
           
CONCELLO DE REDONDELA

Nº3/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO
O DÍA 27 DE FEBREIRO DE 2014
ORDE DO DÍA

 1 Aprobación, de ser o caso, da acta da sesión anterior

 2 Modificación de expedientes de crédito

 3 Expediente de investigación da natureza xurídica dun camiño no casco urbano de chapela 
entre a Avda. de Vigo e a rúa José Fernández López.

 4 Aprobación  inicial  da  ordenanza  reguladora  da  utilización  temporal  privativa  ou 
aproveitamento especial de edificios, locais e instalacións municipais do concello de Redondela

 5 Inclusión inventario e posta a disposición de predios para a realización da obra saneamento 
na bacia Costa-Galicia, colector xeral de Trasmañó.

 6 Actividades de control de pleno:
 6.1 Dar conta resolucións da alcaldía.
 6.2 Mocións

 6.2.1 Moción  presentada  polo  grupo  municipal  do  BNG  para  demandar  a 
titularidade e disposición universal do patrimonio das antigas caixas de aforro 
galegas.

 6.2.2 Moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre un 8 de marzo pola  
derrogación das leis contras as mulleres.

 6.2.3 Moción do grupo municipal de BNG sobre o transporte e mobilidade na área 
de Vigo

 6.2.4 Moción presentada polo grupo municipal  do PSdeG-PSOE sobre o mapa 
sanitario.

 6.2.5 Moción presentada polo grupo municipal de AER sobre as expropiacións en 
negros.

 6.2.6 Moción presentada polo grupo municipal de AER sobre a orde as mocións 
nos plenos.

 6.2.7 Moción presentada polo PSdeG-PSOE sobre o fondo social de vivendas
 6.3 Solicitudes de Comparecencia
 6.4 Rogos e preguntas

Na Casa do Concello, sendo as vinte horas e dez minutos do día vinte e sete  de febreiro de dous 
mil  catorce,  baixo  a  Presidencia  do  alcalde  Javier  Bas  Corugeira  e  a  asistencia  dos/as  
concelleiros/as: Miguel Ángel  Álvarez Ballesteros, María Teresa París Blanco,  Julio Alonso 
Monteagudo, Jesús Crespo López, María José Barciela Barros, Erminda Quelle Fernández, Ana 
María Alonso Alonso,  Arturo González Barbeiro, Cándido Vilaboa Figueroa, Eduardo José 
Reguera Ocampo, Luís Alberto Orge Míguez, Digna Rosa Rivas Gómez, Antonio Cabaleiro 
Millares,  Leonardo Cabaleiro Couñago,  Antonio Vázquez Saco,  Leticia González Guisande, 
José  García  Míguez,  Cecilia  Pérez  Orge,  Xoan Carlos  González  Campo e  Alfonso  Blanco 
Pérez,  tamén  asistiu  o  interventor  do  Concello  Ángel  Santamariña  Rivera,  actuando  como 
secretaria a secretaria xeral da corporación Ana Begoña Merino Gil,  constitúese o Pleno do 
Concello, en sesión ordinaria, conforme á convocatoria e de acordo coa Orde do Día.
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INCIDENCIAS

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  o 
primeiro punto da Orde do Día.

1. APROBACIÓN, DE SER O CASO, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR
Sometida  a  aprobación  do  acta  correspondente  á  sesión  anterior,  celebrada  con  carácter 
extraordinario o 18.02.2014, a concelleira PÉREZ ORGE sinala que na páxina 7 se recolle a súa 
intervención, e pide que se precise no sentido de que se indique que  non está de acordo co  
afirmando na memoria da Alcaldía,  segundo a cal  se priman as areas de servizos sociais,  
ensino e emprego  xa que non é así, tal e como amosa a experiencia….

O Pleno do Concello, en votación ordinaria e por unanimidade dos/as Sres/as concelleiros/as, 
sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER), prestoulle 
a súa aprobación á acta de referencia coa rectificación indicada.

2.MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE CRÉDITO.
Dada conta dos seguintes expedientes administrativos de modificación de crédito:

• Expediente MC 01-2014 tc 01-14 mediante transferencia de créditos por importe de 
7.208,99 euros, aprobada por  Resolución de alcaldía de data 20.01.14

• Expediente MC 02-2014 ir 01-14 mediante incorporación de remanentes por importe de 
184.308,02 euros, aprobada por resolución de alcaldía de data 24.01.14

• Expediente MC 41-2013 tc 22-13 mediante transferencia de créditos por importe de 
203.157,47 euros, aprobada por Resolución de alcaldía de data 30.12.13

• Expediente  MC  42-2013  gc  13-13  mediante  xerencia  de  crédito  por  importe  de 
40.284,63 euros, aprobada en Resolución de alcaldía de data 30.12.13

A corporación queda informada dos expedientes administrativos de modificación de crédito, 
anteriormente relacionados.

3.EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DA NATUREZA XURÍDICA DUN CAMIÑO 
NO CASCO URBANO DE CHAPELA ENTRE A AVDA. DE VIGO E A RÚA JOSÉ 
FERNÁNDEZ LÓPEZ.
ANTECEDENTES

Ditame da comisión informativa da comisión de cultura , turismo e patrimonio do día 20 de 
febreiro de 2014, que transcrito di:

Vista a proposta do Presidente de data 6 de febreiro de 2014, que transcrita dí:

ASUNTO.  EXPEDIENTE  DE  INVESTIGACIÓN  DA  NATUREZA  XURÍDICA  DUN 
CAMIÑO NO CASCO URBANO DE CHAPELA ENTRE A AVDA DE VIGO E A RUA 
JOSE FERNANDEZ LOPEZ
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Visto o expediente tramitado en relación ao asunto de referencia.

Vistos os Informes de Secretaría 59 e 126/2013 dos que resulta o seguinte:

I. Antecedentes:

1)  Solicitude  presentada  por  MARIA  DEL  MAR  FERREIRO  FARIÑA  o  17.04.2012  ao 
obxecto  de  que  se  proceda  ao  recoñecemento  do  carácter  público  do  camiño  por  parte  do 
Concello de Redondela.

2) Obran no expediente informe da arquitecta técnica municipal do 05.11.2012 no que se indica, 
entre outras cousas, que o camiño non ven recollido como ben municipal no IMB , acordándose 
polo  Alcalde,  mediante  resolución  do  19.02.2013,  incoar  expediente  administrativo  de 
investigación co obxecto de determinar o carácter demanial, no seu caso, do camiño en cuestión, 
ubicado entre os números 190 e 192 da Avenida de Vigo.

3) O expediente desenvolveuse consonte co estabelecido no RB, publicándose a tal efecto un 
anuncio  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  e  no  Taboleiro  de  Anuncios  para  os  efectos  de  
presentación de alegacións por parte dos interesados e notificándoselles particularmente  aos 
propietarios .

4) Tralo trámite de audiencia incorporouse ao expediente nova documentación aportada pola 
solicitante e abriuse período de proba, practicándose as que obran no procedemento.

5)  Por  orde  do  Instrutor  recabei  tamén  do  arquivo  documentación  que  puidera  servir  para 
clarexar a cuestión, localizando o expediente relativo a licenza de obra para construílo edificio 
cuxa  comunidade  solicita  o  recoñecemento  como  público  do  camiño,  incorporándoa, 
debidamente compulsada, ao expediente.

6)  Finalmente,  presentouse  por  parte  de  JOSE  CARLOS  RODRIGUEZ  CERDEIRA 
representante de Vivendas Chapela SL máis documentación ainda que a mesma xa obraba no 
expediente 2011 000 307.

II. Lexislación aplicable

Os artigos 339 e 344 do Código Civil.

Os artigos 4 e 68 da Lei 7/85 de 2 de abril  Reguladora das Bases do Réxime Local 
publicada no BOE do 3 de abril e modificada pola lei 11/1999 de 21 de abril e pola lei 57/2003 
de 16 de decembro de Medidas para a Modernización do Goberno Local. (LBRL)

Os artigos 220.1 e 221 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se 
aprobou o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións 
Locais (ROF), publicado no BOE do 22 de decembro.

O artigo 74 do Real Decreto Lexislativo 781/1986 de 18 de abril, polo que se aprobou o 
Texto  Refundido  das  Disposicións  Legais  Vixentes  en  materia  de  Réxime  Local  (TRRL), 
publicado no BOE do 22 e 23 de abril.

O artigo 264 da Lei 5/97 de xullo da Administración Local de   Galicia (LALGA),  
publicada no DOG do 5 de agosto.

O Real Decreto 1372/1986 de 13 de xuño polo que se aprobou o Regulamento de Bens 
das Entidades Locais (RB), publicado no BOE nº161 de 7 de xullo.

A Lei 33/2003 de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas, (LPAP) 
publicada no BOE do 4 de novembro. 
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I. Consideracións xurídicas

a)  A partir  da  presentación  por  parte  de  MARIA DEL MAR FERREIRO FARIÑA,  como 
presidenta da comunidade de propietarios do edificio sito na rúa José Fernández López nº6 de  
Chapela dunha serie de alegacións no trámite de audiencia, comprobei a escritura de declaración 
de obra nova e constitución de propiedade horizontal do 04.04.1990 (nº609 do protocolo do 
notario Mariano Vaqueiro Rumbao) que xa fora anteriormente presentada pola solicitante. En 
dita escritura sinálase que a licenza municipal de construción que a xustifica foi outorgada polo 
Concello  o  28.09.1987  co  número  de  expediente  5384/87.  Localizado  dito  expediente  no 
arquivo do Concello, a licenza correspóndese con obras de reforma da edificación preexistente, 
sen que se puidera alterar o volume. Aos efectos que interesan ao presente expediente, figura 
tamén un plano no que se grafía a edificación e o predio sobre a que despois se executaron as  
obras que lindaba ao oeste coa carretera da Copiba e a norte con camiño público circunstancia 
que alega a solicitante. Nembargantes do plano non se deduce dito linde, xa que polo norte hai 
alomenos  dous  predios  ata  chegar  ao  paso  cuxo  carácter  demanial  preténdese  acreditar  no  
presente expediente, e eses dous predios son agora propiedade de Vivendas Chapela SL como 
quedou acreditado no expediente de licenza 2011 000 307. No plano catastral tamén apréciase  
que  o  edificio  da  solicitante  non  linda  ao  norte  co  camiño  público  do  cal  solicitan  a  sua 
inclusión como tal no IMB.

b) Ao examinar as escrituras correspondentes aos tres predios nos que Vivendas Chapela SL 
realizou  unhas  demolicións,  deixándoos  baleiros,  a  primeira  delas,  correspondentes  á  máis 
pequena,  ten  polo  norte  como  linde  norte  un  camiño  veciñal,  outra  un  sendero  de  pies,  
namentres que noutra non figura ningún camiño.

c) Na sentencia 96/2013 do 20.05.2013 revolvíase a cuestión da legalidade das obras executadas 
por  Viviendas  Chapela  SL  para  construción  de  rampa  e  soleira  de  formigón  sinalando 
expresamente que ni el Inventario de Bienes Municipales, ni el PERI autorizan en ese momento,  
la calificación como demanial del espacio en el que se han executado las obras, que, al menos 
parcialmente, ocupan un espacio anteriormente destinado a edificacións xa demolidas-.

d) Da proba testifical practicada resultou o seguinte:

* As testemuñas aportadas confirman que utilizaban o paso de xeito máis ou menos habitual  
dende hai moitos anos para saír á rúa chamada da Copiba, que agora é José Fernández López

* Os técnicos municipais ratificáronse nos seus informes. A arquitecta técnica indicou tamén  
que no PERI o suposto camiño viría xunto a casa amarela da fotografía nº1 e non pola rampa, 
que sería edificable de conformidade co mesmo plan.

e) Do conxunto das probas e da documentación que obra no expediente cabe, en suma concluír:

*  A  pretensión  da  solicitante  de  que  se  declare  que  as  obras  realizadas  no  seu  intre  por 
Viviendas Chapela SL invadiron un suposto camiño público, carece de fundamento, posto que 
resulta evidente que aínda existindo un paso o sendeiro pequeno (de natureza privada e de non 
máis de 1,00 metro de ancho) este non é o que reclama como público a solicitante, líndante coa 
súa propiedade, toda vez que isto queda claro tanto no informe da técnica municipal, como na 
fotografía na que se observa unha casa adosada polo norte a dita propiedade, como no plano  
aportado polo propietario no expediente de licenza 5384/1987, como na cartografía catastral e  
no IMB e con carácter xeral no expediente tramitado.

