
           
CONCELLO DE REDONDELA

Nº6/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA 6  DE 
MAIO DE 2014
ORDE DO DÍA

 1 Aprobación, de ser o caso, da acta da sesión anterior
 2 Dar conta do expediente de modificación de crédito mc 05/2014 tc 03-14
 3 Dar conta do Marco Orzamentario a medio prazo elaborado por esta Entidade Local.
 4 Dar conta da Liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2013
 5 Aprobación dun recoñecemento extraxudicial por importe de 50.464,89€
 6 Aprobación dun plan económico-financeiro
 7 Aprobación Inicial modificación de crédito mediante crédito extraordinario
 8 Dar conta ao pleno da solicitude presentada ao abeiro do Decreto 99/2012, do 16 de marzo, 

polo que se regulan os servizos sociais comunitarios e o seu financiamento para o ano 2014 
 9 Resolución de expediente de responsabilidade patrimonial 29/2012 
 10 Expediente de contratación do Plan Xeral de Ordenación Municipal.
 11 Actividades de control de pleno:

 11.1 Dar conta resolucións da alcaldía.
 11.2 Mocións
 11.2.1 Moción presentada polo grupo municipal do PSDeG-PSOE sobre reclamación 

do céntimo sanitario
 11.2.2 Moción presentada pola Asociación de Electores de Redondela, sobre o apoio á 

proposición de lei sobre a mellora da protección laboral e seguridade social das 
persoas con enfermidades de cancro.

 11.2.3 Moción Presentada polo grupo municipal do BNG, sobre a demanda de políticas 
activas de emprego

 11.2.4 Moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre a gratuidade dos libros 
de texto.

 11.3 Solicitude de comparecencias
 11.4 Rogos e preguntas

Na Casa do Concello, sendo as vinte horas do día seis de maio 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.

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.
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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 marzo 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 DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO MC 05/2014 
TC 03-14
Dada conta dos seguintes expedientes administrativos de modificación de crédito:

• Expediente MC 05/2014 tc 03-14 mediante transferencia de créditos por importe de 
17.037,57 euros, aprobada por resolución de alcaldía de data 19.03.14

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

3.DAR  CONTA  DO  MARCO  ORZAMENTARIO  A MEDIO  PRAZO  ELABORADO 
POR ESTRA ENTIDADE LOCAL.
Dáse  conta  da  resolución  da  alcaldía  de  data  31/4/2014  pola  que  se  aproba  o  marco 
orzamentario  a  medio  prazo  elaborado  polo  departamento  de  Intervención  do  Concello  de 
Redondela.

O Concello Pleno queda informado.

4.  DAR  CONTA  DA  LIQUIDACIÓN  DO  ORZAMENTO  CORRESPONDENTE  AO 
EXERCICIO 2013.
Dáse conta da liquidación do orzamento exercicio 2013 que presenta os seguintes datos:

Resultado orzamentario axustado de + 386.807,17€

Remanente de Tesourería para gastos xerais + 824.379,68€

Estabilidade orzamentaria: superávit de 1.096.554,74 €

O Pleno do Concello queda informado da liquidación do orzamento de exercicio de 2013.

5. APROBACIÓN DUN RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL POR IMPORTE DE 
50.464,89€
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de economía, facenda e desenvolvemento local, de data 
21 de abril de 2014, que transcrita di:

“Visto 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 16.04.14. así  
como certificación de existencia de crédito.

A súa vez prevese que a aprobación, se procede, deste recoñecemento extraxudicial non vai  
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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  nalgúns  casos  tal  como  establece  o  informe  do  Interventor  que  gastos 
correspondentes a  anos anteriores foran facturas no ano 2013 foi como consecuencia do atraso 
dos terceiros.

