que as mulleres non queren ser tuteladas e que ningún partido político lles diga o 
que deben facer. Consideran que a lei que agora se quere modificar foi aprobada por todos os  
grupos parlamentarios con consenso, agás o do PP. Estima que con este proxecto produciríase 
un retroceso de corenta anos. Indica que o propio Nuñez Feijoo manifestou que non quería que 
mulleres galegas foran novamente a abortar a Portugal. Defenden un aborto libre e gratuíto.

A concelleira PARIS BLANCO di que as posturas están claras porque xa se debateu a cuestión 
e que a lei vixente fíxose sen estar prevista en ningún programa e cando xa había outra que  
ninguén pedía cambiar. Sinala que é unha lei ideolóxica que tocou a sensibilidade profunda de 
cuestións como a familia, sobre todo no caso das menores que aborten. Di que queren retocar e 
mellorar o tratamento do tema, tal e como o incluíron no seu programa. Indica que van de cara e 
pon en dúbida o consenso real da lei anterior que salienta a voceira do BNG. Indica que queren  
defender a figura do non nacido, que lles parece importante. Considera que non é retroceder  
senón avanzar.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di  que defenden o dereito da muller  a  decidir  xa  que é  a  
realmente implicada é a que se penaliza no caso do aborto. Non lle queda claro que se estivera a 
pedir un cambio na lei vixente e tamén puideron realizar cambios moi puntuais como no caso 
das menores que sinala a voceira. Sí estima que é unha volta ao pasado e que soamente a xente 
que pasou por isto sabe o que é e non se lles pode obrigar por lei a ter un fillo que vai a ter 
malformacións, especialmente porque despois tampouco hai soporte ás discapacidades.

A  concelleira  RIVAS  GÓMEZ  di  que  lle  alucina  que  a  voceira  popular  diga  unha  cousa 
diferente en cada pleno. Pregúntalle a súa opinión como muller, non como representante do PP. 
Di que como muller  considérase libre de decidir  e non admite  que o ministro as considere 
vítimas ou irresponsables.

A concelleira PÉREZ ORGE di que é unha lei ideolóxica con maiúsculas e non hai demanda 
social para cambiala e a única demanda é a da Conferencia Episcopal xunto co sector ultra do  
PP. Sinala os casos de destacados membros do PP que están en contra desta reforma retrógrada. 
Di que a lei actual non obriga, senón que recoñece dereitos. Pídelles que rectifiquen.

A concelleira  PARIS BLANCO di  que o actual  marco  normativo  non é  o que merecen  as 
mulleres xa que sobre elas recae toda a carga da decisión e o embrión ten un pai e unha nai polo 
que a responsabilidade ten que ser compartida. Considera que a do 85 se aproxima mais á súa 
ideoloxía e que a súa postura como muller é clara: cumprir a lei e a liberdade remata onde  
comeza a lei. Pensa que a lei tamén pasa por outras políticas de igualdade reais de axuda á 
enfermidade e similares. Estima que é normal que dentro dun partido existan posicionamentos 
distintos xa que é un tema moi persoal.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van votar a favor da moción socialista e que considera 
que se deben adoptar medidas para evitar embarazos non desexados. Le un artigo de Ángeles 
Caso sobre a cuestión.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que non están dispostos a que o PP utilice o aborto como 
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moeda de cambio para satisfacer aos sectores máis conservadores do seu electorado. Sinala que 
o PP nin sequera esperou a que o constitucional resolvera o seu recurso sobre a lei vixente. Di 
que  dita  lei  funciona,  respecta  ás  mulleres,  está  de  acordo  coa  Constitución,  é  equitativa,  
preventiva…etc.

VOTACIÓN E ACORDO. DA MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL AER

O concelleiro de AER acepta que se vote por puntos .

Respecto do punto primeiro proposto, apróbase por maioría sendo sete votos en contra(PP), tres 
abstencións (PP: as concelleiras QUELLE FERNÁNDEZ,  ALONSO ALONSO  e o concelleiro 
ALONSO MONTEAGUDO) e once a favor (8 do PsdeG-PSOE, 2  do BNG e 1 de AER)

Os puntos segundo e terceiro,  apróbanse por unanimidade  dos/das concelleiros/as presentes, 
sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PS de G-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER).