* Da documentación examinada resulta polo tanto  que non existen evidencias que xustifiquen a 
incorporación como público de dito sendero ao IMB. A estes efectos convén sinalar que por 
tratarse do solo urbano de Chapela, o viario ven establecido no PERI aprobado o 09.02.1988 e  
no mesmo non se contempla dito paso como un víal,  o cal evidencia tamén a súa natureza  
xurídica privada. A tal efecto, no intre da proba, a técnica municipal sinalou que dita zona non 
ten ancho mínimo para un víal.
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II.Conclusión

A vista do que antecede, ratifícome no xa informado o 08.05.2013 ao  considerar que non queda 
acreditada a natureza xurídico pública do camiño en cuestión, non procedendo a sua inclusión 
no IMB”.

Teño a ben propor ao pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

Resolver  o  expediente  de  investigación  non  incluíndo  no  Inventario  Municipal  de  Bens  o 
camiño obxecto do expediente. 

Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en 
votación ordinaria e por marioría dos/as Sres./as concelleiros/as, sendo 4 votos a favor  do PP e 
5 abstencións (3 PsdeG-PSOE + 1 do BNG + 1 de AER   dictaminou favorablemente a proposta  
transcrita”

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/as concelleiros/as asistentes, sendo 
vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG ) e unha abstención (1 AER) 
aproba a proposta anteriormente transcrita nos antecedentes.

4.  APROBACIÓN  INICIAL  DA  ORDENANZA  REGULADORA  DA  UTILIZACIÓN 
TEMPORAL  PRIVATIVA  OU  APROVEITAMENTO  ESPECIAL  DE  EDIFICIOS, 
LOCAIS E INSTALACIÓNS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE REDONDELA.
ANTECEDENTES

Ditame da comisión informativa de cultura, turismo e patrimonio, de data 24 de febreiro de 
2014 que transcrita di:

“Vista a proposta do Presidente da Comisión de data 20 de febreiro de 2014, que transcrita di:

ASUNTO:APROBACIÓN INCIAL

Visto  o  informe  de  Secretaría  26/2014,  en  data  19  de  febreiro  de  2014,  en  relación  coa 
ordenanza que de seguido se transcribe:

ORDENANZA  REGULADORA  DA  UTILIZACIÓN  TEMPORAL  PRIVATIVA  OU 
APROVEITAMENTO  ESPECIAL  DE  EDIFICIOS,  LOCAIS  E  INSTALACIÓNS 
MUNICIPAIS DO CONCELLO DE REDONDELA.

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS

ARTIGO 1. Obxecto e Finalidade

O obxecto da presente Ordenanza é a regulación da utilización privativa ou aproveitamento  
temporal  ou  esporádico  de  edificios,  locais  e  instalacións  municipais  por  particulares  e 
asociacións. Ditos espazos son dependencias do Concello de Redondela de dominio público, 
pertencentes  ao  servizo  público  e  teñen  como  finalidade  o  desenvolvemento  dos  servizos 
correspondentes e de actividades culturais,  sociais ou deportivas e institucionais promovidas 
polo Concello. Nas datas en que as instalacións estean dispoñibles poderán ser utilizadas por 
entidades públicas ou persoas físicas e xurídicas, sempre que o seu uso sexa compatible con 
aqueles fins.
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Constitúe o obxecto deste regulamento establecer o uso e funcionamento desas dependencias 
socioculturais municipais, estando a competencia municipal respecto desta materia recoñecida 
no artigo 25.2 m) da Lei 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Réxime Local.

 O Concello de Redondela persegue na xestión dos locais socioculturais da súa competencia os 
seguintes obxectivos:

a) Utilizar racional e ordenadamente as instalacións socioculturais municipais, garantindo o seu 
uso a toda a cidadanía en condicións de igualdade.

b) Aproveitar de xeito integral os recursos dispoñibles, tanto materiais coma humanos.

c) Fomentar  a  cultura  e  as  relacións  sociais  entre  a  veciñanza  e  procurar  o 
desenvolvemento integral da persoa, independentemente da súa idade, buscando ademais crear 
hábitos de vida saudable e espazos de convivencia.

d) Coordinar os esforzos e as actividades culturais e sociais que se poidan realizar no Concello, 
sexan estas promovidas pola institución municipal, polas entidades culturais, sociais, veciñais 
ou por particulares.

ARTIGO 2. Ámbito de Aplicación

As normas da presente Ordenanza serán de aplicación a todos os edificios locais e instalacións  
municipais susceptibles de utilización por particulares e asociacións, sempre que non conten 
cunha Ordenanza específica do mesmo obxecto ou a utilización do local, edificio ou instalación 
municipal estivera regulada por un contrato ou convenio específico.

Quedan dentro do ámbito de aplicación os seguintes:

Multiusos Redondela: 

Auditorio.

Sala de Exposicións.

Aulas.

Multiusos Chapela: 

Auditorio.

Sala de Exposicións.

Aulas.

Casa da Cultura

Do mesmo xeito, queda fóra do ámbito obxectivo da presente Ordenanza a utilización de locais, 
edificios ou instalacións municipais cando esta estivera regulada por lei.

ARTIGO 3. Uso dos Edificios, Locais e Instalacións Municipais

Os devanditos edificios, locais e instalacións municipais, poderán ser utilizados por particulares 
e/ou  asociacións  para  levar  a  cabo  neles  exposicións,  reunións,  espectáculos  e  similares,  a 
condición de que deles fágase un uso responsable.

TÍTULO II. NORMAS REGULADORAS DA UTILIZACIÓN DOS EDIFICIOS E LOCAIS 
MUNICIPAIS

ARTIGO 4. Solicitudes  

 Os interesados na utilización de edificios e locais municipais deberán obter autorización do 
Concello  con  carácter  previo.   As  solicitudes  realizaranse  a  través  do  Rexistro  Xeral  do  
Concello de Redondela ou por fax, en impreso normalizado, cunha antelación mínima de 10 
días  naturais  respecto  do  inicio  da  actividade  que  se  pretenda  desenvolver,  agás  casos  
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excepcionais debidamente xustificados. 

Na solicitude incluiranse os seguintes datos:

a) Nome da persoa solicitante; no caso das entidades, nome do seu representante legal, ademais  
dos da propia entidade (nome, apelidos, cargo, enderezo completo, localidade, NIF, teléfono,  
correo electrónico). Sinatura do responsable da organización e da promoción da actividade.

b)Datos  da  actividade  (título  ou  denominación,  autores,  actores,  conferenciantes,  relatores, 
dirección técnica ou artística...).

c) Número de ocupantes ou participantes.

d) Entidades ou empresas que participan ou colaboran na actividade.

e) Modalidade de acceso do público (entrada libre, invitación, pagamento de entrada...).

f) Datas e horarios solicitados (inicio de montaxe, horario/-s de apertura de portas, de despacho 
de billetes, de comezo, de fin do desmonte...)

g) Datos do persoal responsable durante o desenvolvemento, montaxe e desmonte do acto e  
número de teléfono móbil localizable en todo momento.

O Concello, para resolver solicitudes, poderá solicitar datos complementarios sobre a actividade 
ou as persoas responsables establecendo, en cada caso, os prazos de resposta.

ARTIGO 5. Criterios para a cesión do uso

 O Concello,  excepcional  e  xustificadamente,   terá  prioridade na utilización dos edificios  e 
locais municipais,  aínda cando o uso destes sexa cedido temporalmente,  debendo avisar ao 
beneficiario coa antelación mínima suficiente necesaria.

Cando sexan varios os solicitantes atenderanse as solicitudes consonte a seguinte prelación:

1. Centros escolares públicos do Concello de Redondela, especialmente para aquelas actividades 
que non se poidan realizar nas súas instalacións.

2.  ANPAS  dos  centros  escolares  públicos  do  Concello  de  Redondela,  especialmente  para 
aquelas actividades que non se poidan realizar nas instalacións do centro escolar.

3. Entidades ou asociacións sociais, culturais, de veciños e deportivas municipais inscritas no 
Rexistro de Asociacións do Concello de Redondela.

4. Calquera outra entidade ou empresa con sede social no Concello de Redondela.

5. Particulares empadroados no Concello de Redondela.

6. Calquera outra entidade, empresa, colectivo ou particular.

Aparte do anterior para  as solicitudes terase en conta a orde de entrada no Rexistro Xeral. 

Quedan excluídas as actividades que teñan como finalidade as de venda directa, indirecta ou de 
promoción  de  artigos  de  consumo;  as  que  atenten  contra  os  principios  constitucionais,  os 
dereitos  humanos  ou a  lexislación  vixente,  e  as  que  fosen denegadas motivadamente  polos 
órganos de goberno do Concello de Redondela. 

As  reunións  de  colectivos  (profesionais,  políticos,  sociais...),  serán  secundarias  respecto  da 
programación  de  actividades  públicas,  polo  que  as  autorizacións  que  procedan  non  se 
confirmarán con máis de 5 días naturais de antelación.

Calquera actividade que signifique contrato económico, pagamento de usuarios ou monitores, 
etc.,  deberá  ser  solicitada  con  ese  carácter  e  aprobada  expresamente  polo  Concello.  Na  
solicitude constarán todos os detalles organizativos, previsión de ingresos, cotas, etc..

ARTIGO 6. Deberes dos Usuarios 
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Os/as usuarios/as teñen a obriga de:

1. Colaborar no mantemento en debidas condicións de limpeza e hixiene das instalacións.

2. Respectar as normas sobre o uso axeitado do equipamento e mobiliario das instalacións.

3.  Acatar  as  normas  de  uso  xeral  contidas  neste  regulamento  e  aquelas  específicas  que  as 
autoridades municipais diten para as distintas instalacións.

ARTIGO 7. Responsabilidade dos organizadores das actividades

Os  organizadores  das  actividades  asumen toda a  responsabilidade do seu desenvolvemento,  
montaxe e desmontaxe, diante do Concello de Redondela e de terceiros, así como a custodia e  
vixilancia do seu material e equipamento depositado nas instalacións.

As avarías, danos ou perdas que se xeren no material ou nas instalacións como consecuencia  
dunha desaxeitada ou neglixente utilización darán lugar á responsabilidade por parte do seu 
autor  ou autores,  que lles  será  esixida polo Concello.  As perdas,  deterioro ou mal  uso dos 
materiais ou instalacións cedidos serán restituídos polos organizadores no prazo determinado 
polo Concello. Se o Concello de Redondela acordase asumir directamente as reposicións ou 
reparacións reclamará aos organizadores o pagamento dos gastos xerados.

Todo isto sen prexuízo da sanción administrativa que proceda. As entidades organizadoras da  
actividade ou, se é o caso, aquelas que efectuasen a reserva de uso das instalacións terán a  
consideración de responsables dos danos producidos. Namentres os organizadores non realicen 
as reposicións, reparacións ou pagamentos que procedan, o Concello de Redondela denegará 
futuras solicitudes de utilización das instalacións.

O Concello de Redondela non se fai responsable das lesións ou accidentes acontecidos ós/ás 
usuarios/as  das  instalacións  socioculturais  municipais  que  sexan  consecuencia  da  propia 
actividade desenvolvida.

ARTIGO 8. Prohibicións

Estarán prohibidas as seguintes actuacións:  

O uso dos locais para outra finalidade distinta á autorizada.

