
           
CONCELLO DE REDONDELA

Nº4/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO
O DÍA 27 DE MARZO DE 2014
ORDE DO DÍA

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

 2 Dar conta dos expedientes de modificación de crédito.

 3 Dar conta da execución orzamentaria do cuarto trimestre de acordo coa base 82 das bases de  
execución do orzamento.

 4 Aprobación dun recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 26.596,05€ 

 5 Proposta  da concellería de cultura  sobre  o nomeamento  de Rita Otero Fernández como 
persoeiro do ano 2014.

 6 Proposta da concellería de cultura sobre a aprobación do escudo bandeira do concello.

 7 Proposta de resolución do expediente de responsabilidade patrimonial 26/2013

 8 Proposta de resolución do expediente de responsabilidade patrimonial 11/2013

 9 Aprobación definitiva da Ordenanza de Axudas no Fogar (SAF)

 10 Aprobación do expediente de contratación servizo de axudas no fogar (SAF)

 11 Propostas da concellería de feiras e mercados sobre a transmisión sobre a transmisión do 
posto de mercado de abastos de Redondela nº28

 12 Propostas da concellería de feiras e mercados sobre a transmisión dos postos de mercado de  
abastos de Redondela nº8 e 9.

 13 Actividades de control de pleno:

 13.1 Dar conta resolucións da alcaldía.

 13.2 Mocións

 13.2.1 Moción  presentada  pola  Federación  de  Asociacións  de  Veciños, 
Consumidores  e  Usuarios,  San  Simón,  de  Redondela  sobre  os  Consellos 
Parroquiais.

 13.2.2 Mocións presentada polo grupo municipal  do BNG, sobre o apoio á 
frota de cerco e artes menores.

 13.2.3 Moción do grupo municipal do BNG de apoio á petición de indulto para 
os traballadores Carlos Rivas Martínez e Serafín Rodríguez Martínez

 13.2.4 Moción  presentada  polo  grupo  municipal  do  BNG  contra  o 
desmantelamento do 065 do Servizo Galego de Transporte Adaptado

 13.3 Solicitudes de Comparecencia

 13.4 Rogos e preguntas

Na Casa do Concello, sendo as vinte horas do día vinte e sete de marzo 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 
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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

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
Dada conta do borrador da acta da sesión celebrada con carácter ordinario o día 27 de febreiro  
de  2014,  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, sen formular reparo algún.-

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

• Expediente  MC 04/2014  ir  02-14  mediante  incorporación  de  remanentes  de  crédito  por 
importe de 1.036.184,47 euros, aprobada por resolución de alcaldía de data  05.03.14

• Expediente MC 03/2014 tc 02-14 mediante transferencia de créditos por importe de 4.796,40 
euros, aprobada por resolución de alcaldía de data 11.02.14

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

3.DAR CONTA DA EXECUCIÓN ORZAMENTARIA DO CUARTO TRIMESTRE DE 
ACORDO COA BASE 82 DAS BASES DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO.
Dáse conta ao pleno do estado das execucións do orzamento a data 31 de decembro de 2013 de 
gastos e ingresos, así como a situación da tesourería a dita data.

O Concello Pleno queda enterado.

4. APROBACIÓN DUN RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO POR 
IMPORTE 26.596,05€.
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión de información de economía e facenda de data 21 de marzo de  
2014, que transcrito di:

“Asunto:Aprobación dun recoñecemento extraxudicial por importe de 26.596,05 €
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Vista a  proposta de Alcaldía de data 19 de marzo de 2014, que transcrita di:

Vistos os diversos gastos do Concello de Redondela que non figuran na contabilidade municipal 
ao corresponder a gastos pendentes do seu recoñecemento xudicial ou extraxudicial.

A intervención municipal emitiu o preceptivo informe de carácter negativo de data 19.03.14, así  
como certificación de existencia de crédito.

A súa vez prevese que a aprobación, se procede, deste recoñecemento extraxudicial non vai  
supor limitación na execución dos gastos a impartir este ano.

Coa  finalidade  de  non  causar  quebrantos  económicos  a  terceiros,  evitar  enriquecementos 
inxustos para o Concello de Redondela, e poder contabilizar e posteriormente pagar diversos 
gastos.

Vendo  que  en  todos  os  casos  tal  como  establece  o  informe  do  Interventor  foron  gastos 
correspondentes a anos anteriores que se facturaron en anos posteriores coma consecuencia do 
retraso na facturación dos terceiros.

Esta Alcaldía proponlle ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.-  Proceder ao levantamento do reparo do informe da intervención baseado en que 
procedese a aprobar gastos esixibles ao Concello.

Segundo.-  Recoñecer  extraxudicialmente  gastos  por  importe  total  de  16.707,43  €  euros, 
distribuídos do seguinte xeito, e imputando os gastos ás partidas que se indican do orzamento do 
Concello de Redondela para o ano 2014:

Terceiro Data factura Nº de factura Euros Partida

Faro de Vigo Media, S.L. 30/11/13 356 10,89 4321A22602

Faro de Vigo Media, S.L. 30/06/13 169 10,89 4321A22602

Juan A. Blanco 13/03/14 30727 54,00 2311A62500

Juan A. Blanco 13/03/14 30728 50,00 2311A62500

Silvia Couñago Míguez 01/01/14 14/007 121,00 4321A22611

Xealco 31/12/13 6374 1116,47 1551A20300

Xealco 25/12/13 6319 438,02 1551A20300

Xealco 25/12/13 6318 43,37 1551A20300

Xealco 31/08/13 4285A 52,03 1551A20300

Xealco 31/08/13 4285B 61,59 1551A20300

Xealco 31/08/13 4285C 31,58 1551A20300
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Xealco 31/08/13 4285D 3,09 1551A22699

Armando Castro Blanco 26/12/13 B58/002367 3354,12 1331A61951

Rubiolar Do Cabaleiro 17/12/13 A/331 49,85 1341A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 17/12/13 A/328 36,3 9221A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 07/12/13 A/330 71,66 9221A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 17/12/13 A/329 47,67 9241A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 17/12/13 A/325 94,38 9311A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 13/12/13 A/324 112,77 1551A22002

Xosé Couñago Ribeira 04/10/13 Recibo 253,16 3341A22609

Asociación cultural Sta.

María do Viso
16/11/13 INT011/13 120 3341A22613

Aula Sísifo de Formación S.L. 31/12/13 36/13 792,88 2311A22613

Gas Natural Servicios SDG 08/12/13 FE13321136905435 473,24 3301A22100

Gas Natural Servicios SDG 10/12/13 FE13321137045492 1163,51 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG 13/11/13 FE13321135199999 504,61 3301A22100

Gas Natural Servicios SDG 13/11/13 FE13321135199998 406,45 3301A22100

Gas Natural Servicios SDG 03/12/13 FE13321136675360 503,28 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG 31/10/13 FE13321134376837 5074,84 3421C22100

Gas Natural S.U.R. SDG 17/01/14 1130850009385 383,63 1651A22100

Juan Pazos, S.L. Granitos 31/12/13 A/22558 1101,1 1551A21003

Digital Vigo 29/11/13 M014258 49,2 1511A21300

Digital Vigo 29/11/13 M014192 121,85 1511A20300

Terceiro.- Recoñecer extraxudicialmente gastos por importe total de 330 euros, distribuidos do 
seguinte xeito, e imputando os gastos ás partidas que se indican do orzamento do Concello de  
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Redondela para o ano 2013:

Terceiro Data da factura Nº de factura Euros Partida

Faro de Vigo 01/01/10 4123 330,00 3321A22001

Cuarto.- Recoñecer extraxudicialmente gastos por importe total de 9.558,62 euros, distribuidos 
do seguinte xeito, e imputando os gastos ás partidas que se indican do orzamento do Concello 
de Redondela para o ano 2013:

Terceiro Data da factura Nº de  factura Euros Partida

Sociedad General de autores y auditores 03/12/13 26185037 145,2 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 03/12/13 26185036 242 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 03/12/13 26185033 71,63 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 03/12/13 26185034 68,97 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 03/12/13 26185038 2913,68 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 03/12/13 26185039 2879,8 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 03/12/13 26185040 2541 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 03/12/13 26185032 125,84 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 04/12/13 26185519 242 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 04/12/13 26185518 61,23 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 04/12/13 26185517 119,06 3341A20900

Sociedad General de autores y auditores 04/12/13 26185516 148,21 3341A20900

Votacións e ditame.-A comisión informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local, 
en votación ordinaria, e con oito votos a favor ( 4 do PP, 3 do PSG-PSOE e 1 do BNG) e unha 
abstención (1 da AER) , estimaron oportuno ditaminar favorablemente a proposta.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están a favor.

A concelleira  PÉREZ ORGE di  que votarán tamén  a  favor  xa que hai  obriga  de pagar  as 
facturas.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que igualmente están a favor.

A concelleira ALONSO ALONSO di que dese xeito pode confirmar que  non quedan facturas 
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por pagar.

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello pleno, en votación ordinaria e por  unanimidade dos/as concelleiros/as presentes, 
sendo vinte e un votos a favor (10 PP, 8 PSdeG-PSOE, 2 BNG, 1 AER),  aproba a proposta  
anteriormente transcrita

5.  PROPOSTA DA CONCELLERÍA DE CULTURA SOBRE O NOMEAMENTO DE 
RITA OTERO FERNÁNDEZ COMO PERSOEIRO DO ANO 2014.
ANTECEDENTES

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

“En data 19 de decembro de 2013, acordouse convococar o procedemento para a elección do 
persoeiro  do  ano  2014,  que  saliente  polas  súas  achegas  nos  ámbitos  cultural,  científico, 
filántrópico,  profesional  ou calquera outro no que dalgunha maneira puidera ter  contribuído 
tamén á mellora ou engrandecemento de Redondela, invitandos a todos os colectivos culturais  
inscritos no rexistro municipal de asocións culturais e os centros educativos do Concello.

Recibidas  as  propostas  formuladas,  e  reunida a  comisión  de avaliación constituída por  este 
Presidente,  con  voz  pero  sen  voto,  e   por  catro  persoas  vencelladas  ao  movemento  socio-
cultural, que foron designadas polos grupos municipais, acordopor maioria de votos propoñer a 
designación de Rita Otero Fernández, na súa consecuencia o Presidente da Comisión de Cultura, 
Turismo e  Pastrimonio,  ,  ten  a  ben propoñer  ó  pleno do  Concello a  adopción do seguinte 
acordo: NOMEAR PERSOEIRO DO ANO 2014 a: RITA OTERO FERNANDEZ.