V  OTACIÓN  E  ACORDO  DA  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL   
PsdeG-PSOE

Sometida  a  moción  a  votación,  esta  queda  aprobada  por  sete  votos  en  contra  (PP)  tres 
abstencións (PP: as concelleiras QUELLE FERNÁNDEZ,  ALONSO ALONSO  e o concelleiro 
ALONSO MONTEAGUDO) e once votos a favor (8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER)

7.2.4.-MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  PsdeG-PSOE  SOBRE 
VISITAS INSTITUCIONAIS

ANTECEDENTES

Moción que presentou o grupo municipal PSdeG-PSOE o día 24/04/2014 que se rexistrou co 
número 931, co seguinte contido:

“Nos últimos meses é habitual que o goberno municipal non curse ningún tipo de invitación os  
concelleiros  que  forman  o  pleno  municipal  cando  un  cargo  público  doutra  administración 
realiza unha visita institucional a Redondela. Así sucedeu en varias visitas do presidente da 
Deputación Provincial, Rafael Louzán, e do vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, 
a Redondela.

O derradeiro  exemplo  foi  o  pasado  2  de  xaneiro  de  2014,  o  presidente  da  Deputación  de 
Pontevedra, Rafael Louzán visitou Redondela para comprobar o estado das obras do campo de 
Santa Mariña e asinar un convenio de colaboración do concello de Redondela para mellorar a 
estrada de Vilar. Nesta visita institucional non se lle cursou invitación  a ningún membro da 
corporación municipal.

Ante  esta  situación,  dende  o Grupo Municipal  do  PsdeG-PSOE do Concello de  Redondela 
solicitamos:

1.- Que o goberno municipal traslade unha invitación a todos os concelleiros/as que forman o 
pleno  municipal  cada  vez  que  algún  cargo  electo  doutra  institución  realice  unha  visita 
institucional a Redondela.”

INTERVENCIÓNS.-

O  concelleiro  BLANCO  PÉREZ  pregunta  se  a  moción  refírese  a  un  concelleiro  ou  a  un 

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 14 - 23



           
CONCELLO DE REDONDELA

representante do grupo político.

A concelleira  PÉREZ ORGE di  que consideran que tal  e  como está  redactada non é  unha 
moción , que non teñen ningún interese e facerse unha foto con ningún conselleiro e se a apoian 
e logo non veñen non serían coherentes. Pide que a todos os actos do Concello se convide á  
corporación. Considera que o Alcalde debería recoller a solicitude do partido socialista pero non 
como moción .

O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di  que están de acordo en invitar aos membros do 
pleno nos actos que organice o Concello e de feito o fan así, aínda que nalgún caso se lles teña 
escapado. Non poden invitar a ninguén nos actos que non organiza o Concello. Pregúntase que é 
unha visita institucional posto que ás veces representantes doutros organismos fan visitas para 
inspeccionar cuestións da súa competencia e non as considera como tales. 

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o Alcalde reuniuse co presidente da Deputación e a 
asociación  de  veciños  de  Vilar  e  o  goberno  convocou  á  dita  asociación.  Consideran  que 
deberían ter a posibilidade de asistir e aportar cousas. 

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que lles parece ben apoiar a proposta e van a votar a favor.  
Prefiren que non sexa o concelleiro e poida ser outra persoa.

A concelleira PÉREZ ORGE di que co de manterse como acordo non o apoian porque saben 
que non van a asistir, por exemplo no caso de que veña o señor Louzán. Non comparten o de 
facer apartacións a un proxecto común, posto que están na oposición e o proxecto do goberno  
non é o seu.

O Alcalde sinala que soamente pode facerse no caso de visitas institucionais organizadas polo 
Concello. 

O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que no caso que sinala o voceiro socialista tratábase 
da  sinatura  dun  convenio  entre  a  deputación  e  a  asociación  de  veciños.  Considera  que  o 
momento  dunha visita  desas  características  non é para  tratar  asuntos  que estean pendentes. 
Están a favor de invitar á corporación a todos os actos que organice o Concello.

O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO  di  que  o  grupo  socialista  non  tiña  coñecemento  do 
proxecto sobre o que ía asinarse o convenio e ao mellor sí era o momento para facer algunha 
pregunta en relación ao tema. Están de acordo en que non se vote como moción pero pide que o 
Alcalde a tome en conta como solicitude. 

7.2.5.-  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  PSdeG-PSOE 
SOBRE A ILLA SAN SIMÓN

ANTECEDENTES

Moción que presentou o grupo municipal PSdeG-PSOE o día 24/04/2014 que se rexistrou co 
número 932, co seguinte contido:

No verán de 2012 a Xunta de Galicia anunciou a disolución da Fundación Illa de San Simón, 
unha decisión que se plasmou en xaneiro de 2013 coa desaparición desta institución da estrutura 
da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria.  Dende  ese  momento,  a 
entidade autonómica  xestiona o arquipélago de forma  directa  sen necesidade nin obriga de 
consultar ningunha decisión co concello de Redondela. 