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

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 de 50.464,89 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 factura Euros Partida
Sociedade  galega  do  Medio 
Ambiente

21/12/13 2013/3316 49.911,75 1621A22700

Rubiolar-Do-Cabaleiro 04/12/13 A/312 22,55 1551A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 03/12/13 A/307 55,66 1511A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 27/11/13 A/298 287,16 3321A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 27/11/13 A/299 59,29 9221A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 27/11/13 A/300 18,15 9221A22002

Rubiolar-Do-Cabaleiro 27/11/13 A/301 110,33 9221A22002

(Intervencións.-.............)

Votación e ditame.- A comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local, 
en votación ordinaria, e con 8 votos a favor de tódolos partidos (4 do PP), (3 do PSG-PSOE), (1 
do  BNG),  e  unha  abstención  (1  de  AER)  estimou  oportuno  ditaminar  favorablemente  a 
proposta.”

INTERVENCIÓNS 

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están a favor da súa aprobación.

A concelleira PÉREZ ORGE di que tamén están a favor.

O  concelleiro  CABALEIRO  COUÑAGO  di  que  están  a  favor  pero  en  canto  á  factura  de 
SOGAMA sinala que se está a espera dun taxazo por parte desta entidade e pide ao Alcalde que 
teña en consideración a postura do partido socialista contraria ao mesmo.

A concelleira ALONSO ALONSO di que dita factura non ten nada que ver xa que corresponde 
ao ano 2013. Non obstante, indica que haberá que afrontar os problemas.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  Pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos  seus 
membros presentes, sendo 21 votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE e 1 de AER, 2 do 
BNG), aprobou o recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 50.464,89€
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6. APROBACIÓN DUN PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO.
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de economía, facenda e desenvolvemento local, de data 
21 de abril de 2014, que transcrita di:

“O Concello aprobou a liquidación do ano 2013. En dita liquidación, o Concello incumpre a  
regra  de  gasto  por  importe  de  221.748,33€,  o  cal  provoca  que  se  deba  aprobar  un  plan 
económico financeiro.

De  acordo  co  recollido  no  informe  de  Intervención,  ese  incumprimento  prodúcese  como 
consecuencia  da  incorporación  de  remanentes  de  crédito  financiados  con  exceso  de 
financiamento.

Para este caso, e segundo a consulta evacuada pola IGAE a partir dunha resposta da Secretaria 
Xeral de Coordinación Autonómica e Local, o plan económico financeiro limitarase a expor a  
orixe do incumprimento e a recoller coma media de aprobación do orzamento do ano seguinte 
en situación de equilibrio orzamentario, condicionante que se cumpre a día de hoxe posto que o 
Concello ten aprobado o orzamento do ano 2014 cumprindo tanto a regra de gasto como a  
estabilidade orzamentaria.

E estas  son  as  motivacións  que  levan a  propor  a  esta  comisión  Informativa  de  Economía, 
Facenda e Desenvolvemento Local:

PRIMEIRO.- Aprobar o plan económico financeiro que se achega xunto con esta proposta e que 
recolle  que  a  causa do incumprimento  da regra  do gasto prodúcese como consecuencia  da 
incorporación remanentes de crédito financiados con exceso de financiamento adoptado como 
medida a aprobación do orzamento no ano seguinte en situación de equilibrio orzamentario e da 
regra de gasto, condición xa cumprida.

SEGUNDO.- Faculta-lo Alcalde-Presidente ou Concelleiro en que delegue, para levar a cabo 
tódolos trámites necesarios para a consecuencia deste fin.

(Intervencións.-..............)

Votación e ditame.- A Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento local, 
en votación ordinaria, e con 8 votos a favor de tódolos partidos (4 do PP), (3 do PSdeG-PSOE),  
(1  do BNG),  e  unha abstención  (1  de AER)  estimou  oportuno ditaminar  favorablemente  a 
proposta.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que votarán a favor.

A concelleira PÉREZ ORGE di que hai que votar a favor e que isto ven dado polo excesivo 
control do Estado a pesares de que as administracións locais son as que teñen mais control do 
gasto. 

O concelleiro CABALEIRO COUÑAGO di que votarán a favor.