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  8 votos a favor (4 do PP 
+3 PsdeG-PSOE  1 de AER) e unha abstención do BNG  dictaminou favorablemente a proposta 
transcrita.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que na comisión avaliadora había un representante de AER 
e respetan a decisión que se tomou pola mesma.

A concelleira PÉREZ ORGE di  que o BNG foi  crítico dende o principio sobre a forma de  
realizar esta designación que lles parece un tema moi delicado. Considera que este ano se fixo 
un auténtico despropósito xa que o colectivo que fixo a proposta ten vinculación familiar coa 
persoa designada. Parécelle que non houbo un mínimo de rigor para avaliar os argumentos nos 
que se basea dita designación e que esta postura xa a  tiñan clara cando se decidiu aprobar o  
anexo ao regulamento de honras e distincións.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di  que están de acordo coa proposta xa que acadou a 
maioría dos que participaron no procedemento.

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que en ningún momento se dixo que haxa que 
designar  ao persoeiro  que  teña  máis  propostas  senón que  a  comisión  avaliadora  realizou  a 
elección entre as 24 que houbo con independencia de que fora ou non a máis proposta xa que 
iso evita que distintos colectivos puideran porse de acordo nunha persoa concreta. Sinala que se 
informou a todos os colectivos e estes presentaron libremente as súas propostas e di que isto 
leva pouco funcionando e poderá irse perfeccionando no futuro. Non pensa que houbera falla de 
rigor. Di que está aberto a escoitar a proposta do BNG en relación ao proceso e non quere entrar 
en polémica porque considera doado que o procedemento conte coa participación de todos para  
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acadar unha proposta de consenso. Indica que se o BNG tivera participado cecais o vería doutro  
xeito.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o BNG non participou no proceso porque cando aprobaron 
a modificación do regulamento fixeron propostas que non se tiveron en conta e dixeron que non 
era  a mellor maneira de facer un expediente deste tipo porque por enriba da mesa os nomes de  
moitas persoas que logo non se ían ter en conta pode xerar problemas e sería desexable máis  
discreción. Pensa que esta claro que hai unha fundación que propón a esta persoa e a presidenta 
é unha persoa da familia Regojo. Parécelle que isto vicia o proceso aínda que haxa colectivos 
que o apoien. Non quere entrar a valorar os méritos pero considera que algúns ao mellor non 
están contrastados. Insiste na falta de rigor e considera que a proposta xa ven dirixida dende o 
ano pasado. Non apoian a proposta.

O  concelleiro  ALONSO  MONTEAGUDO  di  que  está  de  acordo  en  que  por  parte  das 
asociacións non deberían publicitarse os nomes das propostas. Dí que dende o Concello non se 
lle  deu  ningunha  publicidade.  Considera  que  non  é  ningunha  carreira  e  co  tempo  iránse 
subsanando  algunhas  cuestións  xa  que  dende  o  Concello  tampouco  pode  evitarse  que  os 
colectivos falen entre si.

VOTACIÓN E ACORDO

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

6.  PROPOSTA  DA  CONCELLERÍA  DE  CULTURA  SOBRE  A  APROBACIÓN  DO 
ESCUDO BANDEIRA DO CONCELLO.
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de cultura, turismo e patrimonio, de data 24 de marzo  
de 2014, que transcrito di: 

“Sendo intención do Concello regulariza-la situación con respecto ao escudo e adoptar unha 
bandeira como símbolo do municipio, encomendándose ao Seminario de Estudios Redondeláns 
(Seren), a realización dun estudio sobre ós símbolos do Concello de Redondela.

Unha  vez  elaborada  a  proposta  correspondente  e  visto  o  informe  emitido  ao  efecto  pola 
Secretaria  do  Concello,  cumpre  adoptar  os  acordos  correspondentes  por  parte  do  Pleno do 
Concello a fin de proseguir a tramitación do expediente.

Xa que logo, teño a ben propor ao Pleno do Concello, previo ditame da Comisión Informativa, a  
adopción dos seguintes acordos:

PRIMEIRO.- Aprobar a proposta formulada polo Seminario de Estudios Redondeláns (Seren), 
en relación ao escudo e a bandeira do Concello de Redondela, adoptando os propostos polo 
mesmo.

SEGUNDO.- Someter o acordo e o expediente ao trámite de información pública polo prazo 
dun mes, mediante publicación no Diario Oficial de Galicia e no Taboleiro de Edictos, así como  
na páxina web do Concello.

TERCEIRO.- De non presentarse alegacións á proposta, a mesma entenderase definitiva para os 
efectos de remisión á Comisión Heráldica Xunta de Galicia.

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 
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abstencións ( 3 PsdeG-PSOE  +1 do BNG + 1 de AER) ditaminou favorablemente a proposta 
transcrita.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que o escudo é máis o menos o de sempre, adaptado á  
heráldica, pero vanse a abster porque gustaríalles que a xente puidera intervir.

O Alcalde lémbralle que o procedemento ten agora un prazo de información pública.

A concelleira PÉREZ ORGE di que se trata de adaptar o escudo a normativa e facelo legal, e en  
canto a bandeira consideran que é un tema menor. Non teñen problema.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que hai que adaptalo á normativa de heráldica. Están a  
favor do escudo pero estima que ao mellor a bandeira non tiña tanta presa. Apoian a proposta.

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que o da bandeira xurdiu a raíz do tema do escudo 
para deixalo definido cara o futuro.

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, e 2 do BNG) e unha abstención(1 AER), o  
que supón maioría absoluta legal do número de concelleiros da corporación para os efectos do 
previsto no artigo 47 2 e) da Lei 7/85 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local, 
aproba a proposta anteriormente transcrita.

7.  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓN  DO  EXPEDIENE  DE  RESPONSABILIDADE 
PATRIMONIAL 26/2013
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de cultura, turismo e patrimonio, de 24 de marzo de 
2014, que transcrita di:

“Vista a proposta formulada polo Presidente da comisión Informativa de Cultura, Turismo e 
Patrimonio, de data 7 de marzo de 2014, que transcrita di:

Visto o expediente nº26/2013 seguido a instancia de CESAR A. OUTERELO GONZÁLEZ, (en 
representación de DIGNA MARIA SILVA REGUERA)  sobre reclamación de responsabilidade 
patrimonial  de  336,53  €  polos  danos  causados  ao  introducirse  unha  roda  do  seu  vehículo 
6788GTL nunha arqueta do sumidoiro o 17.06.2013 á altura do nº7 da rúa Cabo dos Fumeiros,  
en Redondela.

Considerando que polo Instrutor do expediente se formulou en data 26.11.2013 Proposta de 
Resolución que, transcrita, di:

“Considerando que acordada a iniciación do expediente referenciado polo Instrutor realizáronse 
os actos de instrución necesarios para  a determinación, coñecemento e comprobación dos datos 
en virtude dos cales debiera pronunciarse a resolución ou o acordo indemnizatorio, resultando, 
de acordo co informe da secretaria xeral incorporado ao expediente o seguinte:

a) A policía local comprobou in situ a veracidade dos feitos e sinalou no seu atestado que na 
zona onde debía estar situado o sumidoiro o cemento e a chapa de suxeción atópanse nun estado 
degradado, polo que se pasa nota para a sua reparación á empresa Aqualia, procedéndose acto 
seguido  á sinalización do lugar para evitar novos incidentes.

b) O Concello de Redondela procedeu, en data 4 de maio de 1993, a adxudicar a concesión 
administrativa  para  a  xestión  integral  do  servizo  de  suministro  de  auga  a  domicilio  e 
saneamento  do  municipio  de  Redondela,  á  agrupación  temporal  de  empresas  formada  por 
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Seragua  e  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  hoxe  AQUALIA,  UTE.  No  prego  de 
condicións  que  rexeu  e  rexe  a  concesión  (PCAP)  se  preveía   expresamente  como 
responsabilidade do concesionario o funcionamento e conservación das obras e instalacións do 
servizo obxecto do presente contrato que se imputa exclusivamente ao concesionario (cláusula 
41.2) incluíndo no obxecto do contrato  os traballos necesarios para a boa conservación de ditas  
obras e instalacións e demais actividades complementarias (cláusula 41.5). De xeito aínda máis 
expreso, a cláusula 116 non deixa lugar a dúbidas: O concesionario asumirá a responsabilidade 
que  lle  corresponda  en  materia  civil,  administrativa  y  penal,  como  consecuencia  do 
funcionamento  normal  ou  anormal  dos  servizos  públicos  prestados,  quedando  obrigado  ao 
resarcimento de tódolos danos e prexuízos que se causen a terceiros ou á propia Administración 
municipal,  xa sexan bens ou personas particulares ou en bens municipais,  sen prexuízo das  
sancións que se lle poidan impor conforme ao presente prego. 

c) No artigo 161 c)  do Real  Decreto Lexislativo  2/2000 de 16 de xuño aprobando Texto  
refundido da Lei de Contratos das Administracións  Públicas (TRCAP) de aplicación por mor 
do  preceptuado  na  disposición  transitoria  primeira,2  da  Lei  30/2007  de  30  de  outubro,  de 
Contratos do Sector Público (LCSP) en concordancia cos artigos 121.1 e 123 da Lei 16/12/1954 
sobre Expropiación Forzosa e 137 do seu Regulamento se dispón, como unha obriga xeral dos 
contratistas nos contratos de xestión de servizos públicos, indemnizar os danos que se causen a  
terceiros  como  consecuencia  das  operacións  que  requira  o  desenrolo  do  servizo.  A  única 
excepción que tal  suposto contempla é que o dano sexa producido por causas imputables á 
Administración. En parecidos termos se expresa o artigo 97 do mesmo texto legal  que tamén 
prevé  que  será  obriga  do  contratista  indemnizar  tódolos  danos  e  prexuízos  que  causen  a 
terceiros  como consecuencia  das  operacións que requira  a execución do contrato e,  no seu 
apartado  3,  di  que   os  terceiros  poderán  requirir  previamente,  dentro  do  ano  seguinte  á 
produción do feito, ao órgano de contratación para que este, oído o contratista, se pronuncie 
sobre a cal das partes contratantes lle corresponde a responsabilidade polos danos. 