O uso dos locais para aquelas actividades que vulneren a legalidade. 

O uso dos locais para aquelas actividades que fomenten a violencia, o racismo, a xenofobia e  
calquera outra forma de discriminación ou que atenten contra a dignidade humana.  

O uso dos locais para aquelas actividades que impliquen crueldade ou maltrato para os animais,  
poden ocasionarlles sufrimentos ou facerlles obxecto de tratamentos antinaturais. 

Negar a entrada a calquera veciño do municipio que se interese por unha actividade realizada  
nun local, edificio ou instalación municipal que teña carácter público.

ARTIGO  9.  Condicións de uso dos locais e instalacións

Os solicitantes que obteñan a autorización deberán facer uso dos edificios e locais municipais 
atendendo á  súa natureza e  destino,  e de forma que non se ocasione aos  mesmos  dano ou  
menoscabo algún.

En ningún caso poderán destinarse os edificios e locais do Concello a fins distintos a aqueles 
para os que se permitiu a utilización.

Os organizadores e as persoas das actividades autorizadas quedan obrigados a:

 1. Devolver as dependencias e equipamentos cedidos polo Concello nas mesmas condicións nas  
que lle foran entregados polo que velarán polo seu coidado e uso adecuado. Calquera deterioro  
nas instalacións ou equipamentos cedidos deberá ser reposto ou reparado de inmediato tras a  
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celebración do evento por conta da entidade.

 2. Prestar a necesaria información e atención ao público.

 3. Non está permitido o acceso de animais, a excepción de cans guía ou, en casos especiais e  
xustificados, con autorización expresa e específica do Concello.

 4. Non está permitido facer ruído ou desenvolver condutas que impidan o goce das actividades  
polo resto das persoas usuarias, que alteren o desenvolvemento da actividade ou que poñan en 
perigo a seguridade ou integridade das instalacións, mobiliario, obras ou persoas.

ARTIGO 10. Autorización de uso

 A autorización de uso, que se plasmará nunha resolución do Alcalde, de acordo co establecido  
no artigo 21.1.q) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, que 
poderá delegar no concelleiro competente.

Nos casos en que proceda, poderanse facilitar á persoa responsable designada polos interesados, 
as  chaves  correspondentes  para  a  apertura  e  pechadura  dos  locais,  no  seu  caso,  quen será  
responsables da súa custodia e a súa devolución nas oficinas aos empregados municipais no 
prazo máis  breve trala finalización da actividade.  O solicitante da utilización responderá da 
devolución das devanditas chaves e absterase de realizar reproducións das mesmas. 

En caso de non proceder o uso de chaves, será o Concello o que avise da utilización, ao persoal  
encargado dos locais, edificios ou instalacións. A entidade beneficiaria do uso do local, edificio 
ou instalación, deberá levar consigo e presentar ao persoal municipal encargado, a resolución do 
Concello que autorice o uso. 

Unha  vez  finalizada  a  súa  utilización,  realizarase  unha  nova  comprobación  aos  efectos  do 
cumprimento das obrigas establecidas nesta Ordenanza e demais lexislación vixente.

ARTIGO 11. Determinacións da autorización

Atendendo  á  natureza  das  actividades  a  desenvolver  ou  a  circunstancias  relacionadas  coas 
mesmas,  valoradas  polo  Concello,  a   resolución  poderá  esixir  a  constitución  de  fianza  en 
calquera das formas legalmente admitidas. En tal caso, a fianza responderá do cumprimento das 
obrigas de bo uso e restitución dos edificios, locais e instalacións municipais á situación anterior 
ao momento  da cesión.  Así  mesmo,  garantirá  a indemnización de danos e prexuízos cando 
deban  responder  os  usuarios  dos  que  efectivamente  prodúzanse  nos  edificios,  locais  e 
instalacións cedidos. Tamén responderá do pago das sancións que poidan impoñerse en virtude 
da aplicación da presente Ordenanza, no seu caso.

A  resolución  tamén  poderá  impoñer  condicións  particulares  en  relación  ao  aforo  máximo 
permitido, restricións ao acceso de menores ou limitacións derivadas da normativa vixente en  
materia de espectáculos públicos e actividades recreativas.

ARTIGO 12. Comprobación municipal do uso axeitado

Concluído o uso do edificio ou local  municipal,  os  usuarios  comunicarán  ao Concello esta 
circunstancia.  O  Concello  poderá  practicar  cantas  comprobacións  considere  oportunas  aos 
efectos do cumprimento das obriga establecidas nesta Ordenanza e demais lexislación vixente.

Comprobado o cumprimento desas, a inexistencia de danos e prexuízos e a non procedencia de 
imposición de sancións,  o Concello procederá á devolución da fianza,  no caso de que fose  
esixida a súa constitución.  En caso contrario,  procederá a esixir  as responsabilidades a que  
houbera lugar. 

ARTIGO 13. Gastos Alleos ao uso público dos locais 

Calquera gasto engadido á cesión do local, edificio ou instalación municipal, e que se relacione 
co tipo de actividade correrán a cargo do solicitante, en concreto:
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Megafonía, publicidade, proxeccións, pago a conferenciantes, adornos e outros análogos.

Calquera outro gasto engadido, cando se trate de celebracións privadas.

Gastos pola limpeza dos locais municipais, instalacións ou edificios.

TÍTULO III.  INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

ARTIGO 14. Infraccións

Considéranse infraccións as seguintes: 

Ocupar edificios e locais municipais sen permiso do Concello. 

Realizar actividades non autorizadas polo permiso de uso ou alleas ás actividades do particular. 

Non realizar os labores de limpeza diaria do local ou dependencia ocupados con autorización na 
forma establecida na presente Ordenanza. 

Causar danos nos locais, instalacións, equipos e demais bens mobles que se atopen nos locais  
utilizados. 

Realizar reproducións de chaves de acceso aos edificios ou locais utilizados sen autorización da 
Alcaldía. 

Non restituír as chaves de acceso a edificios e locais obxecto de utilización de forma inmediata 
ao seu desaloxo definitivo. 

Así mesmo, e de acordo co establecido no artigo 140 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
das Bases de Réxime Local, as infraccións clasificaranse en moi graves, graves e leves. 

Serán moi graves as infraccións que supoñan:  

Unha perturbación relevante da convivencia que afecte de xeito grave, inmediata e directa á 
tranquilidade ou ao exercicio de dereitos lexítimos doutras persoas, ao normal desenvolvemento 
de actividades de toda clase conforme á normativa aplicable ou á salubridade ou ornato público,  
sempre que se trate de condutas non subsumibles nos tipos previstos no capítulo IV da Lei  
1/1992, de 21 de febreiro, de Protección da Seguridade Cidadá. 

O  impedimento  do  uso  dun  servizo  público  por  outra  e  outras  persoas  con  dereito  á  súa 
utilización. 

O  impedimento  ou  a  grave  e  relevante  obstrución  ao  normal  funcionamento  dun  servizo 
público. 

Os  actos  de  deterioro  grave  e  relevante  de  equipamentos,  infraestruturas,  instalacións  ou 
elementos dun servizo público. 

O impedimento  do  uso  dun  espazo público  por  outra  ou  outras  persoas  con dereito  á  súa  
utilización. 

Os actos de deterioro grave e relevante de espazos públicos ou de calquera das súas instalacións 
e elementos, sexan mobles ou inmobles, non derivados de alteracións da seguridade cidadá. 

As demais infraccións clasificaranse en graves e leves, de acordo cos seguintes criterios:

A intensidade da perturbación ocasionada na tranquilidade ou no pacífico exercicio dos dereitos 
a outras persoas ou actividades. 

A intensidade da perturbación causada á salubridade ou ornato público. 

A intensidade da perturbación ocasionada no uso dun servizo ou dun espazo público por parte 
das persoas con dereito a utilizalos. 

A intensidade da perturbación ocasionada no normal funcionamento dun servizo público. 
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A  intensidade  dos  danos  ocasionados  aos  equipamentos,  infraestruturas,  instalacións  ou 
elementos dun servizo ou dun espazo público.

ARTIGO 15. Sancións

As sancións a impoñer en caso de comisión das infraccións arriba indicadas, serán: 

Infraccións moi graves: De 1.501 ata 3.000 euros. 

Infraccións graves: De 751 ata 1.500 euros. 

Infraccións leves: ata 750 euros.

As sancións imporanse tralo correspondente procedemento segundo o previsto no Real Decreto 
1398/1993 de  4  de  agosto   polo  que  se  aprobou  o  Regulamento  do  Procedemento  para  o 
exercicio da Potestade Sancionadora . As mesmas serán independentes da indemnización de 
danos e prexuízos que no seu caso  proceda.

ARTIGO 16. Prescrición

As infraccións moi graves prescribirán aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves aos seis  
meses. A sancións impostas por faltas moi graves prescribirán aos tres anos, as impostas por  
faltas graves aos dous anos e as impostas por faltas leves ao ano.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMEIRA

A presente  Ordenanza será obxecto de publicación íntegra no Boletín Oficial  da Provincia, 
entrando  en  vigor  unha  vez  transcorra  o  prazo  establecido  no  artigo  70.2  da  Lei  7/1985, 
Reguladora das Bases do Réxime Local.

Teño a ben propor ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO: Aprobar inicialmente a ordenanza transcrita.

SEGUNDO: Abrir período de información pública, mediante a publicación de anuncio no no 
Boletín oficial da Provincia e e no Taboleiro de anuncios deste Concello, polo período de 30 
días, a contar a partir do seguinte hábil ó da publicación no B.O.P.

TERCEIRO: Entender definitivamente aprobada dita ordenanza no caso de que, transcorrido o 
prazo de  información  pública,  non se  presentasen  reclamacións  en relación  coa aprobación 
inicial, e  nese caso proceder a publicación integra do texto da Ordenanza no Boletín Oficial da 
Provincia e no Taboleiro de anuncios do Concello.

Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en 
votación ordinaria e por maioría dos/as Sres./as concelleiros/as, sendo 4 votos a favor  do PP e 5 
abstencións (3 PsdeG-PSOE + 1 do BNG + 1 de AER   ditaminou favorablemente a proposta 
transcrita”

INTERVENCIÓNS:

O concelleiro BLANCO PEREZ di que preguntaron se o texto da ordenanza fora enviado ás  
asociacións que van a ser as principais usuarias das instalacións e como se lles dixo que non 
decidiron absterse.

A concelleira PÉREZ ORGE di que no seu intre fixeron aportacións e algunhas recolléronse. 
Sinala que non obstante, pode haber casos en que non se poidan formular as solicitudes con 
alomenos dez días de antelación polo que lle parece necesario manter certa flexibilidade caso de 
que estea libre o correspondente local. 
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O concelleiro REGUERA OCAMPO di que van a votar a favor.

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que aínda que non se trasladou ás asociacións a 
ordenanza era coñecida por todos os grupos con moita antelación, porque foi xa á comisión o 
pasado mes de outubro. Considera que non hai problema en asumir a flexibilidade da que fala o 
BNG sempre que haxa dispoñibilidade do local.

A concelleira PÉREZ ORGE di que votarán a favor

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/as concelleiros/as asistentes, sendo 
vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG ) e unha abstención (1 AER) 
aproba inicial a proposta anteriormente transcrita nos antecedentes.

5.  INCLUSIÓN  INVENTARIO  E  POSTA  A DISPOSICIÓN DE PREDIOS  PARA  A 
REALIZACIÓN  DA  OBRA  SANEAMENTO  NA  BACIA  COSTA-GALICIA, 
COLECTOR XERAL DE TRASMAÑÓ. 
ANTECEDENTES

Ditame da comisión informativa de cultura, turismo e patrimonio de data 24 de febreiro de 2014 
que transcrito di:

“Vista a proposta do Presidente de data 20 de febreiro de 2014, que transcrita di:

ASUNTO. SANEAMENTO EN TRASMAÑÓ (COLECTOR XERAL DE SANEAMENTO DE 
BACIA GALICIA-COSTA)

Considerando que o 25.01.2007 comunícase por Augas de Galicia ao Concello que no Plano de 
Saneamento  de  Galicia  inclúese,  entre  as  actuacións  a  realizar  en  Redondela  a  obra  rfa 
OH.336.734 relativa ao saneamento en Trasmañó.