A concelleira ALONSO ALONSO di que as medidas son esixentes pero ao mellor se chegou a 
este punto porque non se fixeron ben as cousas no pasado. Hai que facer isto para xestionar 
axeitadamente os cartos de todos.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  Pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos  seus 
membros presentes, sendo 21 votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE e 1 de AER, 2 do 
BNG), aprobou  a proposta transcrita.
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7.  APROBACIÓN  INICIAL  DA  MODIFICACIÓN  DE  CRÉDITO  MEDIANTE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO.
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de economía, facenda e desenvolvemento local, de data 
21 de abril de 2014, que transcrita di:

“En base ao expediente tramitado de modificación orzamentaria como crédito extraordinario, en 
virtude da Memoria desta Alcaldía, empregándose como recurso de financiamento o remanente 
de tesourería para gastos xerais da liquidación do ano 2013.

Visto o informe de Intervención de 16 de abril de 2014, con referencia ASR-16.04.14.2 con 
nove  páxinas  e  que  consta  de  antecedentes,  lexislación  aplicable,  seis  consideracións  e  
conclusións.

É  por  elo,  que  teño  a  ben  propor  á  Comisión  informativa  de  Economía,  Facenda  e 
Desenvolvemento Local:

Primeiro.- Aprobar o suplemento de crédito:

Suplemento de crédito

APLICACIÓN CONCEPTO CONSIGNACIÓN INICiAL INCREMENTO CONSIGANCIÓN 
DEFINITIVA 

1611A/619.00
Outras inversións de reposición de 

infraestruturas e bens destinados ó uso 
xeral 

0,00 € 623600 623.600,00 €

1711A/619.00
Outras inversións de reposición de 

infraestruturas e ben destinados ó uso 
xeral

0,00 € 163.000,00 € 163.000,00 €

Segundo.- Que se continúe a tramitación do expediente, con posterior exposicións pública, no 
BOP e no Taboleiro de anuncios da Corporación. Así mesmo, facultar ao Alcalde-Presidente ou 
Concelleiro en quen delegue, para levar a cabo todos os trámites necesarios para a consecución 
deste fin.

Terceiro.-  Que se non se presentan reclamacións, entenderase definitivamente aprobado e se 
publicará no BOP e no Taboleiro de anuncios da Corporación.

Cuarto.- Remisión de copia ó Estado e á Comunidade Autónoma

(Intervencións.-.............)

Votación e ditame: A Comisión informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento local,  
en votación ordinaria, e con 8 votos a favor de tódolos partidos (4 do PP), (3 do PSdeG-PSOE),  
(1  do BNG),  e  unha abstención  (1  de AER)  estimou  oportuno ditaminar  favorablemente  a 
proposta.

INTERVENCIÓNS 

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están a favor.

A  concelleira  PÉREZ  ORGE  congratúlase  de  que  haxa  este  remanente  de  tesourería.  Na 
comisión suxeriron que fora todo para saneamento e deron o seu voto favorable coa condición 
de que se lles pasara o listado das pequenas obras de saneamento que se van a levar a cabo. En  
canto aos parques dixeron que non estaban a favor de que se fixera ningún parque novo aínda 
que  haxa  que  manter  os  existentes  e  engádese  algún  dos  biosaludables.  Están  a  favor  da 
proposta.

O concelleiro CABALEIRO COUÑAGO di que van votar a favor aínda que botan de menos 
algunhas actuacións que consideran necesarias como o saneamento do Cadaval, no Viso, ou a 
posta en marcha do saneamento de Soutoxusto. En canto aos parques comparten a postura do 
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BNG.