d) A entidade concesionaria, no seu informe declina a sua responsabilidade sinalando que non 
tiña  coñecemento  da  suposta  deficiencia.  Tamén  sinala  que  a  arqueta  non  pertence  á 
infraestrutura do saneamento, que a reclamante non acredita contar con carné de conducir e, o 
máis sorprendente, que os axentes da policía local non foron testemuñas directas do incidente. 

e) A arquitecta técnica sinala que O lugar no se atopa do mesmo xeito que o recollido nas  
fotografías obrantes no expediente xa que na actualidade instalouse unha reixa nova tapando o 
pozo de recollida de pluviais da rúa. A reixa que tapa o citado pozo ten unhas dimensión de 
0,44x0,33m,  estando  separada  da  beira  esquerda  da  Rúa  Cabo  dos  Fumeiros  (sentido 
descendente) 2,32m, tendo unha largura total a calzada de 5,20m.Visto o vixente Inventario de 
Bens  Municipais  cuxa  actualización  foi  aprobada  definitivamente  con  data  30.11.2011  (en 
diante IMB) comprobei que a Rúa Cabo dos Fumeiros ven recollido no IMB co nome de “Rúa 
Picota” número de orde do inventario e número de grupo 1060 e 640 respectivamente. A rede de 
saneamento que discorre pola mesma é de titularidade municipal,  sendo a concesionaria do 
servizo de abastecemento e saneamento de augas municipal a entidade Aqualia.

f) No  trámite  de  audiencia,  o  representante  da  reclamante  sinala  que  os  danos  e  as  suas 
circunstancias quedaron dabondo acreditados, rexeitando as argumentacións da concesionaria 
para eludir a súa responsabilidade. 

g) Así  as  cousas,  e  como  conclusión,  a  asinante  considera  que  resulta  clara  dita 
responsabilidade, atribuíble á concesionaria  de tal xeito que polo órgano de contratación, é 
dicir, o pleno do Concello, previo remate do presente expediente, poderase adoptar acordo de 
imputar  a  responsabilidade  dos  feitos  e  as  súas  consecuencias  á  entidade  concesionaria  do 
servizo. 
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h) Nembargantes  e  para  a  atribución   de  dita  responsabilidade   e  subseguinte  obriga  de 
indemnización deberá achegarse  ao expediente por parte da reclamante factura acreditativa da 
reparación dos danos e, por parte do Concello,  informe técnico sobre a congruencia entre os 
feitos e os danos reclamados.

Resultando  que  constitúen  requisitos  xerais  precisos  para  o  exercicio  da  acción  de 
responsabilidade patrimonial de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992 de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común:

a) A  efectiva  realización  dun  dano  ou  lesión  antexurídica,  avaliábel  economicamente  e 
individualizado en relación cunha persoa ou grupo de persoas.

b) O  dano  ou  lesión  debe  producir  no  patrimonio  do  particular  lesionado  un  prexuízo 
antixurídico que este  non teña  o  deber  de  soportar,  por  non mediar  causa ningunha  que  o 
xustifique.

c) Que  a  lesión  patrimonial  sexa  consecuencia  do  funcionamento  normal  ou  anormal  dos 
servizos públicos.

d) Que non sexa produto de forza maior.

Considerando  que  no  procedemento  seguido  observáronse  tódolos  trámites  legais  e 
regulamentarios establecidos.

Vistos  os  antecedentes  mencionados,  os  informes  obrantes  no  expediente  e  as  normas  de 
aplicación,  este  Instrutor,  no  uso  das  facultades  que  ten  conferidas,  formula   a  seguinte 
proposta de resolución
1. Requirir á reclamante para que no prazo de alegacións á presente proposta achegue a factura  
pola reparación dos danos.

2. Recabar de oficio informe do enxeñeiro do Concello sobre a procedencia do montante dos  
danos reclamados.

3. Unha vez subsolado o anterior establécese que a responsabilidade polos feitos acaecidos que 
deron  lugar  á  presente  reclamación  corresponden  en  calquer  caso  a  Aqualia,   entidade 
concesionaria do servizo de auga e abastecemento do Concello de Redondela. 

4. A contía da indemnización establecerase de acordo, no seu caso, co informe ao efecto do 
enxeñeiro do Concello.

5. Notificar a presente proposta aos interesados ao obxecto de que no prazo de dez días poidan 
presentar as alegacións que estimen pertinentes en orden á mellor defensa dos seus dereitos .

6. Examinadas, no seu caso, as alegacións que se presenten ditaranse a resolución definitiva  
que corresponda.

Considerando que o reclamante sinala, a través do seu representante e á vista de dita proposta de 
resolución o vehículo está aínda sen reparar, e a disposición de que sexa examinado por quen 
corresponda.

Considerando que o enxeñeiro do Concello indica que o importe da valoración é proporcional 
aos feitos .

Considerando que de acordo co previsto no artigo 97.3 do Real Decreto Lexislativo  2/2000 de 
16 de xuño aprobando Texto refundido da Lei  de Contratos das Administracións  Públicas 
(TRCAP), de aplicación por mor do preceptuado na disposición transitoria primeira,2 da Lei 
30/2007 de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP), o órgano de contratación 
deberá pronunciarse sobre a cal das partes contratantes lle corresponde a responsabilidade polos 
danos o cal implica que a responsabilidade no presente caso deberá derívarse cara a entidade 
concesionaria.
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Considerando que de todo o que antecede e á vista do expediente resulta a responsabilidade da 
entidade concesionaria do servizo de auga e saneamento do Concello de Redondela, en virtude 
da relación contractual existente e en virtude da normativa de aplicación, cuestión que debe 
establecer o pleno como órgano de contratación ao abeiro do previsto na normativa citada.  

Vistos os informes obrantes no expediente, teño a ben propor ao pleno do Concello, previo 
ditame da comisión informativa correspondente, a adopción do seguinte acordo:

Confirma-la Proposta de Resolución de data 10.02.2014 e na súa consecuencia establecer que a  
responsabilidade polos danos que deron lugar á presente reclamación corresponde a Aqualia, 
entidade concesionaria  do servizo de auga e  abastecemento  do Concello de Redondela  que 
deberá  indemnizar  á  reclamante  con  336,53€  mailos  intereses  correspondentes  dende  o 
04.11.2013.

Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en 
votación ordinaria e por unanimidade dos/as Sres./as concelleiros/as,  ditaminou favorablemente 
a proposta transcrita.”

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno en votación ordinaria  e por unanimidade  dos/as concelleiros/as  asistentes, 
sendo vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER), aproba a 
resolución do expediente de responsabilidade patrimonial 26/2013.

8.  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓN  DO  EXPEDIENTE  DERESPONSABILIDADE 
PATRIMONIAL 11/2013 
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de cultura, turismo e patrimonio, de 24/03/2014 que 
transcrita di:

“Visto o expediente nº11/2013 seguido a instancia de MARIA TERESA PEREIRO LAMELA 
na que solicita indemnización de de 72,09 € polos danos causados ao introducirse unha roda do 
seu vehículo PO 0444 BT nunha arqueta  do sumidoiro o 18.03.2013 ´altura do nº5 da rúa  
Laredo, en Chapela.

Considerando que polo Instrutor do expediente se formulou en data 03.02.2014 Proposta de 
Resolución que, transcrita, di:

Considerando que acordada a iniciación do expediente referenciado polo Instrutor realizáronse 
os actos de instrución necesarios para  a determinación, coñecemento e comprobación dos datos 
en virtude dos cales debera pronunciarse a resolución ou o acordo indemnizatorio, resultando, 
de acordo co informe da secretaria xeral incorporado ao expediente o seguinte:

a) A policía local comprobou a veracidade dos feitos  in situ comprobando os danos na roda 
traseira dereita do vehículo e dando aviso ao servizo de vías e obras e a Aqualia para o seu  
arranxo a fin de evitar máis accidentes como o referido.

b) O Concello de Redondela procedeu, en data 4 de maio de 1993, a adxudicar a concesión 
administrativa  para  a  xestión  integral  do  servizo  de  subministro  de  auga  a  domicilio  e 
saneamento  do  municipio  de  Redondela,  á  agrupación  temporal  de  empresas  formada  por 
Seragua  e  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  hoxe  AQUALIA,  UTE.  No  prego  de 
condicións  que  rexeu  e  rexe  a  concesión  (PCAP)  se  prevía   expresamente  como 
responsabilidade do concesionario o funcionamento e conservación das obras e instalacións do 
servizo obxecto do presente contrato que se imputa exclusivamente ao concesionario (cláusula 
41.2) incluíndo no obxecto do contrato  os traballos necesarios para a boa conservación de ditas  
obras e instalacións e demais actividades complementarias (cláusula 41.5). De xeito aínda máis 
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expreso, a cláusula 116 non deixa lugar a dúbidas: O concesionario asumirá a responsabilidade 
que  lle  corresponda  en  materia  civil,  administrativa  y  penal,  como  consecuencia  do 
funcionamento  normal  ou  anormal  dos  servizos  públicos  prestados,  quedando  obrigado  ao 
resarcimento de tódolos danos e prexuízos que se causen a terceiros ou á propia Administración 
municipal,  xa  sexan bens  ou  persoas  particulares  ou  en  bens  municipais,  sen  prexuízo  das 
sancións que se lle poidan impor conforme ao presente prego. 

c) No artigo 161 c)  do Real  Decreto Lexislativo  2/2000 de 16 de xuño aprobando Texto  
refundido da Lei de Contratos das Administracións  Públicas (TRCAP) de aplicación por mor 
do  preceptuado  na  disposición  transitoria  primeira,2  da  Lei  30/2007  de  30  de  outubro,  de 
Contratos do Sector Público (LCSP) en concordancia cos artigos 121.1 e 123 da Lei 16/12/1954 
sobre Expropiación Forzosa e 137 do seu Regulamento se dispón, como unha obriga xeral dos 
contratistas nos contratos de xestión de servizos públicos, indemnizar os danos que se causen a  
terceiros  como  consecuencia  das  operacións  que  requira  o  desenrolo  do  servizo.  A  única 
excepción que tal  suposto contempla é que o dano sexa producido por causas imputables á 
Administración. En parecidos termos se expresa o artigo 97 do mesmo texto legal  que tamén 
prevé  que  será  obriga  do  contratista  indemnizar  tódolos  danos  e  prexuízos  que  causen  a 
terceiros  como consecuencia  das  operacións que requira  a execución do contrato e,  no seu 
apartado  3,  di  que   os  terceiros  poderán  requirir  previamente,  dentro  do  ano  seguinte  á 
produción do feito, ao órgano de contratación para que este, oído o contratista, se pronuncie 
sobre a cal das partes contratantes lle corresponde a responsabilidade polos danos. 