Ante  esta  situación,  dende o Grupo Municipal  do PSdeG-PSOE do Concello de Redondela 
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solicitamos:

1.-  Que  o  alcalde  de  Redondela,  Javier  Bas  Corugeira,  solicite  á  Consellería  de  Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria a súa incorporación como representante e voceiro do 
concello de Redondela ao  equipo  de  traballo  que  organiza  as  actividades  e  xestiona  o 
orzamento da Illa de San Simón

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que está de acordo.

O concelleiro  GONZÁLEZ CAMPO di  que  a  illa  xunto  coa  ensenada  é  moi  importante  e 
consideran axeitado que o Concello estea en todo o que se faga aí e debe ter un representante.  
Están de acordo.

O concelleiro  ALONSO MONTEAGUDO di  que  hai  que  rectificar  as  datas  que  figura  na 
moción,  xa  que  o  anuncio  da  extinción  da  fundación  Illa  de  San  Simón  foi  no  2013  e  a 
ratificación en xaneiro de 2014. Ten claro que o Concello debe estar presente no que se alí se 
faga e de feito colaboran na programación que se desenvolve na illa.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que lles preocupa o destino da illa porque é unha xoia 
dende o punto de vista histórico e turístico xa que a partir de agora non teñen claro o órgano que 
vai a encargarse da programación e o tema das viaxes aos que se adicaron uns 90.000 euros cos 
fondos FEDER e este ano hai un remanente de 18.000 euros. Pregunta quen se vai facer cargo 
das viaxes á illa. Refírese á iniciativa para recuperar as cartas escritas dende a illa e demais  
documentación, e parécelle algo moi importante para recupera-la memoria histórica.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di  que Redondela  debe ter  voz no órgano que leve a 
xestión da illa e preocúpalles como  se vai artellar dita xestión xa que pode ser un bocado  
apetitoso para a iniciativa privada. Que se tome como acordo (modificar as datas 2013 e 2014).

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que a illa a xestiona agora a secretaría xeral de 
Cultura. Con respecto ás viaxes di que estaban dentro do Marisma + e non cambiou nada. O  
arquivo para as cartas non é un proxecto que estea en marcha senón unha proposta do presidente 
da academia galega para a propia illa. Están a traballar nun próximo acto coa participación de  
varios organismos en relación ao pergamiño Vindel, por consideralo fundamental na historia da 
literatura galega.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o da memoria histórica é moi importante e pregunta 
que  foi  da  mostra  sobre  isto  que  agora  está  desaparecida  xa  que  contaba  con  cartas, 
fotografías…etc. Di que o responsable do transporte é a Xunta de Galicia e non lle parece de  
recibo que o Concello se faga cargo do mesmo. Di que cando estaba o bipartito sí había barcos 
financiados pola Xunta. 

VOTACIÓN E ACORDO.

Sometida a votación esta moción, é aprobada por unanimidade dos/as concelleiras presentes na 
sesión plenaria, sendo vinte e un votos a favor ( (10 do PP, 8 do PS de G-PSOE, 2 do BNG, e 1 
de AER).
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7.2.6. MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL  DO PsdeG-PSOE SOBRE 
AXUDAS AO COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2013-2014

ANTECEDENTES

Moción que presentou o grupo municipal PSdeG-PSOE o día 24/04/2014 que se rexistrou co 
número 933, co seguinte contido:

“O pasado 31 de Outubro de 2013 publicábase no BOP da Provincia de Pontevedra as Bases  
Reguladoras da Convocatoria do Programa de AXUDAS DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 
2013-2014 do Concello de Redondela.

 No parágrafo SEGUNDO de tales bases sinalábase o obxecto destas axudas co seguinte tenor  
literal “A presente convocatoria ten por obxecto a concesión de subvencións, para o curso  
escolar  2013/2014  ás  unidades  familiares  e  de  convivencia  cuxas/os  menores  estean  
escolarizadas/os en centros públicos situados no municipio de Redondela, cursen 2º ciclo de  
Educación Infantil ou Educación Primaria e fagan uso do servizo de comedor escolar. As  
axudas cubrirán o período comprendido dende o 1 de outubro de 2013 ao remate do curso  
escolar o 20 de xuño de 2014”.