A concelleira ALONSO ALONSO di que os proxectos que se presentan son os pendentes que 
están listos para executar e son factibles xa que o gasto ten que estar executado no ano 2014.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  Pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos  seus 
membros presentes, sendo 21 votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE e 1 de AER, 2 do 
BNG), aprobou a modificación de crédito mediante crédito extraordinario 

8.  DAR  CONTA  AO  PLENO  DA  SOLICITUDE  PRESENTADA  AO  ABEIRO  DO 
DECRETO 99/2012, DO 16 DE MARZO, POLO QUE SE REGULAN OS SERVIZOS 
SOCIAIS COMUNITARIOS E O SEU FINANZAMENTO PARA O ANO 2014.
Dáse  conta  da  resolución  da  alcaldía  de  data  31  de  marzo  de  2014,  na  que  se  solicita  á 
Consellería  de  Traballo e  Benestar  -  Dirección  Xeral  de  Familia  e  Inclusión transferencias  
finalista para o cofinanciamento dos Servizos Sociais Comunitarios  Básicos do Concello de 
Redondela para o ano 2014 por importe de 307.912,99€

O Concello Pleno queda informado.

9.  RESOLUCIÓN  DO  EXPEDIENTE  DE  RESPONSABILIDADE  PATRIMONIAL 
NÚM.  29/2012
ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio de data 21 de abril 
de 2014, que transcrita di:

“Visto  o  expediente  nº29/2013  seguido  a  instancia  de  AMADOR  RUBIN POSADA  sobre 
reclamación de responsabilidade patrimonial de 1499,36 € despois ampliada a 11.658,66 € polos 
danos  que  presuntamente  resultaron  a  consecuencia  de  filtracións  procedentes  da  rede  de 
saneamento nunha vivenda do Campo das Redes 7, semisoto, en Redondela ao redor do mes de 
novembro de 2011 e 2012.

Considerando que polo Instructor do expediente se formulou en data 27.02.2014 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) Aínda  que  no  seu  primeiro  informe,  a  entidade  concesionaria  declinou  a  súa 
responsabilidade,  no  segundo  (do  09.04.2013)  recoñécese  un  atasco  en  la  rede  xeral  de 
saneamento da zona o 8 de novembro de 2012 e indícase que están a confeccionar un informe 
pericial sobre a valoración dos danos do que enviarían unha copia ao Concello. Dito informe  
enviouse ao Concello o 20.09.2013 e no mesmo valóranse os danos por un perito en 3.618,06 €, 
despois de detallar os mesmos. 

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 
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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  e  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) No seu informe do 11.10.2013 a arquitecta técnica xustifica a súa valoración estimándoa en 
3.159,60 €.

e) Tralo trámite de audiencia, o reclamante rexeita a valoración da concesionaria  insistindo na  
peritación realizada polo perito da súa compañía aseguradora (11.658,86€).

f) No seu último informe a arquitecta técnica do Concello sinala o seguinte :

Con data  20.11.2013 baixo o número de rexistro de entrada 16.406,  o  Sr.  Rubín presentou 
perante este Concello, peritación realizada por dona Esther Escariz Ameijeiras (perito técnico da 
compañía Caser) polos danos ocasionados na vivenda por un valor de 11.658,66€. Asemade, en 
data 20.12.2013 o reclamante aporta copia de tres presupostos cuxa total ascende a 17.181,72€. 
A valoración do total dos danos aportada pola concesionaria Aqualia (rexistro de entrada 12.983 
de data 20.09.2013) ascende a 3,618.06€. Se non temos en conta a depreciación aplicada na 
valoración  aportada  por  Aqualia,  as  valoracións  aportadas  pola  concesionaria  Aqualia  e  a 
aseguradora Caser son similares xa que a de Caser ascende a 11.658,66€ (incluíndo continente e 
contido)  e  a  de Aqualia,  antes  de aplicarlle  a  depreciación polo estado de conservación da 
vivenda e dos enseres a 9.423,26€. As mesmas son coincidentes tanto no mobiliario danado 
(contido) como nos danos ocasionados no baixo. Pasando a analiza-los presupostos aportados 
polo demandante (un de PAZOS MIGUEZ, S.L. de 6.733,65€, outro de JAVIER FIGUEROA 
pintura y decoración de 3.348,07€ e outro de MUEBLES DIOS-REY de 7.100€) obsérvanse 
discrepancias entre o presupostado e os danos recollidos nos informes periciais aportados. 