d) A entidade concesionaria, no seu informe declina a súa responsabilidade sinalando que non 
tiña  coñecemento  da  suposta  deficiencia.  Tamén  sinala  que  a  arqueta  non  pertence  á 
infraestrutura do saneamento, que a reclamante non é a dona do vehículo sinistrado e que os  
axentes da policía local non foron testemuñas directas do incidente. 

e) A arquitecta técnica sinala que feita visita de inspección con data 25.09.2013 e identificado 
lugar polas fotografías obrantes no expediente comprobei: O lugar no se atopa do mesmo xeito 
que o recollido nas fotografías obrantes no expediente xa que na actualidade instalouse unha 
reixa tapando o pozo. Trátase dun pozo existente na calzada dunha rúa asfaltada de 6,40m, na  
encrucillada do Camiño do Luceiro ca Rúa Laredo. A reixa que tapa o citado pozo ten unhas 
dimensión de 0,75x0,30m, estando separada da beira dereita da Rúa Laredo (sentido sur) 1,70m,  
quedando libre  un paso asfaltado de 4,70m de largura.  Visto o vixente  Inventario de Bens 
Municipais  cuxa actualización  foi  aprobada definitivamente  con data  30.11.2011 (en  diante 
IMB) comprobei que a Rúa Laredo ven recollido no IMB co nome de “Camiño Laredo Abaixo” 
número  de  orde  do  inventario  e  número  de  grupo  794  e  374  respectivamente.  A  rede  de 
saneamento que discorre pola mesma é de titularidade municipal,  sendo a concesionaria do 
servizo  de  abastecemento  e  saneamento  de  augas  municipal  a  entidade  Aqualia.  Segundo 
conversa mantida co xefe da brigada municipal de vías e obras, foi o citado servizo o que, a 
petición do concelleiro de vías e obras, procedeu á retirada da tapa da arqueta e a colocar a  
actual reixa.

f) O feito de que a reparación se realizara polo servizo de vías e obras ao obxecto de previr  
accidentes no vial municipal, non desvirtúa o feito de que a concesionaria sexa a responsable do 
mantemento da infraestrutura nas condicións necesarias para que non supoña un perigo para o 
tráfico. 

g) Así as cousas, e como conclusión, a asinante considera que resulta clara a responsabilidade 
da concesionaria  de tal xeito que polo órgano de contratación, é dicir, o pleno do Concello,  
previo remate do presente expediente, poderase adoptar acordo de imputar a responsabilidade 
dos feitos e as súas consecuencias á entidade concesionaria do servizo. 

h) Sen embargo, e para o recoñecemento de dita responsabilidade e subseguinte indemnización, 
non abondaría a documentación presentada pola reclamante no nome do propietario do vehículo 
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JOSÉ PÉREZ GIL entre  outras  cousas  porque o presunto documento  identificativo  de  dita 
persoa  que  xa  fora  aportado  coa  reclamación  inicial  e  total  e  absolutamente  ilexible.  Dito 
propietario  deberá  acreditar  de  xeito  inequívoco  e  por  comparecencia  persoal  ante  o 
departamento de Patrimonio, que tramita o expediente, a súa asunción do mesmo e a cesión dos 
seus  dereitos  a  favor  da  reclamante  que  a  día  de  hoxe  non  se  atopa  lexitimada  para  a  
presentación da reclamación.

Resultando  que  constitúen  requisitos  xerais  precisos  para  o  exercicio  da  acción  de 
responsabilidade patrimonial de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992 de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común:

a) A  efectiva  realización  dun  dano  ou  lesión  antixurídica,  avaliábel  economicamente  e 
individualizado en relación cunha persoa ou grupo de persoas.

b) O  dano  ou  lesión  debe  producir  no  patrimonio  do  particular  lesionado  un  prexuízo 
antixurídico que este  non teña  o  deber  de  soportar,  por  non mediar  causa ningunha  que  o 
xustifique.

c) Que  a  lesión  patrimonial  sexa  consecuencia  do  funcionamento  normal  ou  anormal  dos 
servizos públicos.

d) Que non sexa produto de forza maior.

Considerando  que  no  procedemento  seguido  observáronse  tódolos  trámites  legais  e 
regulamentarios establecidos.

Vistos  os  antecedentes  mencionados,  os  informes  obrantes  no  expediente  e  as  normas  de 
aplicación, este Instrutor, no uso das facultades que ten conferidas, formula a seguinte proposta 
de resolución
1. Requirir á reclamante para acredita-lo seu dereito por carecer de lexitimación para presenta-
la reclamación. A estes efectos o propietario do vehículo  deberá acreditar de xeito inequívoco e 
por comparecencia persoal ante o departamento de Patrimonio, que tramita o expediente, ou 
ante notario, a súa asunción do mesmo e a cesión dos seus dereitos a favor da reclamante. De 
non facelo así no prazo de dez días procederase ao arquivo do expediente. 

2. Caso de subsanarse o anterior establécese que a responsabilidade polos feitos acaecidos que  
deron  lugar  á  presente  reclamación  corresponden  en  calquer  caso  a  Aqualia,   entidade 
concesionaria do servizo de auga e abastecemento do Concello de Redondela. 

3. A contía da indemnización establecerase de acordo, no seu caso, co informe ao efecto do 
enxeñeiro do Concello.

4. Notificar a presente proposta aos interesados ao obxecto de que no prazo de dez días poidan 
presentar as alegacións que estimen pertinentes en orden á mellor defensa dos seus dereitos .

5. Examinadas, no seu caso, as alegacións que se presenten ditarase a resolución definitiva que 
corresponda”.

Considerando  que  quedou  solventado  o  sinalado  no  apartado  1,   pola  comparecencia  da 
interesada e do dono do vehículo o 14.02.2014.

Considerando que aínda que a  concesionaria declina a súa responsabilidade, si se desprende dos 
informes obrantes no expediente que se trata dunha infraestrutura comprendida na súa xestión 
do servizo. 

Visto tamén o informe do enxeñeiro do Concello no que indica que o importe da valoración é 
proporcional aos feitos .

Considerando que de acordo co previsto no artigo 97.3 do Real Decreto Lexislativo  2/2000 de 
16 de xuño aprobando Texto refundido da Lei  de Contratos das Administracións  Públicas 
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(TRCAP), de aplicación por mor do preceptuado na disposición transitoria primeira,2 da Lei 
30/2007 de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP), o órgano de contratación 
deberá pronunciarse sobre a cal das partes contratantes lle corresponde a responsabilidade polos 
danos o cal implica que a responsabilidade no presente caso deberá derivarse cara a entidade 
concesionaria.

Considerando que de todo o que antecede e á vista do expediente resulta a responsabilidade da 
entidade concesionaria do servizo de auga e saneamento do Concello de Redondela, en virtude 
da relación contractual existente e en virtude da normativa de aplicación, cuestión que debe 
establecer o pleno como órgano de contratación ao abeiro do previsto na normativa citada.  

Vistos os informes obrantes no expediente, teño a ben propor ao pleno do Concello, previo 
ditame da comisión informativa correspondente, a adopción do seguinte acordo:

Confirma-la Proposta de Resolución de data 03.02.2014 e na súa consecuencia establecer que a  
responsabilidade polos danos que deron lugar á presente reclamación corresponde a Aqualia, 
entidade concesionaria  do servizo de auga e  abastecemento  do Concello de Redondela  que 
deberá  indemnizar  á  reclamante  con  72,09  €  mailos  intereses  correspondentes  dende  o 
26.07.2013.

Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en 
votación ordinaria e por unanimidade dos/as Sres./as concelleiros/as,  ditaminou favorablemente 
a proposta transcrita.”

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno en votación ordinaria  e por unanimidade  dos/as concelleiros/as  asistentes, 
sendo vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER), aproba a 
resolución do expediente de responsabilidade patrimonial 26/2013.

9.  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DA  ORDENANZA  DO  SERVIZO  E  AXUDA  NO 
FOGAR (SAF).
ANTECEDENTES

Ditame da comisión informativa de servizos sociais e igualdade de 20 de marzo de 2014 de 
estudo da reclamación presentada no período de exposición pública á Ordenanza reguladora do 
Prezo Público do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Redondela.

Intervencións (...)

Votación e acordo: a proposta presentada na reclamación recibe os votos en contra do PP (3), e  
a favor de AER (1), BNG (1) e PSOE (3)

INTERVENCIÓNS 

A concelleira PARIS BLANCO di que aínda que na comisión se manifestaron en contra do 
proposto na alegación están dispostos as modificar a súa postura xa que consideran doado que 
se aprobe por unanimidade.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están de acordo ao introducirse a modificación proposta 
polo BNG.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que están satisfeitos de que todos os grupos políticos da 
oposición estiveran de acordo coa súa alegación. 

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que están de acordo en todo o que sexa favorecer ao cidadán. 

A concelleira PARIS BLANCO di que a súa postura era elixir a opción media dentro da táboa 
pero á vista da proposta do BNG entenden que pode baixarse un pouco.
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O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  comprobaron  que  en  comparación  con  outros 
concellos se optaba pola vía do medio e aínda que sobre o papel non hai moita diferencia si  
pode chegar a 1,93 € por hora. Congratúlase de que a proposta sexa apoiada por todos.

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno en votación ordinaria  e por unanimidade  dos/as concelleiros/as  asistentes, 
sendo vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER), aproba a 
proposta anteriormente transcrito.

10. APROBACIÓN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDAS NO 
FOGAR (SAF).
ANTECEDENTES

Ditame da comisión informativa de servizos sociais e igualdade de 25 de marzo de 2014, de 
estudo do Prego de cláusulas administrativas que rexerá a contratación do Servizo de axuda no 
fogar do Concello de Redondela.

Intervencións: (...)