A partir de dita comunicación desenvólvense as actuacións necesarias para facilitar a execución 
das  obras,  do  xeito  requirido  por  Augas  de  Galicia,  procedéndose  en  data  20.04.2007  a 
aprobación  do  proxecto  correspondente  ás  obras  que  contiña  a  necesidade  de  realiza-la 
expropiación dos terreos necesarios para a súa execución.

Considerando  que  non  existía  acordo  cos  propietarios,  algúns  dos  cales  resultaron  ser 
descoñecidos, tivo que desenvolverse un procedemento para a expropiación forzosa dos citados 
terreos, procedemento que quedou definitivamente resolto o 10.01.2014 ao quedar asinadas a 
totalidade  das  Actas  de  Ocupación  dos  mesmos,  previo  pagamento  ou  consignación  dos 
prezoxustos aprobados polo Xurado de Expropiación de Galicia.

Xa que logo, teño a ben propor ao pleno do Concello, previo ditame da comisión informativa a  
adopción dos seguintes acordos:

1.Proceder a incorporar ao Inventario de Bens do Concello a totalidade dos bens que foron  
obxecto de adquisición por expropiación no devandito procedemento consonte coas Actas de 
Ocupación correspondentes, que son os seguintes: 

Nº finca segundo plano parcelario:  1
Propietario anterior: Descoñecido

Referencia catrastral:  36045A05101724
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Metros expropiados:  31,00 m 2  

Metros ocupación temporal: 155,00 m 2  (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  2
Propietario anterior: Joaquín Álvarez Lago

Referencia catrastral:  36045A05101897

Metros expropiados:  20,00 m 2  

Metros ocupación temporal:  100,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  3
Propietario anterior: Descoñecido

Referencia catrastral:  36045A05101896

Metros que expropiados:  29,00 m 2   

Metros ocupación temporal: 145,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  4
Propietario anterior: Juan Cabaleiro Iglesias

Referencia catrastral:  36045A05101895

Metros expropiados: 17,00 m 2   

Metros ocupación temporal: 850,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  5
Propietario anterior: Descoñecido

Referencia catrastral:  36045A05101893

Metros expropiados: 14,00 m 2

Metros ocupación temporal: 70,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  6
Propietario anterior: Descoñecido

Referencia catrastral:  36045A05101892

Metros expropiados: 14,00 m 2  

Metros ocupación temporal: 70,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  7
Propietario anterior: Joaquín Álvarez Lago

Referencia catrastral:  36045A05101897

Metros expropiados:  9,00 m 2 

Metros ocupación temporal: 47,50 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  8
Propietario anterior: Descoñecido.

Referencia catrastral:  36045A05101890

Metros expropiados: 19,00 m 2
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Metros ocupación temporal: 95,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  9
Propietaria anterior: Dª. María Teresa Fernández Domínguez

Referencia catrastral:  36045A05101889

Metros expropiados:  8,00 m 2   

Metros ocupación temporal: 40,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  10
Propietario anterior: Descoñecido

Referencia catrastral:  36045A05101934

Metros expropiados: 15,00 m 2   

Metros ocupación temporal: 75,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  11
Propietario anterior: Descoñecido

Referencia catrastral:  36045A05101935

Metros expropiados:  25,00 m 2  

Metros ocupación temporal: 125,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  13
Propietario anterior: Descoñecido

Referencia catrastral:  36045A05102067

Metros expropiados: 10,00 m 2  

Metros ocupación temporal: 50,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  14
Propietario anterior: D. Bernardo Boullosa Alonso

Referencia catrastral:  36045A05102066

Metros expropiados: 15,00 m 2 

Metros ocupación temporal: 75,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  15
Propietario anterior: Joaquín Álvarez Lago

Referencia catrastral:  36045A05102065

Metros expropiados:  28,00 m 2  

Metros ocupación temporal: 139,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  16
Propietario anterior: Descoñecido

Referencia catrastral:  36045A05102064

Metros expropiados: 30,00 m 2 

Metros ocupación temporal: 150,00 m 2   (4 meses)
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Nº finca segundo plano parcelario:  17
Propietaria anterior: Carmen Lameiro Corugeira

Referencia catrastral:  36045A05102061

Metros expropiados:  5,00 m 2 

Metros ocupación temporal:  25,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  18
Propietaria anterior:  Mercedes Fernández Calzas

Referencia catrastral:  36045A05102062

Metros expropiados: 12,00 m 2  

Metros ocupación temporal: 60,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  19
Propietaria anterior: Carmen Lameiro Corugeira

Referencia catrastral:  36045A05102063

Metros expropiados: 16,00 m 2  

Metros ocupación temporal: 80,00 m 2   (4 meses)

Nº finca segundo plano parcelario:  21
Propietaria anterior: Marta Boullosa Cabaleiro

Referencia catrastral:  36045A05101941

Metros expropiados: 5,00 m 2 

Metros ocupación temporal: 25,00 m 2   (4 meses)

2. Por a disposición da Xunta de Galicia, Augas de Galicia, os citados terreos para os efectos de 
execución das obras relativas ao proxecto do Colector de Trasmañó, redactado polo Estudio A.  
Moreno S.L. e aprobado polo Concello de Redondela o 20.04.2007

Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en 
votación ordinaria e por maioría dos/as Sres/as Concelleiros/as, sendo 8 votos a favor ( 4 do 
PP+3 do PSdeG-PSOE + 1 do BNG) e unha abstención de AER, ditaminou favorablemente a 
proposta transcrita”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que alégranse de que se poida rematar esta obra.

A concelleira PÉREZ ORGE di que tamén alégrase e solicita que non se demore a execución da  
obra que é moi necesaria.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que efectivamente parécelles unha obra imprescindible.

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que agradece o apoio de todos e espera que de 
seguido comecen as obras.

VOTACIÓN E ACORDO

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

6. ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

6.1 DAR CONTRA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dáse das Resolucións de alcaldía dende o día 23 de xaneiro ao 21 de febreiro

6.2. MOCIÓNS

6.2.1.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  PARA 
DEMANDAR A TITULARIDADE E DISPOSICIÓN UNIVERSAL DO PATRIMONIO 
DAS ANTIGAS CAIXAS DE AFORRO GALEGAS.
ANTECEDENTES

Moción do BNG presentada o día  27 de xaneiro de 2014 con número  de rexistro xeral  de  
entrada no concello 1051, que se transcribe a continuación:

“Froito do traballo e do esforzo de miles de galegas e galegos que depositaron os seus aforros  
nas caixas galegas, estas, cumprindo só unha pequena parte da súa obrigada función social,  
foron capaces de acumularen unha colección de obra plástica e de inmóbeis que representan 
gran parte da nosa creación artístico-cultural desde finais do século XIX até os nosos días.

Este patrimonio mostra o alto nivel que o pobo galego acadou na expresión artística, e conforma 
a nosa historia e a nosa identidade colectiva.  Tamén constitúe un activo económico que as 
galegas e galegos xa pagaron cunha mínima parte das ganancias producidas polos seus cartos,  
cando non con eles directamente (accións preferentes ou subordinadas). Para alén disto, este  
patrimonio ten unha enorme capacidade potencial como instrumento educativo e formativo e 
mesmo pode xerar ingresos cunha proposta de exhibición e de xestión acaida.

Aínda que a declaración destas obras como Ben de Interese Cultural é unha medida positiva,  
non é suficiente para evitar a súa venda, a privatización, a disgregación ou a saída de Galiza.  
Así, a privatización das caixas galegas pode provocar o espolio e a deslocalización deste ben  
propiedade de todo o pobo galego. A Xunta de Galiza ten a obriga legal e moral de velar pola 
integridade,  pola  conservación,  pola  posta  en  valor  e  polo  rendemento  económico  deste  
patrimonio  e  de  evitar  por  todos  os  medios  o  espolio  desta  riqueza  agora  en  mans  de  
Novagalicia Banco, mais aínda cando dita entidade acaba de ser alleada a unha entidade privada 
que ten o seu centro de decisión fóra do país .

A sociedade galega debe ser consciente deste feito e do risco que corre o patrimonio cultural e 
artístico galego depositado naquela entidade financeira, e achegar o seu esforzo para defender a  
súa lexítima propiedade e o seu dereito a gozar desta obra artística, demandando da Xunta de 
Galiza  que  tome  con  urxencia  todas  as  medidas  para  garantir  que  o  patrimonio  cultural  e 
artístico existente en Novagalicia Banco sexa de titularidade pública.

Por iso, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da corporación municipal de Redondela a  
adopción do seguinte 

ACORDO
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Instar á Xunta de Galiza a

1. Que sexa de titularidade pública a totalidade do patrimonio artístico das antigas caixas de 
aforro.

2. Manter a sede deste patrimonio en Galiza. 

3. Garantir a súa visitabilidade e acceso público.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están de acordo coa moción.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que tamén están de acordo especialmente polo feito de 
que agora o centro de dirección das antigas caixas está en Venezuela. Consideran que moitas 
obras artísticas no seu poder deben formar parte do patrimonio galego porque foron adquiridas 
cos aforros dos galegos e galegas, xa que, caso contrario, ao mellor son obxecto de venta por  
parte  dos  novos  donos.  Consideran  que  ditas  obras  constitúen  unha  parte  fundamental  da 
historia de Galicia dos séculos XIX e XX e deben estar xuntas e accesibles ao público.

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que está de acordo na necesidade de conservar en 
Galicia  ese  patrimonio  e,  tamén,  que se  visualice  posto que o fin  último non é  que quede 
gardado senón que se  poida desfrutar.  Non ten claro que fórmula  sería  máis  axeitada para  
conservar dito patrimonio e habería que estudalo pero estima que si paga a pena o esforzo.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o primeiro paso é declarar a titularidade pública e a Xunta 
deberá estudar as fórmulas e dentro dese proceso o BNG sinalará o que considere pertinente. O  
que teñen claro é que ese patrimonio ten que quedar aquí e ser de titularidade pública e para  
desfrute xeral xa que como se faga isto sería un paso posterior.

O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO  di  que  ese  patrimonio  foi  adquirido  cos  aforros  dos 
galegos. Parécelle doado facer a proposta de que a colección teña a súa sede no edificio social  
da antiga Caixanova en Vigo.

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que é unha obra importante que pode dar lugar a 
moitas alternativas que habería que estudar a posteriori.

A concelleira PÉREZ ORGE di que efectivamente é un tema a valorar despois e que haberá que  
ir pasiño a pasiño.

VOTACIÓN E ACORDO 

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

6.2.2. MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL DO BNG SOBRE UN 8 
DE MARZO POLA DERROGACIÓN DAS LEIS CONTRA AS MULLLERES. 
ANTECEDENTES

Moción do BNG presentada o día 21 de febreiro de 2014 con número de rexistro xeral  de 
entrada no concello 3067, que se transcribe a continuación:

“A 8 de marzo non pode converterse nunha data de celebracións rituais e hipócritas, baleiras de 
contidos, en papeis mollados e fotos para a galería. O 8 de marzo, agora máis que nunca, é unha 
data en que tamén as institucións deben mostrar con clareza o seu compromiso co avance no  
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recoñecemento dos dereitos das mulleres e de denuncia da involución que se está a producir en 
todos os ámbitos. É, pois, unha data importante para facer balance dos logros realizados polas  
mulleres  para  conseguiren  a  igualdade  plena.  A  crise  económica  e  os  veloces  cambios  
financeiros colleu as mulleres consolidando precariamente a súa entrada no mercado laboral. Ao 
mesmo tempo, estas mulleres loitaban polo recoñecemento nas institucións e proclamaban leis  
de igualdade,  aínda que nunca esquecían que as tarefas do coidado seguían nas súas mans. 
Cansadas da tripla xornada viron como a  cadea de coidado se desprazaba ás mulleres dos países  
pobres  que,  poñéndolle  rostro  feminino  á  inmigración,  viñan  facerse  cargo  de  nenos/as  e 
vellos/as. Nos seus países de orixe ficaban as súas nais coidando dos seus fillos e agardando os 
cartos para alimentaren toda a familia extensa. 