No presuposto de PAZOS MIGUEZ, inclúense tanto una lavadora, una neveira, unha secadora e 
unha cociña de butano cun valor que ascende a 2.299,0€ i/i, que non figuran na relación de 
enseres afectados nin na cociña nin noutra ubicación do baixo. Presupóstase unha superficie de 
tarima flotante colocada de 30m2 por un valor de 1.089€ i/i, cando nas peritación aportadas 
indícase unha superficie de 10m2 (polo que o presupostado para esta partida excedería en 726€ 
i/i o peritado). No friso de pino sucede algo similar, presupóstase unha superficie de friso de 
30m2 por un valor de 1089€ i/i, cando nas peritación aportadas indícase unha superficie de 6m2 
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(12m por 0,50m de altura), polo que o presupostado para esta partida excedería en 871,2€ i/i o 
peritado). Conforme o informado, o citado presuposto excedería en 3.896,20€ i/i ó incluír no 
presuposto  máis  cousas  das  descritas  nos  informes  periciais.  No  presuposto  de  JAVIER 
FILGUEIRA presupóstase en tódalas estancias (habitación 1, habitación 2, salón e corredor) o 
picado e alisado da parede a 1,0m de altura cando nas peritación aportadas indícase unha altura 
de 0,50m. Deste xeito o presupostado excedería en 978.29€ i/i o indicado nos informes periciais  
ó incluír unhas superficies maiores que as peritadas. O presuposto de MUEBLES DIOS-REY é 
moi  precario  ó  non  vir  descompostos  os  valores  de  cada  concepto,  senón  dous  cantidades 
parciais e o seu sumatorio (7.100€). No listado de mobles valorados inclúense un cabeceiro de  
135cm, un comodín con marco, un armario de 4 portas, un canapé abatible, un comedor e unha 
mesa de centro non descritos no mobiliario danado en ningún dos dous informes periciais.

Recordar  que  en  informe  asinado  por  esta  técnica  en  10.10.2013,  apúntase  un  grado  de 
depreciación por estado tanto no continente como no contido do 70%, valorando os danos en  
3.159,60€,  todo  elo  debido  o  estado  de  conservación,  tipoloxía,  calidade  e  antigüidade  do 
mobiliario existente no lugar e que non foi afectado e do estado de conservación e mantemento 
xeneralizado do baixo.

Téndose  asumida  por  Aqualia  a  responsabilidade  dos  danos,  toda  vez  que  formulou  unha 
proposta indemnizatoria de 3.618,06 €, superior incluso a formulada pola técnica municipal,  
cómpre considerar esta última como válida toda vez que beneficia ao prexudicado e dedúcese da  
valoración realizada pola mesma entidade responsable.

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,  avaliable  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. Establecer que a responsabilidade polos danos acaecidos nos meses de novembro de 2011 e 
2012 nunha vivenda do Campo da Redes,7 semisoto que deron lugar á presente reclamación 
corresponden  en  calquera  caso  a  Aqualia,  entidade  concesionaria  do  servizo  de  auga  e  
abastecemento do Concello de Redondela que deberá indemnizar á reclamante na contía de  
3.618,06 €.

2. 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 .

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

Considerando  que  nin  polo  reclamante  nin  polo  concesionario  se  presentaron  alegacións  á 
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proposta de resolución.

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 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 27.02.2014 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 ao reclamante con 3.618,06 € mailos intereses que no seu caso procedan.

A  Comisión  Informativa  de  Turismo,  Cultura  e  Patrimonio,  por  unanimidade  de  todos/as 
Sres./as concelleiros/as, ditaminou favorablemente a proposta transcrita.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  Pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos  seus 
membros presentes, sendo 21 votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE e 1 de AER, 2 do 
BNG), aprobou a Resolución do expediente de responsabilidade patrimonial 29/2012.