Votación e acordo: A proposta presentada recibe os votos a favor do PP (3), e as abstencións de 
AER (1), BNG (1) e PSOE (3)”

INTERVENCIÓNS 

A concelleira  PARIS  BLANCO di  que  é  urxente  aprobar  o  expediente  e  que  en  canto  as  
modificacións propostas na comisión despois de comentalas cos servizos xurídicos do Concello 
pode haber algúns problemas. En canto ao prazo sinala que hai que ter en conta existe unha data  
a finais do ano 2015 a partir da cal ao mellor non hai que presta-lo servizo e en todo caso 
poderíase rescindir no terceiro ano. Di que caso de baixarse a duración do contrato o pleno xa 
non sería  competente  para  aprobar  o  expediente  de  contratación.  En canto  á  solvencia  das 
empresas  con  respecto  a  contía  en  relación  á  experiencia  analizouse  o  tema  pero  o  valor  
estimado do contrato é de 1.650.000 euros polo que esixir unha cifra de negocios de un millón é 
congruente. En canto ao das cooperativas xa se resolvera anteriormente e non cabe valoralo en 
función  do  tipo  de  empresa  e  por  outra  banda  existe  unha  obriga  de  subrogación  de  18 
empregadas.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que se van abster.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o BNG fixo varias propostas e á vista do que di a 
concelleira  non  o  teñen  nada  claro.  Pensa  que  se  trata  de  primar  a  empresas  importantes. 
Admiten que o da temporalidade pode implicar que a competencia sexa da alcaldía aínda que  
pode vir ao pleno igual. Sinala que coa reforma local moitos servizos pasarán ás deputacións ou 
a  Xunta  e  estima  que  este  é  un  servizo  fundamental  que  debe  estar  cerca  dos  afectados. 
Considera que o das cooperativas pode valorarse no apartado doutras melloras e non aceptan o 
do millón de euros porque vai en consonancia con que empresas pequenas poidan presentarse.  
Di tamén que a porcentaxe da subcontratación posible, ao 40%, é excesivo. Non van a apoiar 
estas bases. 

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que na comisión no que estaban de acordo os tres grupos da 
oposición  era  na  duración  do  contrato.  En  canto  o  resto  dos  puntos  despois  de  falalo  cos 
servizos técnicos do Concello están de acordo en apoialo tal e como está.

A concelleira PARIS BLANCO di que se asumen a petición de cambiar o prazo a competencia 
sería da Alcaldía e parécelle que no pleno o expediente ten máis transparencia. Pensan que se  
garante que  a suba do prezo vaia a ser mínima. Considera que as empresas que se presenten 
teñen que ter certa solvencia porque é un servizo moi importante. A contía está en concordancia 
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co valor estimado do contrato que é de 1.650.000 euros. As persoas que actualmente prestan 
servizos terían o posto garantido.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que gustaríalles que este servizo fora público e están de 
acordo coas propostas do BNG.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que a Xunta de Galicia soamente aporta 130.000 euros e 
o resto teno que aportar o Concello que ten que primar as políticas de carácter social xa que é un  
servizo fundamental. Insiste en que a pesares dos informes técnicos o das cooperativas podería 
avaliarse dalgún xeito e non está de acordo con que as empresas teñan que ter a solvencia que se 
esixe.

A concelleira PARIS BLANCO di que as tarifas previstas na ordenanza pode haber cuestións 
extraordinarias a valorar polos servizos sociais en casos especiais e xustificados.

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno en votación ordinaria e por maioría dos /as concelleiros/as presentes, sendo 
dezaoito votos a favor (10 do PP e 8 PSdeG-PSOE) dous en contra ( BNG) e unha abstención 
(AER),aproba o expediente de contratación do Servizo de Axudas no Fogar (SAF) e os pregos 
de cláusulas administrativas e de prescricións técnicas correspondentes aos efectos de que se 
desenvolva dito expediente.

11.  PROPOSTA  DA  CONCELLERÍA  DE  FEIRAS  E  MERCADOS  SOBRE  A 
TRANSMISIÓN DO POSTO DE MERCADO DE ABASTOS DE REDONDELA Nº28
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de interior de 24 de marzo de 2014, que transcrito di:

“B).- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE FEIRAS E MERCADOS

Vista  a  solicitude  presentada  por  Luz  Adriana  Martínez  con  NIE  X2924945  N  para  a 
transmisión  da  titularidade  do  posto  número  28  (bancada)  da  Sala  Central  do  Mercado de 
Abastos de Redondela adicado á venda de peixe en favor de Rodrigo Villar Romero con DNI  
44452667 S.

Tendo en conta que este posto foi transmitido en data 28 de marzo de 2012 en favor de Luz  
Adriana Martínez, sendo a data da primeira concesión o 5 de xuño de 1992. 

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

Visto o informe da Recadación Municipal de data 28 de febreiro de 2014 no que se indica que 
Luz Adriana Martínez e Rodrigo Villar Romero están ao corrente coa Facenda Municipal. 

Visto o pagamento da garantía definitiva realizado por Rodrigo Villar Romero. 

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

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

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

Tanto  na  transmisión  entre  vivos,  como  por  causa  de  defunción,  devengaranse  a  prol  do 
Concello os dereitos que estean previstos na vixente Ordenanza fiscal.”
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A vista de todo o anterior a Concelleira de Feiras e Mercados propón
Primeiro.- Autorizar a transmisión da titularidade do posto número 28 (bancada) da Sala Central  
do Mercado de Abastos de Redondela adicado á venda de peixe en favor de Rodrigo Villar  
Romero con DNI 44452667 S e enderezo no camiño do Coto, 27, Cesantes, 36693 Redondela. 

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

Terceiro.- Dar de baixa a Luz Adriana Martínez con NIE X2924945 N como concesionaria do 
posto 28 (bancada) da Sala Central do Mercado de Abastos de Redondela adicado á venda de 
peixe.

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

INTERVENCIÓNS

O  concelleiro  BLANCO  PEREZ  di  que  se  van  abster  porque  non  están  de  acordo  coa 
normativa.

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno en votación ordinaria e por maioría dos /as concelleiros/as presentes, sendo 
dezanove  votos  a  favor  (10  do  PP  e  8  PSdeG-PSOE  e  1  de  AER)e  dúas  abstencións 
(BNG),aproba a transmisión do posto de mercado de abastos de Redondela nº28.

12.  PROPOSTA  DA  CONCELLERÍA  DE  FEIRAS  E  MERCADOS  SOBRE  A 
TRANSMISIÓN DOS POSTOS DE MERCADO DE ABASTOS DE REDONDELA Nº8 E 
9
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de interior, de data 25 de marzo de 2014, que transcrita 
di:

“A).- PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE FEIRAS E MERCADOS

Vista  a  solicitude  presentada  por  Germán  José  Rubín  Pazos  con  DNI  36074709  Z  para  a 
transmisión da titularidade dos postos números 8 e 9 (pranta baixa adosados) adicados á venda 
de froita e produtos alimenticios do Mercado de Abastos de Redondela en favor de Mónica  
Outón Redondo con DNI 36093701 P.

Tendo en conta que este posto foi transmitido en data 29 de abril de 2008 en favor de Germán 
José Rubín Pazos, sendo a data da primeira concesión o 11 de maio de 1992. 

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

Visto o informe da Recadación Municipal de data 18 de marzo de 2014 no que se indica que  
Germán José Rubín Pazos e Mónica Outón Redondo están ao corrente coa Facenda Municipal. 

Visto o pagamento da garantía definitiva realizado por Mónica Outón Redondo. 

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

Os dereitos que outorga a concesión do posto de venda nos mercados municipais de abastos son 
persoais e transferibles por actos entre vivos ou por causa de defunción do titular. ....
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Tanto  as  transferencias  a  terceiros  como  as  sucesións  de  descendentes  ou  ascendentes 
entenderanse polo tempo que reste ata a caducidade da concesión outorgada ao primeiro titular e  
para mesmo uso.

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

A vista de todo o anterior a Concelleira de Feiras e Mercados propón:

Primeiro.-  Autorizar  a  transmisión  da  titularidade  dos  postos  números  8  e  9  (pranta  baixa 
adosados)  adicados  á  venda  de  froita  e  produtos  alimenticios  do  Mercado  de  Abastos  de 
Redondela en favor de Mónica Outón Redondo con DNI 36093701 P. 

Segundo.- A concesión do posto é de trinta anos a contar dende o día 11 de maio de 1992.

Terceiro.- Dar de baixa a Germán José Rubín Pazos con DNI 36074709 Z como concesionario 
dos  postos  números  8  e  9  (pranta  baixa  adosados)  do  Mercado  de  Abastos  de  Redondela 
adicados á venda de froita e produtos alimenticios.

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

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno en votación ordinaria e por maioría dos /as concelleiros/as presentes, sendo 
dezanove  votos  a  favor  (10  do  PP  e  8  PSdeG-PSOE  e  1  de  AER)e  dúas  abstencións 
(BNG),aproba a transmisión do posto de mercado de abastos de Redondela nº8 e 9

Previa declaración de urxencia, acordada en votación ordinaria e por unanimidade, tratouse o 
seguinte asunto:

III  PLAN  DE  IGUALDADE  ENTRE  MULLERES  E  HOMES  DO  CONCELLO  DE 
REDONDELA
Visto o ditame da Comisión Informativa de Servizos Sociais e Igualdade de 20 de marzo de  
2014, en virtude do cal ditaminouse favorablemente, co voto dos representantes do PP(3) e as 
abstencións de AER(1), BNG(2) e PSOE(3), a revisión e aprobación do III Plan de igualdade 
entre mulleres e homes do Concello de Redondela 2013-2015

INTERVENCIÓNS:

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están de acordo.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o BNG fixo as súas aportacións no Consello da Muller 
entre elas a adaptación conceptual  á lei  de racionalización que modificou a lei de bases do  
réxime local. Parécelle que o plan é moi ambicioso e está feito por xente especializada no tema, 
ata o punto de que dubida que o PP o leera xa que considera que contén cousas que dificilmente 
vanse levar a cabo.  Pon un exemplo relativo á educación que confronta coa lei  Wert  ou a 
creación de obradoiros para investir os roles tradicionais…etc. Parécelle que ao mellor vai ser  
un brindes ao sol xa que non vai  co ideario do PP e tería que ir  acompañado da necesaria  
dotación orzamentaria. Pensan que de todos os xeitos o plan vai a perdurar no tempo e por iso 
vanlle dar o seu voto de confianza aínda que esixirán que se leve a cabo.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que o partido socialista participou no plan aportando a súas 
suxerencias algunhas das cales non foron recollidas. Aínda así votarán a favor a pesares de que  
estiman o plan que está actualmente vixente non se cumpre.
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A concelleira  PARIS  BLANCO di  que  o  plan  é  incluso  menos  ambicioso  que  o  anterior.  
Prantexan un plan bianual para un prazo máis curto e poderase concretar máis para ver que se  
pon en marcha antes e como. Indica que no anterior se chegou a uns obxectivos en torno ao 
75%.Tamén sinala que se están promovendo actividades de corresponsabilidade nos institutos 
que non entran dentro do plan e que co plan aprobado poden entrar en liñas de subvención 
importantes. 