Cando menos resulta sorprendente que unha axuda que debe incluír un período que vai dende o 
1 de Outubro sexa publicada o 31 de Outubro. Queremos poñer en relevancia ademais que non é 
esta a primeira vez que estas axudas van con retraso. Cabe destacar que o curso pasado foi no  
mes  de  Abril  cando estiveron  resoltas  polo  que  os  nenos  e  nenas  de  Redondela  que  máis 
precisan deste tipo de axudas tiveron que esperar a iniciado o terceiro trimestre para poder facer  
uso do servizo de comedor. 

Xa nunha comisión de Servizos Sociais no mes de Maio de 2013, a voceira do grupo socialista 
indicou que este retraso non se podía consentir e advertiu de que tiñan que saír as bases nese  
mes para que dera tempo a súa tramitación antes do inicio do curso escolar 2013-2014.

Na  definición  contida  nas  bases  indícase  que  “Con  estas  axudas  preténdese  garantir  a  
escolarización, compensar potenciais carencias de tipo familiar ou económica, promover a  
conciliación  da  vida  familiar  e  laboral,  evitar  situacións  de  risco,  asegurar  a  nutrición  
axeitada e facilitar o rendemento escolar...” atendendo a isto e tendo coñecemento de que, 
ademais do retraso na convocatoria, outro dos motivos polos que esta axuda vai chegar tarde é  
porque  moitas  das  solicitudes  presentadas  estaban  incompletas  ou  mal  cubertas  polo  que 
queremos  promover  que  dende  os  servizos  sociais  de  Redondela  se  procure  compensar 
potenciais carencias dos solicitantes á hora de cumprimentar todo o que se solicita nas bases.

Dende o grupo socialista consideramos que tanto para esta axuda como para outras encadradas 
no cumprimento do artigo 39 da Constitución Española, cuxo fin sexa “asegurar a protección 
social, económica e xurídica da familia…. así como a protección das persoas en situación de 
necesidade, desamparo, circunstancias graves ou urxente necesidade por carencias económicas e 
socio-familiares” o Concello de Redondela debera por a disposición da Concellería de Servizos 
Sociais persoal suficiente para unha axuda directa a cada solicitante que non teña moi doado 
cumprimentar a documentación requirida. 

Propoñemos que de igual maneira que outros servizos municipais están sendo complementados 
coa axuda de becarios, servizos sociais, que consideramos debe ser a concellería máis áxil -máis 
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se cabe nos tempos que corren-, tamén dispoña de becarios de reforzo para ditos períodos co fin 
de axilizar os procesos posteriores de avaliación.

Por todo isto, dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Redondela solicitamos 
ao Alcalde de Redondela:

- QUE, con vistas ó curso 2014-2015, dea as ordes precisas para que dende a Concellería de 
Servizos Sociais se inicien con tempo suficiente ós trámites necesarios para que as resolucións 
das axudas cheguen antes do 1 de Outubro de 2014.

- QUE se dote de persoal de reforzo a Concellería de Servizos sociais nos períodos antes 
referidos.”

INTERVENCIÓNS.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que están a favor da moción.

 O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que non está de acordo en reforzar os servizos con 
becarios, porque non lles parece que deste xeito poida facerse un traballo digno. Caso de non 
modificarse este extremo non apoian a moción. Di que o retraso nas axudas provoca nalgúns 
casos que as familias non poidan deixar aos seus fillos no comedor e parécelles moi grave. 

A  concelleira  PARIS  BLANCO  di  que  houbo  nalgúns  retrasos  na  tramitación  dos 
procedementos  pero  o  que  tratan  de  facer  é  establecer  normas  para  que  as  persoas  que 
interveñen no  proceso  o  fagan axeitadamente.  Sinala  que  o  procedemento  é  complexo  e  o  
describe polo que é preciso traballar a reo para resolvelo. Ensina os expedientes dos anos 2006 
ao 2009, cando considera que facían as cousas doutra maneira.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que está comezando o mes de febreiro e non se resolveron as 
axudas. Recoñece que é un traballo arduo pero hai que telo previsto antes, tendo en conta que a  
situación é agora moito peor que a de hai uns anos xa que nalgúns casos se está a falar da única 
comida en condicións que fan algúns rapaces. Considera que debería iniciarse o expediente en  
maio. Di que o ano pasado houbo soamente 27 solicitudes e 11 puideron desfrutar da axuda. 
Consideran que deberían ver e opinar todos os grupos sobre as bases e di que a páxina web de 
servizos sociais non está actualizada. 

O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  isto  tamén  pasou  coas  ludotecas  do  Nadal.  
Considera  que  a  responsabilidade  é  da  concelleira  e  que  aumentan  os  expedientes  porque 
aumentaron os comedores.  Sabe de familias  que aínda están agardando pola  resolución das 
axudas para levar aos seus fillos ao comedor.