Os  discursos  neoliberais  actuais  necesitan inocular  un valor  patriarcal  como é  o da ficticia 
protección  da  maternidade.  Non  o  dereito  a  maternidade  das  mulleres  nunha  sociedade 
igualitaria, senón a protección da xestación dun ser carente de dereitos e, por tanto, necesitado 
de titorización. Esta ideoloxía acha un caldo de cultivo ideal nunha situación de desemprego 
xeneralizado. Os valores tradicionais da familia patriarcal están agochados nunha boa parte da  
sociedade e só cómpre sacalos a flote. A linguaxe do traballo escaso e a necesidade de que as 
mulleres continúen a facer as tarefas de coidado nun momento de recortes dos servizos públicos 
están presentes continuamente. 

Esta incorporación das mulleres ao mercado laboral conseguiu, aínda que de forma precaria,  
unha  autonomía  persoal  importante  para  estas.  Non  obstante,  o  traballo  remunerado  das 
mulleres  tamén iluminou unha esfera opaca da vida,  a referida ao coidado.  O problema da  
conciliación  da  vida  laboral  e  familiar  entrou  na  axenda  pública  e  só  tivo  unha  abordaxe 
satisfactoria naqueles países que apostaron polos servizos públicos e a corresponsabilidade cos 
homes. 

O goberno galego con Sr. Feijóo á cabeza decidiu eliminar a corresponsabilidade do seu ámbito 
de actuación, reducir os orzamentos en políticas de conciliación e adoptar medidas falsamente  
natalistas, como a aprobación da Lei de apoio á Familia e a Lei de apoio a muller embarazada. 

Estas  leis  non  avanzan  no  recoñecemento  dos  dereitos  das  mulleres  nin  no  fomento  da  
corresponsabilidade. Como tampouco o fixeron o Plan de apoio á muller embarazada 2012-2014 
desenvolvido  pola  secretaria  xeral  de  Igualdade  ou  o  Plan  de  demografía  de  Galiza 
desenvolvido pola Consellaría de Traballo e Benestar. Pola contra, significan un retroceso nas 
políticas de igualdade dos últimos anos e un paso atrás importante na escasa concienciación 
sobre o usos dos tempos  acadada até este momento.  De feito,  como exemplo deste marco 
ideolóxico  contrario  aos  dereitos  das  mulleres  podemos  sinalar  a  publicación  da   Guía  de 
recursos,  apoio  e  asistencia  á  maternidade  por  parte  da  Secretaría  xeral  de  Igualdade.  En 
primeiro lugar, sorprende que este tipo de publicacións procuren o seu espazo nunha Secretaría 
de Igualdade -que debería velar pola transversalidade de xénero-. En segundo lugar, omitir a  
paternidade é un claro nesgo ideolóxico do sexismo da normativa en materia de xestación que 
este goberno mantén, sostendo a idea de seren fillos e fillas as unha cuestión feminina.  

En terceiro lugar, a guía recolle as entidades sen ánimo de lucro con programas de apoio as 
mulleres xestantes de Galiza. En concreto 16 programas dos cales 11 son xestionados por ordes 
relixiosas e/ou grupos contrarios ao dereito ao aborto entre os que destacan Congregación Hijas 
del Divino Cielo, Congregación relixiosa Siervas de la Pasión-Hogar Santa Isabel, Betanía de 
Jesús Nazareno, HH.TT.FF. Rebaño de María, Red Madre Pontevedra, Red Madre Ourense, 
Red Madre Coruña, Caritas Diocesana ou Asociación de axuda á vida AYUVI. Estas entidades 
contrarias aos dereitos en igualdade das mulleres foron e son potenciadas desde o goberno de  
Feijóo baixo o discurso de apoio á maternidade ao mesmo tempo que se fan máis restritivos os 
requisitos da prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de tres anos  
para o ano 2013, que se intaura o repago dos comedores escolares, que se limita o horario das 
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escolas infantís públicas, que se amortizan as prazas de matrona, que non se substitúen os/as  
pediatras, que se elimina a gratuidade dos libros de texto...

Como  podemos  comprobar  tantos  as  leis  antes  enunciadas  como  os  plans  e  accións  que 
emanaron  destas  eran  un  adianto  da  ideoloxía  que  o  PP  plasmaría  posteriormente  no 
Anteproxecto de lei orgánica para a protección da vida do concibido e dos dereitos da muller  
embarazada  que  realmente  o  que  fai  é  penalizar  as  mulleres  que  exerzan  o  seu  dereito  á 
interrupción voluntaria do embarazo.

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. Derrogar os seguintes textos lexislativos por non dotaren de servizos nin recursos as 
mulleres que queren exercer o seu dereito á maternidade e por suporen un retroceso de décadas 
na igualdade. 

- Lei de apoio a muller embarazada. 

- Lei de apoio á familia e a convivencia de Galicia 

2. Mostrar o seu total rexeitamento co Anteproxecto de lei orgánica para a protección da 
vida do concibido e dos dereitos da muller  embarazada e dar traslado deste ao goberno do 
Estado esixindo a súa total retirada.

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están de acordo e que dende hai moitos anos se está a 
tratar de cambiar o rol feminino pero aínda queda moito por traballar. Parécelle que as últimas  
leis no eido da familia e do aborto do PP constitúen un retroceso e non están de acordo coas  
mesmas.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que estamos asistindo a un retroceso importante a todos os 
niveis. Considera que o máis destacado este ano  é o proxecto da reforma do aborto e piden que  
o goberno non de un paso de máis para a tramitación do mesmo. Están de acordo coa moción.

A concelleira PARIS BLANCO di que o 8 de marzo é unha data para reflexionar aínda que na 
moción  non  estea  de  acordo  coas  leis  que  van  a  supor  un  apoio  á  muller  embarazada, 
especialmente a que se atope en situación de risco. Di que Galicia foi pioneira xa no ano 1997 
en programas de apoio á familia. Non están de acordo coa moción e somentes estarían de acordo 
co segundo punto caso de aceptarse que se voten separadamente.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o Partido Popular é normal que apoie estas leis. Pregúntase 
a que tipo de familia apoian e indica que a muller ten en todo caso o dereito á maternidade pero 
reivindican o dereito das mulleres a non ser nais. Di que o PP cingue o apoio ao tempo do 
embarazo  pero  non  despois  que  deixan  á  muller  desprotexida  coa  eliminación  de  axudas, 
recortes  en  sanidade,  educación  e  servizos  sociais,  recortes  salariais…  e  cualifica  isto  de 
hipocrisía política. Cuestiona que sexa a secretaría de igualdade a que desenvolva a guía de 
recursos xa que considera que aplican unha falsa política de igualdade. Non teñen inconveniente  
en que voten o segundo punto, aínda que pensa que ten moita relación co primeiro.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están de acordo coa intervención da concelleira do BNG 
e manteñen o seu voto.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que teñen claro a súa postura e cualifican tamén de hipócrita a 
postura do PP porque a maternidade é algo que decide a muller. Están de acordo coa moción.
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A concelleira PARIS BLANCO di que a lei refírese a calquera núcleo estable de convivencia e 
diferentes modelos de familias e que a guía de recursos está feita e publicada. Di que a proposta 
de ILP contou con alomenos 15.000 sinaturas e é algo que tamén hai que ter en conta, igual que  
a crise demográfica. Parécelle que a moción está cargada de ideoloxía e refírese á Constitución  
que consagra a protección da familia. Considera que as leis teñen moito futuro e haberá que 
dotalas dos recursos necesarios.

A concelleira PÉREZ ORGE di que a crise de natalidade  non se solventa coa lei de apoio á 
muller embarazada senón con traballo para todos. Considera que non hai apoio social ás persoas 
que  viven  no  estado e  os  recortes  están  aí  e  afectan  aos  servizos  básicos  sen  que  se  cree  
emprego e aínda por riba os salarios son cada  vez máis baixos e os traballos máis precarios.  
Gustaríalle que o goberno galego tivera a mesma premura que con outras iniciativas que contan  
coas mesmas sinaturas.

VOTOS E ACORDOS

Acórdase votar a moción por puntos. Así:

O concello pleno, en votación ordinaria aproba por maioría, sendo dez votos en contra (PP) e  
once a favor (8 PSdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), o punto 1 da moción, referido á derrogación 
dos textos lexislativos transcritos nos antecedentes.

O concello pleno, en votación ordinaria aproba 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 PSdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), o 
punto 2 da moción sobre o anteproxecto de lei orgánica para a protección da vida do concibido e 
dos dereitos da muller embarazada.

6.2.3.  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  SOBRE  O  TRANSPORTE  E 
MOBILIDADE NA AÉRA D VIGO.
ANTECEDENTES

Moción do BNG presentada o día 21 de febreiro de 2014 con número de rexistro xeral  de 
entrada no concello 3068, que se transcribe a continuación:

Nos tempos que decorren, a mobilidade é un tema chave na vida das persoas e das sociedades,  
presentándose como un ben necesario e sendo un problema de carácter colectivo e social. Á súa  
vez é evidente a súa complexidade xa que supón un custo económico, a dedicación de tempo, as 
incomodidades que implica, a contaminación que orixina e o maior consumo de espazo público 
para as infraestruturas. Por tanto, as prestacións da mobilidade veñen determinadas polo seu 
desenvolvemento  pasado e  as  necesidades  do presente,  o  que determina  unha  actuación de 
carácter estratéxico con visión de futuro.

Á hora de deseñar políticas de mobilidade, á parte do anteriormente enunciado, debemos ter en 
conta o lugar onde se produce, as relacións que o motivan, a regularidade e o xeito en que se 
expresan e as medidas tomadas para satisfacelas.

No caso da área de Vigo, a non concreción dunha proposta de carácter supramunicipal sobre un 
sistema de mobilidade sustentábel impediu avanzar na resolución dun problema vital para a 
maioría  da  cidadanía,  en  que  os  gobernos  locais  mostraron  a  súa  máis  profunda 
despreocupación, cando non bloqueando posíbeis solucións. Esta situación é reforzada pola falta 
de interese e liderado do Goberno galego incapaz de aglutinar vontades e esforzos xunto a unha 
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falta de alternativa global adubada de estudos e recursos estragados sen presentar, tan sequera,  
as súas conclusións.

Hoxe deseñar políticas de carácter local non ten moito sentido, habida conta a interrelación e 
interdependencia existente entre as distintas localidades, o que obriga a ter unha visión máis de 
carácter global se se quere ser eficiente desde o punto de vista de prestación do servizo e, sobre 
todo,  desde  a  satisfacción  social.  É  absurdo presentar  e  promover  medidas  exclusivamente 
dentro de cada concello, cando a realidade mostra a necesidade de planificar en conxunto (aínda 
tendo en conta moitas variábeis especificas), coordinando os esforzos e evitando redundancias  
absurdas que representan unha dilapidación económica e unha insatisfacción da sociedade.

Á súa vez, debemos ter en conta un gran compoñente social cal é que a inmensa maioría das 
persoas usuarias son traballadoras, moitas con escasos recursos económicos ou sen eles, polo 
que as nosas propostas sobre políticas de mobilidade deben estar orientadas ás maiorías sociais, 
sendo estas un xeito máis de redistribuír a renda.