O concelleiro BLANCO PEREZ di que tamén consideran que é un plan ambicioso e esperan 
que se cumpra na maior porcentaxe posible.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o plan terá menos número de follas pero cando di que é  
ambicioso refírese a outro tipo de cousas. Entende que o importante é a acción de levalo a cabo.  
Sinala que creen no plan pero dubidan que o executen.

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 AER) acordan aprobar o 
III Plan de igualdade entres mulleres e homes do Concello de Redondela 2013-2015.

13. ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

13.1 DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 21 de febreiro de 2014 ao 19 de marzo de 
2014.

O pleno do Concello queda informado.

13.2 MOCIÓNS

13.2.1.MOCIÓN  PRESENTADA  POLA  FEDERACIÓN  DE  ASOCIACIÓNS  DE 
VECIÑOS, CONSUMIDORES E USUARIOS, SAN SIMÓN, DE REDONDELA SOBRE 
OS CONSELLOS PARROQUIAIS.
ANTECEDENTES

Moción presentada pola Asociación de Veciñ@s, Consumidor@s e Usuari@s, San Simón, de 
Redondela, de 21 de febreiro de 2014 e con número de rexistro xeral de entrada no concello 
3109, que se transcribe a continuación:

“No ano 2.000, o Concello de Redondela inicia o proceso para a posta en marcha distintos  
órganos de participación cidadá, co obxectivo de implicar á veciñanza na vida municipal. As  
Asociacións de Veciños/as, como defensoras do interese xeral e non sectorial, deberían pilotar o 
funcionamento destes órganos e froito deste traballo foi  a elaboración,  coa participación de 
representantes das AAVV, do regulamento dos Consellos Parroquiais de Chapela, Reboreda e O 
Viso.

En todos estes anos a participación das asociacións de veciñ@s ten sido fundamental para o  
desenvolvemento dos Consellos Parroquiais, e en moitos casos, ten sido satisfactoria para as 
mesmas, pero téñense producido estratexias de desgaste, obstrución e escurantismo, por parte 
dos  diferentes  concelleir@s  do  goberno  municipal,  coa  intención  de  que  os  Consellos  e 
Comisións non contraveñan a folla de ruta do goberno de quenda.
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Entre as distintas medidas levadas a cabo polo gobernos municipais para atrancar os concellos 
temos pasado pola non convocatoria dos órganos de consulta e control, non ter en consideración 
algunha  das  propostas  ou  recomendacións  dos  Consellos,  negar  ou  obstruír  o  acceso  a 
información dos representantes veciñais, vulnerar o acordo do pleno, actitudes autoritarias, etc.

Se ben a constitucións dos tres Consellos Parroquiais, con antelación ao ano 2011, xurdiu froito 
das actividades asociativas nas parroquias máis dinámicas e tras a reivindicación das mesmas,  
agora por decreto créanse consellos parroquiais en todas as parroquias, a pesar de que todos os 
grupos representados no pleno recoñecen que o regulamento ten defectos, e do escasamente 
informados que están os colectivos do seu funcionamento. Algúns colectivos sen darse conta, 
son conducidos pola senda que máis interesa ao partido do goberno, mesmo a tomar partido  
nunha  decisión  que  non  corresponde  a  un  órgano  consultivo,  senón  ao  pleno,  e  alterar  
unilateralmente a representatividade establecida, limitar o dereito ao acceso a información, o  
incumprimento do regulamento e dos acordos dos consellos, ...  no fondo a consecución dun 
obxectivo propagandístico do partido de goberno,  coa argumentación de que agora todas as 
parroquias serán escoitadas e que non existiran parroquias de primeira e segunda.

Todo isto é debido a que o regulamento presenta certas ambigüidades que compre concretar e 
acoutar, xa que están levando a que o goberno local controle, gardando as formas ou non, o 
órgano,  ou  o  moldee  aos  seus  intereses,  ou  o  deixe  inservible.  No  Regulamento  establece 
mecanismos de control  e regulación da participación veciñal,  concedéndolle a presidencia a 
un/ha concelleiro/a de confianza do alcalde, as formación políticas contan con dereito a voto, o 
presidente que defende os intereses do goberno ten voto de calidade...

A  data  de  hoxe  con  todos  os  consellos  parroquiais  constituídos  ás  presas,  por  todo  o 
anteriormente  exposto,  solicitamos  se  someta  a  consideración  do  pleno  do  Concello  de 
Redondela os seguintes acordos:

1.- O recoñecemento ás asociacións constituídas estatutaria e legalmente como Asociacións de 
Veciños/as, a lexítima representatividades como defensoras do interese xeral da veciñanza sen  
menoscabo da representatividade que outras entidades enmarcadas noutros ámbitos sectoriais 
(cultura, augas, montes, muller, mocidade, medio ambiente, deportes, etc.), poidan ter veciñanza 
da parroquia dentro do seu propio ámbito sectorial, e o cumprimento íntegro do acordo plenario 
de constitución dos consellos sen interpretacións de terceiros.

2.- Contemplar un novo sector de asociacións, para que se inclúan todo tipo de asociacións ou 
plataformas con fins específicos para así non se poidan confundir coas asociacións de veciñ@s.

3.-  O inicio dun proceso de revisión do regulamento dos Consellos Parroquiais Municipais,  
precedido dunhas xornadas de debate aberto a todos os colectivos sociais e a veciñanza, onde se 
elabore un informe no que se recollan todas as eivas e incumprimentos  e se propoña a súa 
corrección, previo á presentación no pleno dunha proposta de modificación do Regulamento.

4.- O proceso será impulsado pola concellería de participación cidadá e será supervisado por 
unha comisión mixta paritaria da que formarán parte un representante de cada partido político 
representado no pleno,  4  das  asociacións de veciños,  1  das  comunidades  de montes,  1  das  
comunidades de augas, 1 das asociacións culturais e 1 das deportivas.

5.- A comisión Mixta Paritaria constituírse nun prazo de 2 meses.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que estiveron de acordo coa posta en marcha dos consellos 
parroquiais e coa implicación nos mesmos dos colectivos. Están de acordo coa moción aínda 
que no punto 4 absteríanse se se vota por puntos.

A concelleira PÉREZ ORGE di que tamén van a apoiar a moción aínda que non están de acordo 
ao cen por cen coa exposición de motivos. Están de acordo en que os consellos deben pilotar  
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sobre as asociacións de veciños. Sinte que non se falara en profundidade deste tema e sempre 
dixeron que se o movemento asociativo non ten interese non procede forzar a creación dos 
consellos. Considera que non é doado que participen en maior medida as asociacións culturais  
que as de veciños. Están de acordo en abrir o debate sen presupor o que vai a saír do mesmo.  
Non están de acordo en que os grupos políticos non teñan que ter voto en ditos consellos, tal e 
como pretende  AER.  Sinala  que en calquera  caso a  representación política  sempre  está  en 
minoría.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o grupo socialista está de acordo no fundamental 
coa moción . Sinala que hai unha necesidade de participación por parte da veciñanza que se 
plasmou  en  varios  consellos  creados  dende  o  ano  2000 pero  a  partir  do  2011  se  propuxo 
constituír os consellos de todas as parroquias abrindo os mesmos a outros colectivos. Considera 
que co paso do tempo hai que facer unha reflexión e admitir que non está funcionando e pon  
como exemplo a Chapela onde a asociación de veciños non forma parte do mesmo. Di tamén 
que hai falta de información. Estima doado que este proceso de debate se promova dende a 
concellería de participación cidadá.

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que tampouco están de acordo con algunhas das 
afirmacións da exposición de motivos. Sinala por exemplo o da creación por decreto xa que o  
artigo 2 do regulamento prevé a creación dun consello en cada parroquia e no 2011 somentes  
foran creados tres. Di que non os constituíron ás presas senón despois de falar con todas as 
asociacións aínda que ao final a presa veu dada polo tema dos orzamentos participativos. Di que 
en  Chapela  se  deu  entrada  á  asociación  de  afectados  pola  AP9  xa  que  se  consideraba 
importante. Parécelle ben que se mellore o tema e se corrixan os defectos pero di que tamén hai  
colectivos en parroquias que son máis activos que as asociacións de veciños. Dixeron sempre 
que trala constitución dos consellos se empezaría a traballar no novo regulamento. Propoñen 
que a mesa paritaria a constitúa un membro de cada consello parroquial e un representante de 
cada grupo político.

O  concelleiro  BLANCO  PEREZ  di  que  solicita  novamente  que  se  celebren  os  plenos  no 
multiusos cando se prevea máis asistencia da normal. Insiste en que os políticos non deben ter 
voz nos consellos e que as súas propostas deben ser vinculantes para o pleno.

A concelleira PÉREZ ORGE di que a constitución dos consellos si se fixo de presa e correndo. 
Sinala  que se  non se  dan as  condicións  para  a  creación  do consellos  é  mellor  non crealo.  
Estiman que debe manterse a proposta tal e como está e non apoian outra proposta distinta.  
Pensa  que  a  representación  debe  ser  por  sectores.  Sinala  que  o  tema  dos  orzamentos 
participativos é posterior á creación dos consellos e que o regulamento tal e como está lles vale,  
pero non a interpretación que se fai do mesmo e o acordo plenario de constitución dos consellos.

O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO di  que  tampouco  apoia  a  proposta  do  señor  Alvarez 
Ballesteros e van a apoiar a moción tal e como foi presentada. Di que cada parroquia ten a súa 
propia dinámica. Estima que non ten que haber medo a revisalo.

O  concelleiro  ALVAREZ  BALLESTEROS  di  que  non  teñen  medo  a  revisar  e  que  xa 
manifestou que debe comezarse o proceso para modifica-lo regulamento.  Pensa que o tema 
debería debaterse antes nos consellos e que de acordo co punto 4 faltarían moitos colectivos.