A concelleira PARIS BLANCO di que as ANPAS deciden se poden ir determinados rapaces e  
que  as  cousas  estanse  facendo  doutra  maneira  con  respecto  aos  anos  anteriores:  non  se 
publicaban nin chegaban a todo o mundo, sen comisións e sen xustificación. Consideran que 
non se  facían as  cousas  ben e facéndoo da mesma  maneira  resolverían en quince días.  Os  
expedientes están ben instruídos de principio a fin.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que non se trataba de que fagan os becarios a labor senón que 
botaran unha man para axudar a cubrir datos, pero están de acordo en retirar dita mención da  
exposición de motivos. Considera que o importante e que as familias saiban que dispoñen das 
axudas cando comece o curso. 
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VOTACIÓN E ACORDO.

Sometida a votación esta moción, é aprobada por unanimidade dos/as concelleiras presentes na 
sesión  plenaria,  eliminando  o  último  parágrafo  da  mención  de  exposición  de  motivos  en 
referencia ao uso de becarios como medio de axilizar o proceso, sendo vinte e un votos a favor 
(10 do PP, 8 do PS de G-PSOE, 2 do BNG, e 1 de AER).

7.2.7. MOCIÓN DO PP SOBRE A TARXETA VERDE DE VITRASA
ANTECEDENTES

Vista a moción presentada polo grupo municipal do PP, con data de entrada no Rexistro Xeral  
25/01/2014  e  número  2014000959  que,  xunto  cunha  emenda  proposta  pola  Asociación  de 
Veciños de Chapela, queda como segue:

Hai uns días tivemos coñecemento, a través dos medios de comunicación, da intervención do 
alcalde de Vigo, de eliminar o acceso a bonos do servizo de transporte, “tarxeta verde”, da  
empresa  concesionaria  do  transporte  público  en  Vigo,  VITRASA,  a  todo  cidadán que  non 
estivese empadroado en dita cidade.

Esta decisión iniciouse xa coa emisión de novas tarxetas verdes aos non empadroados en Vigo, 
imposibilitando que os veciños de Redondela, en xeral e con maior repercusión os de Chapela, 
accedan a dita tarxeta verde.

A decisión tomada polo goberno vigués foi feita de xeito unilateral e, o máis lamentable, sen 
previa  comunicación aos concellos  veciños.  Esta  medida  supón un importante prexuízo aos 
cidadáns  da  comarca  que,  sen  estar  empadroados  na  cidade  de  Vigo,  desprázanse  a  ela 
diariamente para desenvolver o seu traballo, cursar os seus estudos, acudira aos hospitais ou ás 
diferentes administracións públicas.

Ademais, moitos deses cidadáns son vigueses que, por distintas circunstancias, estableceron a 
súa residencia nos concellos limítrofes, sen que iso supoña romper vínculos coa cidade que os  
veu nacer.

O único argumento esgrimido polo Sr. Caballero, neste caso, é  que “os impostos de Vigo pagan 
os servizos dos cidadáns de Vigo”. 

Sen embargo, esta visión localista das relacións metropolitanas supón unha exclusión inxusta de 
moitos cidadáns que, sen estar empadroados en Vigo, sí  pagan os seus impostos na cidade.  
Falamos de comerciantes, de propietarios de segundas residencias, de profesionais liberais, de 
autónomos...  Pero  tamén  consideramos  inxusta  esta  decisión  que  non  valora  os  fluxos 
comerciais efectuados por cidadáns metropolitanos que se achegan diariamente  a Vigo para 
facer as súas compras ou gozar do seu tempo de ocio, co conseguinte beneficio para o sector de 
servizos da cidade.

Desgraciadamente  hoxe, como consecuencia desta decisión, dáse a paradoxa de que calquera 
cidadán de Chapla podería acceder á tarxeta de transporte público de calquera das grandes  
capitais europeas (Madrid, Barcelona, París, Londres, Berlín... etc) pero, en troques, ten vetado 
o acceso á esa mesa tarxeta na cidade na que diariamente desenvolve a súa vida.

Entendemos  que  esta  situación  non  contribúe  a  fomentar  os  lazos  de  unión  que,  
indubidablemente, manteñan a cidade de Vigo e a ila de Redondela, nin responde á vontade dos 
cidadáns  de  ámbalas  poboacións,  sobre  todo  se  temos  en  conta  que  existen  ferramentas 
axeitadas para evitar este conflicto.

A  Xunta  de  Galicia  e  a  maioría  dos  concellos  da  área  metropolitana  de  Vigo  veñen 
demandando, dende hai anos, a posta en marcha do Plan de Transporte Metropolitano, que se 
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atopa bloqueado por sucesivas negativas do Sr. Caballero, actual alcalde de Vigo.