Vigo, como cidade nucleadora da área,  concentra ofertas de traballo, prestación de servizos 
básicos, culturais ou de ocio e xera unha gran cantidade de movementos, dentro e fóra do seu 
territorio, polo que está obrigada a exercer unha proposta integradora das necesidades de toda 
unha área superior ao seu ámbito territorial.

Neste  sentido,  é  fundamental  ter  en  conta  o  papel  específico  dentro  da  área  xogado  polo 
transporte marítimo de ría, como servizo básico para a comunicación dos concellos de Cangas e  
Moaña e a súa necesaria integración nun transporte metropolitano da área de Vigo de carácter 
intermodal.

Pola súa banda, a Xunta de Galiza non pode seguir inoperante ante as necesidades de mellora do 
transporte colectivo que existen na área de Vigo. Área que, non debemos esquecer, abrangue 
unha  poboación  de  preto  de  medio  millón  de  persoas  que  precisan  dispor  de  medios  de 
transporte  colectivos  eficientes  como alternativa ao uso do vehículo privado.  Isto  non só é 
fundamental para a mellora da mobilidade senón tamén dende o punto de vista ambiental pois,  
actualmente a maioría dos desprazamentos dentro da área son en vehículos privados (en torno 
ao 60% dos mesmos).

Ademais de todo o anteriormente exposto a decisión do concello de Vigo de eliminar a tarxeta 
verde de Vitrasa para as persoas que non están empadroadas supón un prexuízo engadido para  
moitos  veciños  e  veciñas,  sobre  todo  das  parroquias  de  Chapela,  Trasmañó,Vilar….  que 
diariamente teñen que trasladarse a esa cidade por motivos laborais, de estudos , sanitarios …..

Logo,  hoxe  é  máis  necesario  que  nunca  que  as  distintas  administracións  implicadas  se 
comprometan en dar cunha solución satisfactoria ás demandas existentes, na área de Vigo, en 
materia de transporte e mobilidade.

Por iso, solicitamos do Pleno da Corporación municipal de Redondela a adopción dos seguintes 

ACORDOS

1)Instar á Xunta de Galiza a iniciar os traballos para constituír un ente xestor da mobilidade, de 
carácter público e ámbito metropolitano, en que participen os concellos da área e o Goberno 
galego, co obxectivo de promover e xestionar un plano metropolitano de mobilidade integral.

2)Instar  á Xunta de Galiza e aos concellos da área a xestionar a mobilidade favorecendo a  
intermodalidade,  mediante  unha rede de intercambiadores  intermodais,  en que  teñan cabida 
xunto co viario, o transporte ferroviario e marítimo de ría. 

3)O Concello de Redondela , xunto ao resto dos concellos da área metropolitana e o Goberno 
galego, comprométese a traballar na implantación  dunha estrutura tarifaria integrada que inclúa 
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as políticas de financiamento necesarias do sistema e unha regulación de prezos acordes ás  
circunstancias socio-económicas da poboación.

4)Dar traslado dos presentes acordos tanto á Xunta de Galiza como ao resto dos concellos  
afectados.”

INTERVENCIÓNS 

O concelleiro BLANCO PEREZ di que comparten o fondo da moción pero prefiren que se vote 
por puntos xa que non están de acordo co punto 1 porque non teñen claro que a solución sexa 
crear un ente público novo. Tamén cuestiona se realmente van a existir axudas para colectivos 
especialmente desfavorecidos como xubilados ou desempregados.

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que están a favor da moción que é continuidade da que se 
aprobou no pleno anterior. Considera que aínda que  Vigo é a gran beneficiaria da mobilidade,  
non é doado que na xuntanza de alcaldes  na que participou a Xunta puxeran sobre a mesa datos 
do ano 2010 e cualifica dita xuntanza de sainete. Reprocha a tibieza do Alcalde de Redondela  
no asunto cecais porque non quere enfrontarse á Xunta. Apoian a moción e pensan que hai que 
profundizar no carácter supramunicipal do tema.

O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que todos están de acordo no que acontece pero non 
coas propostas. Consideran que a moción está fora de tempo e que sería doado deixala sobre a 
mesa xa que todo está pendente da reunión entre o Alcalde de Vigo e a Xunta de Galicia posto  
que o primeiro é o que está bloqueando dende sempre o tema da mobilidade metropolitana. Non 
lle parece lóxico que a proposta do BNG sexa a de crear un novo ente, á vista do que  sucede  
coa a Area Metropolitana e pensa que hai que ter miras máis amplas que considerar quen perde 
ou gana máis.  Sinala que a opción que está a funcionar noutros puntos de Galicia pode ser 
axeitada e suxire que o BNG convenza ao Alcalde de Vigo.

A concelleira PÉREZ ORGE di que en Vigo están chegando a un acordo sobre os orzamentos o 
PP  e o PSOE polo que eles mesmos son os que poden convencelo. Estima que a moción é  
oportuna, trala aprobación da anterior que o PP presentou para saír do paso, porque afonda máis  
na cuestión. Indica que o BNG estaba en contra da Area Metropolitana proposta polo PP e non 
se  chegou  a  ningún  tipo  de  acordo  co  resto  das  forzas.  Propoñen  un  ente  exclusivo  para 
xestionar a mobilidade,  que se integraría despois na estrutura da Área Metropolitana,  agora 
paralizada porque o PP non quere chegar a ningún tipo de acordo. Non teñen problema en que 
se vote por puntos. 

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que  o transporte metropolitano beneficia a todos pero Abel 
Caballero tomou decisións dende o punto de vista localista para que cos cartos do Concello de 
Vigo  non  se  sufraguen  os  bonos  dos  veciños  doutros  concellos  a  pesares  de  que  Vigo 
beneficiase moito. Dende este punto de vista son críticos con dita actitude pero non entende que 
o Concello de Redondela non sexa tamén crítico coa Xunta que non actuou coa dilixencia  
necesaria cecais porque non lle interesa o tema. Somentes trala decisión de Vigo, agora parece 
que se está no camiño de solucionar o problema xa que antes non se tratou nada diso. Di que a  
partir de agora se empeza a falar en serio do tema.

O  concelleiro  GONZALEZ  BARBEIRO  di  que  o  fondo  da  cuestión  si  é  o  transporte 
metropolitano  e  a  súa  solución  pero  a  liña  que  marca  a  moción  é  diferente  da  aprobada 
anteriormente por este pleno. Di que o plan da Xunta si contempla unha tarifa integrada para  
axustarse ás distintas situacións sociais e que cando se facían os intentos de resolver o tema o 
BNG si apoiaba ao PSOE pero despois do 2010 quedou aparcado por imposible xa que sen a 
colaboración de Vigo non ten ningunha viabilidade. Di que nas xuntanzas se recoñeceu que o 
traballo de Redondela foi vital para reactivar a cuestión.
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A concelleira PÉREZ ORGE di que crear un ente xestor non é empezar de cero senón continuar  
co que se está a facer e unha vez que se chegue a un acordo crear ese ente xestor. Non considera 
que exista contradición coa outra moción. Di que o bonobus de Vitrasa foi implantado por un 
alcalde nacionalista de tal xeito que podían acceder ao mesmo os veciños de todos os concellos. 

VOTO E ACORDO

Acórdase votar a moción por puntos. Así:

O concello pleno, en votación ordinaria rexeita, sendo once votos en contra (10 PP e 1 AER) e 
dez votos a favor (8 PSdeG-PSOE e 2 BNG), o punto 1 da presente moción, referido á creación 
dun ente xestor da mobilidade.

O concello pleno, en votación ordinaria aproba por unanimidade, sendo vinte e un votos a favor 

(10 PP, 8 PSdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), o punto 2 da presente moción, referido á xestión da 
mobilidade favorecendo a intermobilidade.

O concello pleno, en votación ordinaria aproba por maioría, sendo vinte votos a favor (10 PP, 8 
PSdeG-PSOE,  2BNG) e  unha abstención (AER),  o  punto 3 da presente  moción,  referido á 
implantación dunha estrutura tarifaria integrada.

O concello pleno, en votación ordinaria aproba por unanimidade, sendo vinte e un votos a favor 
(10 PP, 8 PsdeG-PSOE, 2 BNG, 1 AER), o punto 4 da presente moción, referido ao traslado dos 
acordos ao resto dos concellos afectados.

6.2.4.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  PSDEG-PSOE, 
SOBRE O MAPA SANITARIO.
ANTECEDENTES

Moción do PSdeG-PSOE presentada o día 21 de febreiro de 2014 con número de rexistro xeral 
de entrada no concello 3111, que se transcribe a continuación:

“O  mapa  sanitario  de  Galicia  foise  definindo  en  sucesivos  decretos  ó  longo  dos  anos.  O 
primeiro foi do ano 1984 e o último no ano 2005. Un mapa sanitario que, ata o de agora, segue  
en vigor pero que se pretende modificar por mor dunha instrución que a actual consellería de 
Sanidade.

Trátase da instrución 7/2013 da consellería de Sanidade e recolle un novo reparto das áreas  
sanitarias. Ese reparto non parece equitativo para os distintos complexos hospitalarios porque o 
CHUAC vai contar con once referencias únicas, o CHUS con dez e o CHUVI, a área de Vigo e  
comarca, onde Redondela está incluída, só contará con catro referencias cando é o maior ámbito 
de poboación de Galicia.

Lamentablemente,  a política sanitaria ven discriminando á cidadanía de Vigo e comarca en 
termos de asistencia sanitaria cos distintos gobernos de Partido Popular. Este reparto arbitrario e 
discriminatorio  do  que  falábamos  antes  ten  moito  que  ver  con  que  a  área  sanitaria  desta 
comarca,  aínda  que  conta  co  maior  número  de  habitantes,  dispón dunha  dotación  sanitaria 
claramente insuficiente.

Deficiencias  e  problemas  que  o  novo  hospital  de  Vigo  non  vai  solucionar,  xa  que  nace 
seriamente  recortado.  Iso si,  vanse asignar  ó CHUAC e o CHUS,  enteiramente  público,  as 
doenzas e probas mías custosas, e deixar para o novo centro hospitalario aquelas máis baratas de  
prestar, e polo tanto, con maior beneficio para as empresas adxudicatarias.
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Ademais, esta nova distribución vai prexudicar os doentes de Redondela, xa que por un lado van 
ter que asumir desprazamentos máis longos, e por outro, os profesionais da medicina pública de 
Vigo terán unha menor oportunidade de formación ó reducirse a poboación con patoloxías e 
probas  diagnósticas  e  quirúrxicas  complexas,  diminuíndo  a  masa  crítica  de  patoloxías 
complexas, o que repercute na calidade asistencial.

Polo dito anteriormente, solicítase ó pleno da corporación municipal o seguinte ACORDO.

Instar a Xunta de Galicia:

1. Que manteña o mapa sanitario vixente e, polo tanto, que o CHUVI continúe a ser o 
hospital de referencia que é na actualidade.

2. Que  en  aras  dunha  xusta  distribución  entre  poboación  e  territorio  das  prestacións 
sanitarias, se inicie o proceso para incrementar as referencias únicas para o conxunto de Galicia  
de novos tratamentos e probas diagnósticas no CHUVI.

3. Debido a que a consellería de Sanidade recoñece que o problema son as longas listas de 
espera, a corporación municipal insta ó xefe de área de Vigo a reclamar a dotación de servizos  
necesarios para incrementar a eficiencia do novo hospital de Vigo e que teña a dotación precisa  
para dar unha resposta satisfactoria ás necesidades de Vigo e comarca e manteña o CHUVI  
como área punteira de referencia para aquelas especialidades que, por criterios científicos e 
asistencias, non poidan ser atendidos nas súas áreas respectivas.”

INTERVENCIÓNS 

O concelleiro BLANCO PEREZ di que van a votar a favor.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di  que o BNG vai  a apoiar a moción  porque estamos  
asistindo a unha perda da calidade sanitaria en todo o Estado . Considera significativo que con 
respecto a este tema todos os xefes de servizo  posicionaránse en contra da Xunta con respecto á  
cuestión. Consideran que a sanidade ten que ser universal, pública e de calidade e que o que fai  
o PP é fomentar a privatización de actividades rendibles e os prexudicados son finalmente os 
cidadáns . Tamén critica os recortes no eido da investigación moi importante en cuestións de  
sanidade. 