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/as concelleiros/as asistentes, sendo 
dez abstencións (10 PP) e 11 votos a favor (8 PSdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER),  aproban a 
moción anteriormente transcrita.
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13.2.2.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUP  MUNICIPAL  DO  BNG  SOBRE  O 
AOPIO Á FROTA DE CERCO E ARTES MENORES
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal do BNG en data 21 de marzo de 2014 e con número 
de rexistro xeral de entrada no concello 4193, que se transcribe a continuación:

“Máis unha vez,  a Unión Europea,  a través do Consello de Ministros de Pesca -sempre co 
entusiasta voto favorábel do Goberno español e a conivencia da Xunta de Galiza- volvía fixar 
uns Topes Autorizados de Captura (TAC) claramente discriminatorios para a frota pesqueira 
galega.  Esta  decisión,  non  fundamentada  cientificamente,  pretende  primar  os  intereses 
económicos  e  comerciais  doutros  estados fronte  ás  necesidades  do sector  pesqueiro galego, 
claramente prexudicado en todo este proceso. Trátase de regras de xogo da UE incompatíbeis 
coa existencia e o futuro do noso país en materia pesqueira.

O problema non é que non haxa peixe no noso litoral: haino, e ben abundante. O conflito xorde 
cando se lles impide pescar aos galegos e si se lles permite a outras frotas. É, en definitiva, un  
problema político, que precisa de solucións políticas.

Nese contexto,  en decembro do ano 2013,  os representantes da Xunta  de Galiza  xunto cos  
representantes  do  sector  pesqueiro  galego  negociaban  en  Madrid  o  reparto  de  cotas  no 
Cantábrico noroeste; entre elas, estaban especies estratéxicas para a frota do cerco  e de artes  
menores como a xarda e o xurelo.

No reparto que estabelece a UE do TAC da xarda,  correspóndenlle ao Estado español 29.019 
toneladas para o 2014, das cales hai que descontarlle unhas 7.000 toneladas que é a sanción que 
esta lle impón a toda a frota por se exceder nas capturas asignadas nos anos 2009 e 2010. 

No caso do xurelo correspondeulle ao Estado español un total de 16.592 toneladas, o que supón 
un  26%  menos  das  que  se  recibiron  o  ano  pasado  de  22.409  toneladas  (“marabillosa 
negociación”, por certo, para o Goberno galego e o ministro Arias Cañete, pois -afirmaban- é 
mellor reducir un 26% que un 40%),  mentres que aos vascos se lles manteñen as capturas na  
zona Ciem VIIIb (Golfo de Bizkaia) e  son compensados coa subida do verdel (estornino ou 
xarda veteada), un 30%, saíndo, máis unha vez, claramente beneficiados.

Na negociación do reparto por parte do Estado español xulgábase que a intención  era eliminar o 
modelo dos últimos anos, que obrigaba a terse que desprazar a frota galega a Cantabria ou ao 
País Vasco se querían pescar algo, pois en poucos días, esgotábase a cota. Cómpre trocar este  
modelo  discriminatorio  por  outro   máis  acorde  coa  realidade  galega,  que  lle  permita  á 
embarcación ter dereito a un total de capturas e poder pescalo cando e onde o considerar. 

Na negociación que se levou a cabo impúxose o modelo vasco, que contou coa colaboración do 
Goberno español e a inhibición do Goberno galego; isto é, que as capturas históricas tivesen o 
maior peso posíbel no reparto, comezando nun 90-10 e admitindo un preacordo onde as capturas 
históricas lle correspondía o 70%, e outros factores, como número de tripulantes, GT's, etc., 
unicamente alcanzaban o 30%. 

Con  este  reparto  a  frota  galega,  que  ten  154  barcos  de  cerco  (  20  no  noso  concello), 
correspóndelle  o  24,5%  das  cotas  de  xarda,  mentres  que  a  vasca,  con  53  embarcacións, 
consegue un 50% do total das capturas. Este criterio de reparto realizouse interesadamente a 
partir das capturas históricas, computándose nestas as realizadas entre os anos 2002 e o 2011. 
Nestes anos a pesca en Galiza estivo regulada mediante topes, non así o doutras comunidades  
costeiras  e coincidindo ademais cos anos onde houbo un exceso de capturas (2009 e 2010), con 
sanción da UE. Para alén disto, o modelo destes últimos anos xa viña prexudicando gravemente 
a frota galega, dado que o reparto era global e cando a xarda chegaba ás nosas augas, a cota 
estaba esgotada impedíndosenos pescala. 
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A maiores  temos  que  lembrar  que  historicamente  a  frota  vasca  non  pescaba  esta  especie. 
Comezou a pescala a raíz de se ter esgotado a pescaría do bocareu. No actual preacordo de 
reparto en función das últimas capturas históricas non se prima a quen tivo regulada as súa 
actividade, nin a quen pescou menos, nin a quen non se excedeu das capturas: prímase a quen se  
incorporou tardiamente a esta pescaría, a quen non a tivo regulada e, sobre todo, recoñéceselle 
como captura histórica a quen pescou de máis.

O  Estado  español  é  cúmplice,  mentres  o  Goberno  galego  cala,  admitindo  uns  criterios 
discriminatorios, ao igual que a Unión Europea, esquecéndose dos argumentos de boa xestión 
pesqueira,  e permitindo  uns criterios máis  políticos que sociais,  abocando a frota galega á  
miseria.

Unha vez que o sector foi  consciente do prexuízo que se está a causar con este preacordo,  
decidiu amarrar a frota e tomar medidas para impedir  esta negociación discriminatoria, pois 
entende que con este modelo o sector non ten futuro. A única saída a esta situación é que o  
Goberno español anule este preacordo e que se inicie unha nova negociación onde os criterios 
sexan obxectivos, isto é: debe existir un reparto lineal proporcional ao número de embarcacións, 
onde se prime  o número de tripulantes e os criterios de responsabilidade.

Por  iso,  o  BNG solicita  do Pleno da Corporación Municipal  de  Redondela  a adopción do 
seguinte ACORDO

1. Manifestar  o apoio deste concello a frota do cerco e de artes menores  que reclaman un  
reparto xusto das cotas da xarda e do xurelo.

2. Reclamar  o  cambio  profundo  da  Política  Común  de  Pesca  da  UE,  e  a  derrogación  do 
Principio de Estabilidade Relativa, que consagra a discriminación estrutural da frota pesqueira  
galega.

3. Reivindicar o exercicio pleno das competencias galegas sobre as nosas augas, eliminando as 
cotas de pesca fixadas desde Bruxelas no noso propio litoral.

4. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, ao presidente do Goberno español, 
aos grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e do Congreso dos Deputados, e deputadas e 
deputados galegos no Parlamento europeo.”

INTERVENCIÓNS

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

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que tamén tiñan unha moción de apoio á frota de cerco 
pero finalmente  non a presentaron porque a frota volveu a  pescar.  Sinala que tiveron unha 
xuntanza cos representantes dos armadores de Cesantes que xunto cos de Chapela teñen gran  
parte da flota de Vigo. Considera que foron enganados xa que negociaron en Madrid, pero non 
os  interesados  senón  os  presidentes  das  cofradías  que  non  informaron  aos  armadores  e 
mariñeiros do resultado da negociación. Di que na mesma prexudicaron á flota galego a favor  
da flota vasca. Pregúntase que pasará a partir deste ano xa que armadores e mariñeiros non 
aceptan a taxa de Bruselas. Lle parece claro que haberá que negociar unha nova distribución 
para o 2015.

O concelleiro CRESPO LOPEZ di que o Concello xa fixo o seu traballo e que el mesmo está  
moi  vencellado  ao  mar  e  tratou  de  informarse  a  fondo  do  problema  da  frota  do  cerco 
xuntamente cos implicados de Redondela. Están de acordo co espírito da moción aínda que 
discrepen con algúns puntos da exposición de motivos.

A concelleira PÉREZ ORGE di que hai que adiantarse para que o ano que ven non suceda o 
mesmo. Lle parece que non hai dereito a que non se nos deixe pescar no noso litoral.
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O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o que está claro é que negociaron fatal en Madrid, 
ás  costas  dos  mariñeiros.  Refírese  ás  porcentaxes  relativas  de  Galicia  e  o  Pais  Vasco  con 
respecto á pesca de xarda. Propón incluír un punto na moción:  Instar a Xunta de Galicia que  
rexeite a proposta de acordo trasladada ao sector do cerco por parte da Secretaría Xeral do  
Mar do Goberno do Estado para o reparto da cota de xara e do xurelo para o ano 2014, e  
esixir un novo reparto preferente lineal e no que se teñan en conta o número de tripulantes

O concelleiro  CRESPO LOPEZ di  que  o  BNG tamén  puido  votar  na  mesma  liña  a  unha 
proposta do PP no parlamento de Galicia no ano 2012. Di que non están de acordo co punto 3 
posto que non se pode estar en Europa somentes para o que conveña. Sinala que alomenos se 
chegou a un acordo e agora están os barcos xa pescando.

A concelleira PÉREZ ORGE di que non queren estar en Europa para que lles corten as alas e o  
que reclaman é poder pescar no noso litoral e considera que isto vai máis aló da proposta do 
PSOE. Manteñen a moción tal e como está

VOTACIÓN E ACORDO

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

13.2.3.  MOCIÓN DO  GRUPO  MUNCIPAL  DO  BNG  DE  APOIO  Á PETICIÓN DE 
INDULTO PARA OS TRABALLADORES CARLOS RIVAS MARTÍNEZ E SERAFÍN 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal do BNG de data 21 de marzo de 2014 con numero de 
rexistro xeral de de entrada no concello 4194, que se transcribe a continuación:

“O Xulgado do Penal nº1 de Vigo ditou unha sentenza en que se condenaba inxustamente os 
sindicalistas   Serafín  Rodríguez  e  Carlos  Rivas,  a  penas  de  tres  anos  prisión  pola  súa 
participación nunha folga do transporte no marco  da negociación do convenio colectivo de 
Pontevedra.  Esta  sentenza  foi  ratificada  dous  anos  despois  pola  Audiencia  Provincial  de 
Pontevedra.

Ante esta situación que as centrais sindicais CIG, UGT e CC.OO. consideran inxustificada xa 
que ao seu xuízo se lles aplicou o artigo 315.3 do Código Penal, atentando contra os dereitos 
dos traballadores/as, cando o que debera prevalecer é o dereito de folga, estas organizacións 
solicitaron do Consello de Ministros a concesión do indulto que foi denegado o pasado mes de 
decembro.