Por todo isto, o grupo municipal popular somete á consideración do pleno a aprobación dos 
seguintes acordos:

1. Instar ao Concello de Vigo a cesar na súa actitude de bloqueo á implantación do Plan de 
Transporte Metropolitano de Vigo, tal e como lle vén reclamando a Xunta de Galicia e 
os concellos que compoñen a área metropolitana.

2. Manter  os  beneficios  de  uso  e  acceso  universal  da  tarxeta  verde  para  o  transporte 
público de Vigo, como viña sendo ata o de agora e ata que se poña en funcionamento o 
Plan de Transporte Metropolitano de Vigo.

3. Instar á Xunta de Galicia para que dote orzamentariamente ao Concello de Redondela 
dunha  partida  para  o  transporte  público,  proporcional  ao  que  lles  corresponde  por 
orzamento  da  Área  Metropolitana de  Vigo mentres  non se  acade a  instauración  da 
mobilidade metropolitana.

INTERVENCIÓNS 

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que están de acordo coa moción e que aínda que a 
parroquia  de  Chapela  é  a  máis  afectada,  a  cuestión  afecta  tamén  a veciños  doutras 
parroquias.  Consideran  que  Vigo  medrou  porque  concellos  veciños  tamén  están  a 
soportar moitos inconvenientes por isto. Refírese a unhas declaracións do conselleiro 
nas  que  dicía  que  tiñan  cinco  millóns  para  o  transporte  da  area  metropolitana  e 
considera que habería que traballar nesa dirección. 
A  concelleira  PÉREZ  ORGE  di  que  cando  se  vive  á  sombra  dunha  gran  cidade 
experiméntanse os efectos máis negativos e deben facerse moitos desprazamentos que 
tamén xeran riqueza nesa cidade, cousa que debería ter en conta o Alcalde de Vigo. 
Considera que o Concello de Redondela actuou tarde neste tema e tivo que  se por 
inmediatamente en contacto co Alcalde de Vigo. Non saben cantos veciños se verían 
prexudicados pola medida aínda que supoñen que serán bastantes. Emendan a moción: 
que o Alcalde de Redondela xestione directamente co Alcalde de Vigo unha solución a 
este tema incluso dándolle unha solución provisional, xa que o transporte metropolitano 
vai a tardar tempo en implantarse.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que apoian a moción pero tamén consideran que o 
Alcalde  reaccionou  tarde.  Parécelles  que esta  moción  busca  unha confrontación  cos 
socialistas para ver se apoian ou non ao Alcalde de Vigo. Di que entrou o 8 de xaneiro 
un papel da asociación de veciños de Chapela no que daba conta do tema e non se 
reuniu con eles ata hai dous días. Sinala que aparte do Alcalde de Vigo a Xunta ten 
moito que dicir neste tema. Non lles parece xustificable a postura de Vigo pero tamén é 
preciso darlle unha solución vía area metropolitana na que o PP tampouco ten interese 
porque significaría perda de poder da deputación provincial.

O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que ao que lle faltou cintura política foi ao 
Alcalde de Vigo. Sinala que se enteráron pola prensa e dende ese mesmo momento 
empezaron a moverse.  Indica as xestións realizadas e di que carecen datos exactos das 
tarxetas de veciños de Redondela aos que afectaría. Salienta que o señor Reguera foi a 
Vigo en solitario para traer o recado do Alcalde que parece ter unha fobia coa Xunta. Di 
que o plan de transporte metropolitano non ten que ver coa area metropolitana aínda que 
se relacionen pero poden ir por separado.
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O concelleiro BLANCO PÉREZ di que eles están a favor de que se poña a funcionar a 
area metropolitana. 

A concelleira PÉREZ ORGE di que cando di que o Alcalde chegou tarde faino en base 
ao aparecido nos medios de comunicación pero lle recrimina que noutras ocasións sí 
contaron con eles  en base á  gravidade do problema.  Sabe que o plan de transporte 
metropolitano é independente da area. Considera que hai que propiciar esa xuntanza e 
negociación política entre os alcaldes dos concellos implicados.

O Alcalde di que en xunta de portavoces explicará a súa postura xa que non quere 
prexudicar ao Concello. Considera necesario un contacto co Alcalde de Vigo e sinala 
que hai unha xuntanza o mércores propiciada pola Xunta de Galicia. Quere defender os 
intereses de Redondela.