A concelleira PARIS BLANCO di que o seu grupo vaise a abster. Sinala que non hai dúbida de 
que a Redondela lle corresponde a area de Vigo aínda que poidan utilizar  recursos doutros 
hospitais de referencia se queren. Di que isto pode supor unha redución entre un 2 e 4% nas  
listas de espera. Sinala que haberá que avaliar o sistema para ver se funciona ben e que noutras 
comunidades existen fórmulas parecidas. Considera que o importante é que o hospital estea ben 
dotado.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di  que non entende por que o PP vaise a abster  e ao 
mesmo tempo que din apoiar a sanidade pública. Pregunta por cantas camas están pechadas no 
Meixoeiro que está en ruínas polo seu abandono e considera que todo isto é unha cuestión 
ideolóxica e indica que nestes intres se están a manifestar en Vigo miles de persoas en contra da 
súa política. Di tamén que o PP non consultou nada cos afectados e que o que están a facer é 
unha desfeita coa sanidade na comarca de Vigo.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o BNG vai a seguir traballando porque o novo 
hospital de Vigo sexa de referencia para toda area de Vigo, Pontevedra e o Salnés. Non lle 
parece doado que se pasen 300.000 usuarios de Vigo a Compostela para reducir as listas de  
espera porque considera que o único que hai que facer e por cartos e recursos enriba da mesa.  
Pensa que o servizo vaise deteriorando cada vez máis porque non hai unha defensa da sanidade 
pública por parte da Xunta de Galicia.
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A concelleira  PARIS BLANCO di  que son medidas  que está  por  comprobar  se  funcionan. 
Considera que hai persoas que queren sacar rendemento político a estas cuestións e non queren 
que saia adiante o novo hospital.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que non entende que se bote ao Alcalde de Vigo as 
culpas do recorte de camas e condicións no novo hospital e que non é el o que saca a rúa á xente 
que se está a manifestar. Sinala que no norte de Galicia hai dous grandes hospitais públicos, 
namentres que en Vigo fan un hospital pequeno e de xestión privada. Sinala todos os servizos  
que van a ser privados.

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno, en votación ordinaria aproba por maioría, sendo dez abstencións (PP) e  once  
votos a favor (8 PSdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER) a moción presentada polo grupo municipal do  
PSdeG-PSOE, sobre o mapa sanitario.

6.2.5.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DE  AER  SOBRE  AS 
EXPROPICIÓN EN NEGROS.
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal de AER con data 22 de febreiro de 2014  con número 
de rexistro xeral de entrada no concello 3119, que transcrita di:

“Tendo coñecemento  da publicación no BOE dun expediente  de expropiación por  parte  de 
Fomento, que afecta a diferentes veciños da parroquia de San Estevo de Negros, e sabendo que 
entre os afectados se atopa o propio Concello de Redondela, entendemos que unha das funcións 
dos servizos municipais é facilitar e apoiar as xestións destes veciños na consecución dunhas  
contrapartidas xustas.

Temos  tamén  coñecemento  que  parte  destas  expropiacións  teñen  carácter  temporal,  e  son 
continuación dunhas anteriores, sen que a día de hoxe foran aboadas as primeiras. Así pois,  
vaise proceder a unha expropiación continuada sen que se cumprira coas obrigas adquiridas hai  
uns cuantos anos respecto das anteriores expropiacións.

Por todo isto, propoñemos ao Pleno os seguintes acordos:

1) Que o obtido polos 20.000m2 que se lle expropian ao Concello de Redondela sexa investido 
na propia parroquia de Negros por seren eles os máis afectados.

2) Facilitar asesoramento para que nas expropiacións se valore en función do aproveitamento 
potencial.

3)  Instar  a  Fomento  para  que  antes  destas  novas  expropiacións,  se  paguen  as  anteriores  
“totalmente.

4)  Instar  a  Fomento  para  que  se  restitúan  as  condicións  orixinais  dos  terreos  expropiados  
temporalmente.”

INTERVENCIÓNS
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O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que esta moción debería presentarse antes nos órganos 
de participación da parroquia. Sinala que o BNG presentou xa hai tempo un proxecto para a 
zona a fin de recuperala para o desfrute público pero quedou conxelado. Teñen dúbidas co  
primeiro apartado da moción porque cree que os datos en canto á superficie conteñen erros.  
Entenden que Redondela é o Concello máis  afectado polas obras do AVE e o que veña en 
compensación por esas obras debe reinvestirse en todo o Concello. En canto ao do asesoramento 
o apoian sempre que os veciños se presenten como colectivo. En canto o punto 4 o apoian pero 
estiman que é practicamente imposible.

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que apoian a moción aínda que teñen dúbidas en canto ao 
punto 2 xa que non ven doado o tema do asesoramento a particulares.  

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que ao mellor este tema habería que prantexalo 
nos consellos parroquiais. Sinala que fixeron moitas xestións en relación ao problema de Negros 
e recolleron as inquedanzas dos veciños. Non saben tampouco de onde saen os 20.000 m. do 
primeiro punto e tampouco a que se refiren co aproveitamento potencial. Di que a meirande 
parte da xente da primeira expropiación foi indemnizada e queda algún problema derivado da 
titularidade das parcelas…etc. Non considera doado o asesoramento particular aínda que afirma 
que nunca se pechou a porta a ningún veciño.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que non ten a man os datos con respecto aos 20.000 metros. 
Di  que  a  cada  parroquia  corresponderalle  ao  seu.  Non  hai  problema  en  indicar  que  o 
asesoramento sería en forma colectiva. Indica que saben que hai veciños que seguen sen cobrar 
e que falan do aproveitamento potencial en función do uso futuro das fincas. Queren evitar que  
fincas expropiadas queden despois abandonadas. No creen doado que estas cuestións vaian a dar  
pe a un debate no consello parroquial.

A  solicitude  do  Alcalde,  a  secretaria  aclara  que  as  valoracións  con  respecto  ás  fincas  
expropiadas está moi regrada en base a lei de valoracións  e que non encaixa coa mesma o que  
di a moción sobre o aproveitamento potencial.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o proxecto do que falou antes non era do BNG 
senón do goberno de Redondela xa que non estaban de acordo en que a zona se convertera nun 
chan industrial. Cree mellor que se retire o primeiro apartado e non queren entrar no xogo de 
que parroquia é a máis afectada. Apoian a moción.

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que apoian a moción na mesma liña do BNG.

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que cuantificaron en 792 metros cadrados a zona 
afectada e que hai que contemplar o Concello no seu conxunto. Sinala que o proxecto do que 
fala o BNG era ambicioso pero inviable polo seu elevado custe. Apoian a moción agás no punto 
1 e a matización do punto 2.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que está de acordo en retirar o punto 1 e en matizar o punto  
2, de tal xeito que se contemple o asesoramento colectivo nas expropiacións

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno, acordando a retirado do punto 1 da presente moción, e a matización do punto  
2, contemplando o asesoramento colectivo nas expropiacións, e en votación ordinaria, aproba 
por unanimidade sendo vinte e un votos a favor (10 PP, 8 PSdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), a 
moción sobre as expropiacións en Negros.
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6.2.6.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DE  AER,  SOBRE  A 
ORDE DAS MOCIÓNS NOS PLENOS.
ANTECEDENTES

Moción presentada  polo grupo municipal  de  AER,  con data  22  de  febreiro  de  2014 e  con 
número de rexistro xeral de entrada no concello 3120, que transcrita di:

“Ven sendo habitual que nos plenos ordinarios queden atrás mocións que tratan integramente de 
temas sobre o noso concello e que se poden e deben resolver dende esta mesma institución.  
Tamén xa ocorreu en moitas ocasións que non podemos fiscalizar o labor do goberno local a 
través de comparecencias e preguntas por falta de tempo nas sesións plenarias. Moitas veces,  
esta  falta  de  tempo  débese  a  que  no  pleno  tamén  se  tratan  abundantes  temas  que  son 
competencia doutras institucións, como o parlamento galego ou o español. Non dicimos que non 
sexan  temas  importantes  para  a  cidadanía  en  xeral  e  tamén  para  os  veciños  e  veciñas  de 
Redondela, nin que non se deban debater neste pleno; pero dado que só temos un día ao mes 
para  debater  e  tomar  acordos  sobre  os  asuntos  de  Redondela,  e  dado que os  partidos  aquí 
representados  teñen  tamén  representación  en  ditos  parlamentos,  pensamos  que  debe  darse 
prioridade ás propostas sobre competencias municipais.

Polo que propoñemos ao pleno municipal o seguinte ACORDO:

-  Nos  plenos  ordinarios  trataranse  primeiro  as  mocións  que  versen  sobre  temas  que  son 
competencia do Concello de Redondela.”

INTERVENCIÓNS

A concelleira PÉREZ ORGE di que cando traen ao pleno mocións sobre competencias doutras 
administracións é porque consideran que afectan aos veciños de Redondela. Parécelle que non 
hai garantía de que esta proposta solucione os problemas. Manteñen o criterio de que a orde 
debe ser a do rexistro de entrada xa que é o único criterio realmente obxectivo.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que pensan do mesmo xeito que o BNG porque todas as 
mocións que traen o pleno as consideran importantes. Pode haber unha proposta de que con 
anterioridade ao pleno se reúna a xunta de voceiros para ver o tema de se hai unha moción  
importante que sexa preciso tratar.

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que esta moción sobra porque o seu contido pode 
tratarse nunha xunta de voceiros. Considera que é o marco adecuado para tratar esta cuestión. 

O concelleiro BLANCO PEREZ di que as mocións de tipo xeneralista serven para facer presión 
e desenvolver o debate político aínda que logo non se acade o acordado. Parécelle ben que ese 
tipo de cuestións se debatan no foro axeitado no que o resto dos grupos do Concello teñen 
representación.

O concelleiro  REGUERA OCAMPO  insisten  en  que  todas  as  mocións  son  importantes  e 
pensan que se deben debater.

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di  que non se  pode chegar  a  un acordo e  logo 
presentar unha moción en contra do mesmo. Votarán en contra porque isto hai que tratalo na 
xunta de voceiros.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que non veñen a esixir nada. Fan unha proposta porque a 
consideran doada.
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VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno, en votación ordinaria rexeita, sendo vinte votos en contra (10 PP, 8 PSdeG-
PSOE e 2 BNG) e un  a favor (AER), a moción presentada polo grupo municipal de AER sobre  
a orde das mocións nos plenos.

6.2.7. MOCIÓN PRESENTADA POLO PSdeG-PSOE SOBRE O FONDO SOCIAL DE 
VIVENDAS.
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, de data 22 de febreiro de 2014 e con 
número de rexistro xeral 3121, que transcrita di:

“No  mes  de  Xaneiro  de  2013  varios  ministerios  do  Estado  Español  (Economía  e 
Competitividade,  Sanidade,  Servizos  Sociais  e  Igualdade,  Fomento)  Banco  de  España, 
Federación  Española  de  Municipios  e  Provincias  (FEMP),  Plataforma  do  Terceiro  Sector 
(formada  por  Organizacións  non  Gobernamentais)  e  as  patronais  bancarias  firmaron  un 
CONVENIO PARA A CREACIÓN DUN FONDE SOCIAL DE VIVENDAS.

Con ese convenio o que se pretende, en teoría,.é aportar un novo instrumento que mellore a  
situación daquelas familias que teñan perdido a súa vivenda e se atopen nunha situación de  
difícil acceso a unha nova.

Case  UN  ANO  DESPOIS  da  posta  en  marcha  do  plan,  o  concello  de  Redondela  NON 
APARECE na relación de Entidades locais adheridas ó fonde social publicada o pasado 27 de 
decembro de 2013.