Esta petición de indulto ía avalada pola sinatura de miles de cidadáns e cidadás que consideran 
esta condena de carácter ideolóxico, coa que se pretende criminalizar e reprimir as protestas da  
clase traballadora e que os movementos sociais e sindicais non lles fagan fronte ás políticas 
regresivas en dereitos. Esta decisión do Consello de Ministros contrasta coa laxitude coa que 
lles  concede  indultos  a  persoas  condenadas  por  delitos  de  corrupción  como  banqueiros  ou 
cargos políticos.

Deste xeito,  tal  e como denuncian desde as tres centrais  maioritarias,  os dous traballadores  
afectados atópanse á espera, tras da suspensión de execución da pena imposta mentres se tramita 
unha nova petición de indulto, da decisión ministerial que evite a súa entrada en prisión.

Ante  esta  situación  ,  o  Grupo Municipal  do BNG  considera  que  o Pleno do  Concello  de  
Redondela  ,  como  representante  da  cidadanía  do  noso  concello  debe  pronunciarse 
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inequivocamente  a favor de que o Consello de Ministros tome en consideración a petición que 
acaban de reiterar os sindicatos maioritarios e  miles de galegos e galegas.

Polo exposto, solicitamos do Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte

ACORDO

1.- O Concello de Redondela  declárase a favor de que o Consello de Ministros conceda o  
indulto para Carlos Rivas Martínez e Serafín Rodríguez Martínez.

2.- Dar traslado do presente acordo ao Goberno Galego e ao Goberno do Estado español.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están a favor.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que están a favor pero propoñen facer unha declaración 
institucional conxunta tal e como se fixo na Deputación e noutros concellos de Galicia.

O concelleiro  GONZALEZ BARBEIRO di  que  desexan facer  algunha  matización  na  parte 
expositiva. Sinala que non os condenaron por participar na folga senón o problema era a forma 
de facer valer o dereito á folga xa que debe respectarse o dereito doutros traballadores a non 
facela. 

A concelleira PÉREZ ORGE di que discrepa do portavoz do PP con respecto a esta cuestión. 
Sinala  que  haberá  igualdade  cando  un  xuíz  condene  a  un  empresario  por  coaccionar  aos 
traballadores para non facer folga. Non lle parece doado facer unha declaración institucional 
cando vaise aprobar unha moción.

O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO di  que  o  grupo  socialista  presentou  unha  moción  na 
deputación e a partir de aí fíxose unha declaración institucional.

O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que houbo un proceso xudicial no que estas persoas 
aportaron os seus medios de defensa. Non lle parece procedente sentir admiración por quen 
exerce os seus dereitos con violencia e refírese ao feito de que naquela folga houbo importantes 
destrozos.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o BNG sempre se declarou en contra da violencia, pero 
tamén a hai en certas políticas que ás veces son moito peores e xeran máis violencia.

VOTACIÓN E ACORDO

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

13.2.4.  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  CONTRA  O 
DESMANTELAMENTO  DO  065  DO  SERVIZO  GALEGO  DE  TRANSPRTE 
ADAPTADO.
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal do BNG de data 21 de marzo de 2014 con numero de 
rexistro xeral de de entrada no concello 4195, que se transcribe a continuación:

“O Servizo Galego de Transporte Adaptado (065), que atende as persoas con discapacidade e 
dependentes, foi instaurado por iniciativa do BNG no goberno bipartito da Xunta de Galiza e 
constituíu o primeiro transporte adaptado público de todo o Estado español.

A partir do acceso do PP ao goberno da Xunta de Galiza, este servizo básico, bautizado como  
Servizo Galego de Apoio á Mobilidade Persoal (065) comezou a sufrir un deterioro constante 
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que ten a súa culminación na decisión da Xunta de deixar de prestar o servizo para o traslado 
diario ou semanal das persoas dependentes aos centros onde van ser atendidas nas súas terapias.

Este feito, xustificado polo PP con base nunha pretendida racionalización e eficacia, tradúcese 
simplemente no desmantelamento do servizo do 065, para non atender o desprazamento regular 
de persoas dependentes nin para garantir a mobilidade das persoas con maiores dificultades. En 
cambio, non teñen reparo en crear para o Consorcio de Benestar un transporte propio para as  
persoas usuarias dos seus centros.

Isto  é  outro  paso  na  eliminación  dos  programas  e  servizos  de  dependencia  e  benestar  que 
sufrirán novamente as persoas máis débiles, neste caso as que teñen maiores dificultades para se 
trasladaren e poder recibir atención como consecuencia do seu estado.

Ademais,  a  decisión  do  goberno  do  PP  vai  provocar  unha  perda  importante  de  postos  de 
traballo. De feito, o novo concurso para contratar o servizo na comarca de Ferrolterra, en Verín,  
O Barco de Valdeorras, Vigo e Pontevedra, ficou deserto, o que provoca a suspensión a partir  
do 8 de marzo de 2014, un proceso que afecta, por exemplo, a 14 traballadoras e traballadores,  
no caso de Ferrolterra.

Por este motivo o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal de 
Redondela á adopción do seguinte ACORDO: Instar á Xunta de Galiza a: 

1. Paralizar o desmantelamento do Servizo do transporte adaptado do 065.

2. Garantir o desprazamento regular das persoas dependentes e a mobilidade das persoas con 
maiores dificultades.”

INTERVENCIÓNS

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que o servizo de transporte adaptado quedou reducido ao 
mínimo  e  afecta  moi  negativamente  á  poboación,  quedando moitas  persoas  sen  servizo  ou 
provocando que non asistan ás citas.

A concelleira PARIS BLANCO di que van a votar en contra porque consideran que non é certo  
o que se sinala na moción e non hai falta de garantías en canto ao desprazamento das persoas.  
Sinala que se configurou como un transporte puntual e agora se revisou o servizo para facelo 
máis funcional. Di que vai dirixido a persoas que non poden utilizar o transporte ordinario e os 
usuarios manteñen intactos os seus dereitos. 

O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  cando  a  cousa  non  lle  vai  ben  o  PP  repite 
literalmente  o que lle ven de Compostela.  Considera que a finalidade deste servizo era dar 
cobertura  a  persoas  con dificultades  para  acceder  a  hospitais..etc  e  que  vai  a  prexudicar  á  
situación de moitas persoas que sofren illamento. Manteñen a moción como está.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que por moitas voltas que lle dean se está a desmantelar o  
065, que era un servizo que levaba anos funcionando bastante ben. Insiste en que se deixa a 
persoas sen servizo e se reduciron os vehículos. Considera que todo vai polo mesmo camiño, de 
desmantelar todo, especialmente en materia de servizos sociais.

A concelleira PARIS BLANCO di que non é certo que funcionara ben xa que era utilizado de  
xeito regular por persoas que non debían utilizalo e deixaban fora ás que realmente ía dirixido. 
Sinala que hai un contrato novo e vaise mellorar o servizo para o que os orzamentos están 
blindados.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que a proposta do PP é acabar con certos servizos.

VOTACIÓN E ACORDO.
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O Concello pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/as concelleiros/as asistentes, sendo 
sendo dez votos en contra (10 PP) e once votos a favor (8 PSdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), 
aproban a moción anteriormente transcrita.

13.3. SOLICITUDES DE COMPARECENCIA 

1  3.3.1.  SOLICITUDE  DE  COMPARECENCIA  DO  CONCELLEIRO  DE  MEDIO   
AMBIENTE  PRESENTADA  POLA  AGRUPACIÓN  DE  ELECTORES  DE 
REDONDELA (AER).
ANTECEDENTES

Solicitude de comparecencia presentada pola Agrupación de Electores de Redondela (AER), de 
data 24 de xaneiro de 2014 e con número de rexistro xeral de entrada no concello 934, que  
transcrita di:

“O30/08/2013 solicitamos a comparecencia do concelleiro de Medio Ambiente para que nos 
explicara  o traballo desenvolto pola súa concellería ao longo deste  mandato.  Miguel  Ángel 
Álvarez Ballesteros compareceu o 26/09/2013, presentando no leno un informe de nove folios  
onde  dicía  que  se  explicaban  os  traballos  realizados.  O  concelleiro  de  Medio  Ambiente 
comprometeuse nese pleno a darnos eses folios,  cousa que a día de hoxe aínda non fixo,  a 
pesares  que  insistimos  pedíndolles  tanto  en  persoa  como  nun  rogo  formal  no  pleno  do 
26/12/2013, incumprindo a súa palabra.

Por  outra  banda,  no pleno do  4 de  abril  do 2013,  a  corporación  acordou por  unanimidade 
convocar mensualmente a Comisión de Seguimento de Servizos Privatizados mentres algunha 
concesionaria nin cumpra co contrato. Pasaron case 10 meses e só se convocou unha vez, cando 
entendemos  que  non se  fai  un  seguimento  axeitado aos  servizos  privatizados  como son as 
piscinas municipais, aparcamentos da Xunqueira, auga, lixo o recadación: cobros indebidos, mal 
estado  das  instalacións,  non  elaboración  de  informes,  non  separación  de  fecais  e  pluviais, 
vertidos, limpeza escasa de contedores, incumprimento da lei de accesibilidade... Entendemos 
que se está a incumprir un acordo plenario, feito que consideramos moi grave.

Polo anterior,  solicitamos a comparecencia do concelleiro de Medio Ambiente para que nos 
explique por que non cumpre a súa palabra nin o acordo plenario, e explique o traballo NON 
desenvolto pola súa concellería.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que hai dous meses se deu unha explicación na 
comisión de servizos privatizados. Di que os folios aos que se refire eran manuscritos, con notas  
persoais e non llelo vai a dar así e non tivo tempo de pasalo. Sinala que non hai nada que ocultar  
e se quere llo volve a ler, cousa que fai de seguido resumidamente.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que lle extrana que en sete meses non tivera tempo de pasar 
a limpo os nove folios. Non sabe por que non se celebraron reunións da comisión de servizos 
privatizados en dez meses e sinala algúns problemas concretos nalgúns deses servizos. Refírese 
tamén á cuestión dos ruídos do AVE e aos verquidos nos ríos…etc

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que entre agosto e decembro tivo que paralizar 
moitas cousas por un problema grave a nivel persoal e pregunta se lle vale como explicación. 
Refírese a que para moitas cousas fai falta diñeiro e hai que ir pouco a pouco. 
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CONCELLO DE REDONDELA

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  oito  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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