A  concelleira  PÉREZ  ORGE  di  que  esa  xuntanza  non  quita  que  se  solicite  unha 
xuntanza co Alcalde de Vigo en pe de igualdade.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que neste tema o Alcalde puido xuntar aos portavoces 
e tratar a cuestión. Salienta que tardaron 15 días en chamar a Vigo. Non lle parece de 
recibo.

O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que eles querían ir con datos e o Alcalde de 
Vigo derivoulles ao señor Regades e aínda seguen a esperar polos datos. 

VOTACIÓN E ACORDO.- 

O  pleno  do  Concello  de  Redondela,  en  votación  ordinaria  e  e  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as asistentes, sendo 21 votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 
de AER) aproba  a moción transcrita nos antecedentes.

7.2.8. MOCIÓN SOBRE  A SOLICITUDE DA NOVA IXP DE VIÑOS

ANTECEDENTES

Visto o escrito presentado pola Agrupación de Produtores e con data de entrada no Rexistro 
Xeral o 14 de Xaneiro de 2014 con nº 381, ao obxecto de solicitar da consellería do Medio 
Rural e do Mar o recoñecemento dunha IPX (INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA) 
para os viños procedentes do territorio de 8 concellos, entre eles o de Redondela aos efectos da 
presentación dunha moción de apoio á creación dunha indicación xeográfica protexida de viños 
da  terra,  asumida  pola  comisión  de  Interior  aos  efectos  da  súa  aprobación  polo  pleno  do 
Concello, que, transcrita di:

“Desde a Federación de Furancheiros, Loureiros e Viticultores da Provincia de Pontevedra, así 
como responsables de adegas elaboradoras teñen constituído unha Agrupación de Produtores en 
favor do recoñecemento como Indicación Xeográfica Protexida as viñedos elaborados con uvas 
procedentes dos concellos de Bueu., Cangas, Marín, Poio, Pontevedra, Redondela e Vilaboa. 
Este recoñecemento daría resposta a unha importante eiva no proceso histórico de amparo de  
zonas vitivinícolas de tradición como O ribeiro, Valdeorras, Rias Baixas, Monterrei, Ribeira  
Sacra, Betanzos, Ourense Val do Miño e Barbanza-Iria.

A  tradición  vitivinícola  da  bisbarra  que  comprenden  os  8  concellos  citados  ten 
documentada o cultivo da vide desde o século XIII, como así o testemuña rexistros do 
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Mosteiro de Melón, Poio, Priorado de Marín (pertencente ao Mosteiro de Oseira), Gremio de 
Mareantes  de  Pontevedra,  Ordenanzas  e  bandos  municipais  como  os  de  Pontevedra  e 
Redondela, etc, etc. No primeiro catastro vitivinícola da Provincia de Pontevedra de ano 1983 
hai rexistradas máis de 2141 has de viñedo e 2726 adegas. Foi que o ano 79 que sae publicada 
no Boletín Oficial de Estado unha Orde pola que “se reglamentan o uso de uso de indicadores 
relativas a calalidade, edad y crianza de vinos” onde se fai un recoñecemento das zonas de  
aptitude vitícola elaboración en base a variedades recomendadas onde aparece 

 a comarca do Fondo da Ría de Vigo e Morrazo, así como o concello de Poio. No ano 1986 a 
Xunta  de  Galicia  elabora  un  Programa  de  Calidade  dos  Viños  de  Galicia  onde  se  cita  a 
comarcas do Morrazo E fondo da Ría de Vigo. Desde entón diversas asociacións de colectivos 
levaron adiante adiante iniciativas en favor da inclusión viños da zona nunha do Viño de Tinta 
Femia en Cela (Bueu) ou a Mostra dos Viños de Vilaboa.

É así que tras o I Foro dos Viños do Morrazo celebrado en Vilaboa no ano 2012, e as Xornadas 
de Viticultura Atlántica de Bueu no ano 2013 onde se xuntaron diversos expertos e coñecedores 
de primeiro nivel da vitivinicultura galega e que coincidiron na oportunidade e necesidade de 
amparar e recoñecer os viños desta bisbarra baixa a figura dunha denominación de calidade que 
podería ser a Indicación Xeográfica Protexida de Viños da Terra.

O 7 de agosto de 2013 constitúese en Vilaboa a Agrupación de Produtores que vai presentar 
perante á autoridade competente da Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia o  
prego de  condicións  preceptivo  segundo establecido  co  artigo  73  do  Regulamento  nº  (CE) 
607/2009,  modificado  polo  Regulamento  (CE)  nº  670/2011,  e  o  artigo  118  vicies  do 
Regulamento (CE) 1234/2007, sobre os expedientes técnicos a presentar para as denominacións 
de orixe e indicacións xeográficas protexidas existentes de viño.