No mes de outubro de 2013 entrou en vigor o PLAN RECONDUCE da Xunta de Galicia onde 
interveñen  distinto  departamentos  da  Xunta  (Vicepresidencia  e  Consellería  de  Presidencia, 
Administracións Públicas e Xustiza, Consellería de Traballo e Benestar, Consellería de Medio 
Ambiente,  Territorio  e  Infraestruturas,  Consellería  de  Economía  e  Industria,  Consellería  de 
Facenda) coa colaboración de distintos axentes da FEGAMP, Colexio Oficial de Traballo Social 
de Galicia, Consello Xeral do Poder Xudicial, entidades financeiras.

O programa  Reconduce constitúe  o  marco  integrado de coordinación dos  servizos  que van 
poñerse  a  disposición  para  dar  apoio  ás  persoas  e  familias  en  risco  ou  situación  de 
desafiuzamento da vivenda habitual; ben para previlo, ou ben para paliar os efectos deste.

Cabe recordar tamén que no mes de novembro de 2012 este Pleno de Corporación Municipal de 
Redondela  aprobou  por  unanimidade  unha  MOCIÓN  presentada  polo  BNG  “PARA  A 
ADOPCIÓN  DE  MEDIDAS  SOCIAIS  PARA  SOLUCIONAR  O  DRAMA  DOS 
DESAFIUZAMENTOS”.

Entre outras medias  a moción acordaba a “Creación dunha Comisión Especial  para atender  
casos  de  desafiuzamentos,  composta  por  responsables  dos  servizos  Sociais  municipais, 
portavoces municipais e plataformas contra os desafiuzamentos. Estudando a posibilidade de 
axudas ao aluguer, axudas para evitar o corte de suministros básicos como auga, gas ou luz e 
axudas á alimentación.

A  mes  de  febreiro  de  2014,  QUINCE  MESES  DESPOIS   daquela  aprobación  non  temos 
coñecemento nin de que se teña en marcha a Comisión solicitada nin de cal é o interese do 
Alcalde de Redondela por lle dar cumprimento a  un acordo aprobado por UNANIMIDADE.

Por toda esa exposición cronolóxica do que non se ten feito en Redondela (estamos en febreiro  
de 2014 e o concello de Redondela non constituíu a comisión acordade en Novembro de 2012, 
non consta adherido ó Fondo Social de Vivenda, e nada se sabe do programa de Reconduce) e 
considérase que un dos problemas máis graves que xorden desta crise que estamos a padecer é o 
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problema dos desafiuzamentos posto que son moitas as familias de Redondela que xa viron ou 
están a ver como algún ou todo os seus membros perderon o seu posto de traballo, véndose  
abocadas a non poder facer fronte ás obrigas da hipoteca da súa vivenda habitual pola falta de 
ingresos, dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE do concello de Redondela solicitamos ó 
pleno da corporación municipal o seguinte ACORDO

Instar ó Alcalde de Redondela:

1.Que tramite con premura a solicitude para adhesión ó CONVENIO PARA A CREACIÓN 
DUN FONDE SOCIAL DE VIVIENDAS.

2.Que  solicite  das  entidades  financeiras  que  comercializan  en  Redondela  unha  listaxe  de 
vivendas da súa titularidade ou dalgunha das inmobiliarias pertencentes o grupo financeiro.

3. Posteriormente, solicitar ás entidades con titularidade en Redondela, ben a inclusión desas  
vivendas no FONDE SOCIAL DE VIVENDAS do Estado ou no PLAN RECONDUCE da 
Xunta de Galicia.

4.  Que unha vez levado a cabo o anteriormente  solicitado faga pública  toda a información 
relativa ás axudas e/ou opcións de realoxo dirixidas polas distintas administrativas de maneira 
que estimen oportuna para que chegue a canta máis veciñanza mellor.

5. Que dea cumprimento do acordo no pleno de novembro de 2012, onde quedou aprobada por 
unanimidade a moción presentada polo BNG antes referida.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ pregunta  polos  proxectos  existentes  en relación ás  antigas 
vivendas  dos  mestres  para  vivendas  sociais,  obradoiro  de  emprego  e  polas  actuacións  de 
servizos sociais en materia da problemática social dos desafiuzamentos.

A  concelleira  PÉREZ  ORGE  di  que  estes  problemas  poden  solucionarse  mellor  dende  a 
cercanía,  porque  hai  un  mellor  coñecemento  da  problemática  existente.  Sinala  que  o 
desafiuzamento tamén afectan a persoas que non poden pagar un aluguer e poderíase constituír  
unha  comisión  con  representación  das  plataformas  que  están  a  traballar  nestas  cuestións, 
empresas e entidades relacionadas co ámbito inmobiliario para facer un listado de vivendas que  
podían ter  un aluguer  social  a  fin  de achegar  unha vivenda digna a  persoas  que poden ter 
problemas nese sentido. 

A concelleira PARIS BLANCO di que a través da FEMP aprobouse un convenio ao que se  
adheriron poucos concellos e no caso do plan Reconduce da Xunta non se prevé a participación  
dos concellos, senón só como facilitadores. Sinala que a aplicación do convenio coa FEMP está 
tendo bastantes problemas aínda que están de acordo coa moción en liñas xerais.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que queren que quede claro que o Fondo de Vivendas se 
constituíu en xaneiro de 2013 e non entende por que non se adheriu o Concello xa que algúns  
veciños de Redondela poderían verse beneficiados polo mesmo. Pensa que pola Xunta non se 
facilitou a axeitada información sobre o plan Reconduce.

A concelleira PÉREZ ORGE di que prantexan unha emenda para que se forme a comisión no 
sentido indicado.

A concelleira PARIS BLANCO di que o plan é voluntario e no Reconduce o Concello soamente 
fai  de  mediador.  Sinala  que  en  servizos  sociais  ofrécese  información  e  asesoramento  aos 
afectados que o necesitan. Está de acordo en crear a comisión. 

A  concelleira  RIVAS  GÓMEZ  di  que  non  entende  que  non  se  fixera  nada  cando  está 
funcionando dende hai máis de un ano e non tiñan máis que asinar un papel.
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VOTACIÓN E ACORDO

O concello, en votación ordinaria aproba por unanimidade, sendo vinte e un votos a favor (10 
PP, 8 PSdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), a moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-
PSOE sobre o fondo social de vivenda,  acordando a introdución dunha emenda polo que o 
punto quinto do acordo quería da seguinte forma :5.Que dea cumprimento do acordo no pleno  
de novembro de 2012, onde quedou aprobada por unanimidade a moción presentada polo BNG  
antes referida, que prevía a creación dunha comisión especial, que conte coa participación de  
empresas e  entidades relacionadas co ámbito inmobiliario,  a  fin  de que se  poida de xeito  
rápido e eficaz, dende instancias públicas, a demanda de vivenda digna por parte de persoas e  
familias con escasos recursos económicos.

O Alcalde sinala que sendo as vinte e tres horas e trinta minutos e posto que queda pendente a  
moción  sobre  os  consellos  parroquiais,  o  tema  tratarase  nunha  xuntanza  de  voceiros  para 
despois traela e debatela no próximo pleno.

A concelleira Orge Pérez sinala que a súa opinión é que a moción debe debaterse tal e como 
está.

6.3. SOLICITUDES DE COMPARECNCIAS

6.3.1. SOLICITIDE DE COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE VÍASE OBRAS 
SOBRE O CAMIÑO DA CHOUSA
Solicitude de comparecencia presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, de data 24 de 
xaneiro e con número de rexistro xeral de entrada no concello 928, que transcrita di:

“O pasado verán finalizaron as obras de saneamento do barrio da Chousa en Vilar de Infesta  
pero a simple vista compróbase que o acabado das mesmas presenta numerosas deficiencias que 
provocan molestias a todos aqueles que pasan polo lugar. Seis meses despois, estes problemas 
continúan sen solucionarse.

Polo exposto o Grupo Municipal de PSdeG-PSOE solicita a comparecencia do concelleiro de 
Vías e Obras, Cándido Vilaboa, para que explique as medidas que se van tomar dende a súa  
concellería para solucionar esta situación.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro VILABOA FIGUEROA di que a empresa que fixo a obra quebrou e non 
foi posible localizala para requirirlle que arranxara as obras. Di que e agora se está a 
preparar a incautación do aval a fin de ver se poden arranxa-lo problema.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o que faltou foi unha falta de seguimento 
porque non se compactou ben a terra e os traballadores do Concello tiveron que ir un 
montón de veces para tratar de resolver a cuestión.

O concelleiro VILABOA FIGUEROA di que a obra se fixo nas debidas condicións pero 
despois repisou igual que pasou noutras obras. Non foi posible localizar á empresa para 
reclamarlle o arranxo. Tamén di que os operarios tiveron que ir moitas veces a outras 
obras feitas con anterioridade cando gobernaba o PSOE.
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6.3.2.  SOLICITUDE  DE  COMPRARECENCIA  DO  CONCELLEIRO  GONZÁLEZ 
BARBEIRO SOBRE A SEGURIDADE VIAL NA N 555.
ANTECEDENTES

Solicitude de comparecencia presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, con data 24 de 
xaneiro de 2014 e con número de rexistro xeral 930, que transcrita di:

“Nos últimos días, o concelleiro de Tráfico e Urbanismo, Arturo González, anunciou que o 
goberno municipal solicitou ao Ministerio de Fomento a creación dunha senda peonil polo río 
Maceiras para solucionar os problemas de seguridade vial dos veciños de Cedeira e Negros que 
teñen que camiñar pola N-555 sen beirarrúas para desprazarse pola zona ou acceder ó centro de 
Redondela.

Esta posible actuación, non comunicada ao pleno, chega despois de que en xaneiro do pasa ano 
esta Corporación aprobou por unanimidade solicitar ao Ministerio de Fomento a execución das 
obras de mellora da seguridade vial na N-555, e despois de que o pasado mes de setembro un  
grupo  de  veciños  do  lugar  presentasen  un  total  de  cincocentas  sinaturas  para  reclamar  a 
construción das beirarrúas e a adopción de outras medidas de seguridade val na estrada.

Polo exposto o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE solicita a comparecencia do concelleiro de 
Tráfico e Urbanismo, Arturo González, para que explique as seguintes cuestións:

1. ¿Que  xestións  realizou  para  cumprir  o  acordo plenario por  unanimidade  no que se 
instaba ó Ministerio de Fomento a mellorar a seguridade vial na N-555, se é a que chegou a  
realizar algunha?

2. ¿En  que  consiste  a  senda  peonil  no  río  Maceiras?  Indíquese  se  ten  un  proxecto,  a 
lonxitude da mesma, o seu percorrido detallado, o presuposto e os prazos de execución que  
serían precisos para realizar esta obra.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que a moción foi o pleno de abril de 2013 e se deu  
traslado a Fomento do acordo adoptado. Di que o proxecto da senda peonil polo Maceiras é 
complementario da reforma da nacional 555. Teñen realizado numerosas xestións, e entre elas 
prantexouse a cuestión ao entón ministro de Fomento en setembro 2011. Saben que Fomento 
está a facer proxectos para reparar os puntos máis perigosos.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que saíu unha nota de prensa na que se falaba da senda 
peonil  como  unha  posible  alternativa  a  nacional  555  que  non  vai  a  solucionar  a  perigosa 
situación desa estrada. Considera que se engana aos veciños e que sería máis doado iniciar o 
expediente para dotala de beirarrúas.

O  concelleiro  GONZALEZ  BARBEIRO  di  que  hai  ata  tres  proxectos  no  Concello  para  a 
nacional 555 dende o ano 2004 dos que non se sabe nada. Sinala que na prensa non se reflectiu 
que se dixo que era outra alternativa e que a estrada é perigosa dende sempre. O Concello non 
pode facer a actuación na nacional pero si ao lado do río. 

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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