A Agrupación de Produtores demanda  das  institucións públicas  locais  e provincias  o apoio 
expreso a esa iniciativa para así dar publicidade á importante demanda social e pública en favor 
do recoñecemento e amparo dos viños e viñedos incluídos nos 8 concellos citados, Ese apoio 
poder ser trasladado a través da aprobación de mocións que se expoñan e voten por parte das 
corporacións municipais nos plenos dos concellos citados.

SOLICITAN, dos representantes do Concello de Redondela que se sometan a pleno, o apoio a  
unha moción en favor do recoñecemento por parte das administracións competentes á solicitude 
da  nova  IXP  de  Viños,  este  feito  repostaría  unha  longa  demanda  non  satisfeita  ao 
recoñecemento dos viños en zonas de longa e documentada tradición vitivinícola que ata agora 
non tiñan a mesma cualifiación dos viños como nas outras bisbarras de tradición no país.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que é unha reivindicación vella xa que a comarca de 
Redondela non forma parte da denominación de orixe aínda que ten as mesmas condicións de 
solo, clima, etc…aínda que o número de colleiteiros é considerable.  

A concelleira ALONSO ALONSO di que precisamente lle sorprendía que Redondela 
quedara no medio. Di que o da denominación de orixe é inviable e por iso optan pola 
IXP que lle parece axeitada.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a votación esta moción, é aprobada por unanimidade dos/as concelleiras presentes na 
sesión plenaria, sendo vinte e un votos a favor ( (10 do PP, 8 do PS de G-PSOE, 2 do BNG, e 1 
de AER), acordando apoiar expresamente esta iniciativa para así dar publicidade á importante  
demanda social e pública a favor do recoñecemento e amparo dos viños e viñedos incluídos nos 
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8 concellos citados, entre eles o de Redondela.

7.3. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA

7.3.1.  COMPARECENCIA  DO  ALCALDE  SOBRE  O  POLÍGONO  DE 
AUTOESTRADAS EN CHAPELA .

Comparecencia do grupo municipal do PSdeG-PSOE que transcrita di:

“O  pasado  30  de  outubro  o  grupo socialista  de  Redondela  presentou  unha  moción  que  se 
aprobou no pleno na que cun acordo para a  solicitude ao alcalde,  Javier  Bas,  do inicio do  
procedemento preciso para facer posible que no polígono de autoestradas de Chapela se poida 
levar a cabo a construción de distintos edificios públicos (gardería, escolas…) e como inversión 
de futuro para outras necesidades da parroquia.

É preciso aclarar que o polígono de autopistas é unha finca de 35.000 metros cadrados situado 
no barrio de Cidadelle próxima á estrada N-552 e ás paradas de autocar. Polo tanto constitúe un 
lugar idóneo para a instalación de infraestruturas de servizos.

Polo  exposto,  o  grupo municipal  do  PSdeG-PSOE,  solicita  a  comparecencia  do  alcalde  de 
Redondela, D. Javier Bas Corugeira, para que explique as xestións realizadas para facer posible 
que no polígono de autoestradas en Chapela, se poida levar a cabo, a construción de distintos 
edificios (gardería, colexio...) e outras necesidades da parroquia no futuro”

INTERVENCIÓN

O alcalde sinala as distintas xestións levadas a cabo e di que conta con información que vai a 
compartir en próximas datas cos distintos grupos políticos pero non quere facela pública agora 
para non prexudicar ao Concello.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o tema tratouse no consello parroquial de Chapela e 
que nunha páxina inmobiliaria o terreo está á venta. Parécelle que en dous anos non se moveu  
un papel nese sentido. 

O Alcalde di que a postura do señor Reguera é frívola, xa que el mesmo tivo os cartos para 
comprar estes terreos e non o fixo cando era concelleiro de Facenda.  Contou cun préstamo para 
iso e agora non pode dar leccións de como xestionar isto. Di que hai que negociar este tema  
porque entre outras cousas non teñen recursos para afrontala compra.

Dado o  avanzado da  hora,  e  ao  abeiro do  artigo  87 do  Real  Decreto  2568/1986 de 28  de  
novembro  polo  que se  aprobou o  Regulamento  de Organización,  Funcionamento  e  Réxime 
Xurídico das Corporacións Locais,  o alcalde levanta a sesión,  sendo as vinte e tres horas e  
cincuenta e  nove minutos  da data indicada no encabezamento,  de todo o que,  se  estende a 
presente acta, da que, como secretaria, dou fe.-
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