10.  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN  DO  PLAN  XERAL  DE  ORDENACIÓN 
MUNICIPAL.
ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de urbanismo e Infraestruturas de data 23 de abril de 
2014, que transcrita di:

“Pola presidencia dáse conta da súa proposta de data 16 de abril de 2014 do seguinte tenor:

O  Concello  de  Redondela  dispón  no  momento  actual  dunhas  Normas  Subsidiarias  de 
Planeamento  Municipal  do  ano  1988,  como  documento  de  planeamento  municipal.  A 
lexislación urbanística conforme ao que foi redactado no seu día, foi derrogada pola constante e  
profusa lexislación, non só urbanística senón tamén sectorial e medioambiental que entrou en 
vigor  ao longo do tempo  e  que deixou ao planeamento  municipal  claramente  inadaptado e 
obsoleto.

Unido a súa inadecuación á dinámica municipal edificadora dende o ano 1988, á implantación 
de novos equipamentos e dotacións, ás variacións demográficas e a necesidade de definición 
dunha estrutura  xeral  e orgánica integral  do municipio debido ás variacións das condicións 
urbanísticas de xeito radical nas distintas clasificacións e cualificacións do solo.

Logo de distintos intentos e procedementos inconclusos ao longo dos anos de aprobar o Plan 
Xeral de Ordenación Municipal de Redondela, é preciso acometer a revisión do planeamento 
mediante  a  redacción  dun  novo  Plan  Xeral  de  Ordenación  Municipal  axustado  ás  novas 
esixencias lexislativas e territoriais.
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Considerando  que,  ante  a  insuficiencia  de  medios  persoais  e  materiais  con  que  conta  esta 
Administrativa para cubrir  as necesidades que se trata de satisfacer,  os devanditos traballos 
deben  ser  encargados  a  un  equipo  multidisciplinar  formado  por  especialistas  mediante  un 
contrato de servizos de acordo co disposto na normativa de aplicación en réxime de contratos do 
sector público.

Téndose incoado o expediente para a contratación do servizo de redacción do Plan Xeral de 
Ordenación  Municipal  de  Redondela  (PXOM)  e  o  incorporados  os  pregos  de  cláusulas 
administrativas e de prescricións técnicas (Xeral e de cartografía)

Vistos  os  informes  favorables  emitidos  pola  Secretaría  Xeral  do  Concello  e  o  Interventor  
municipal.

En virtude do que antecede, esta Presidencia ten a ben propoñer á comisión informativa de  
urbanismo e infraestruturas que ditamine favorablemente a adopción polo Pleno do Concello 
dos seguintes ACORDOS:

Primeiro.- Formular a elaboración  do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Redondela.

Segundo.-  Aprobar  os  pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  de  prescricións 
técnicas (xeral e de cartografía)

Terceiro.- Aprobar  o  expediente  de  contratación  e  o  gasto,  comprometéndose  a  consignar 
crédito axeitado e suficiente para cada exercicio na partida correspondente dos orzamentos aos 
que se estenda o período contractual.

Cuarto.- Dispor apertura do procedemento de adxudicación, polo procedemento aberto, trámite 
ordinario, suxeito a regulación harmonizada e en función de que toda persoa interesada poida 
presentar unha proposición, para a contratación do SERVIZO DE ELABORACIÓN DO PLAN 
XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE REDONDELA (PXOM), de acordo co prego 
de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas (xeral e de cartografía) que se 
aproban, e que se consideran, parte integrante do contrato, cun valor estimado para todo período 
posible do contrato en 450.000 euros máis o IVE de 94.500 euros, sendo a cantidade total de 
544.500 euros, que se distribúan nas anualidades e contías que se indican na cláusula III do 
prego de cláusulas administrativas, sendo a prazo de execución o recollido na cláusula V do 
citado Prego.

Quinto.-  Segundo  se  dispón  no  artigo  142  do  Real  Decreto  Lexislativo  3/2011,  de  14  de 
novembro,  polo  que  se  aproba  o  Texto Refundido da  Lei  de Contratos  do  Sector  Público,  
proceder a anunciar o procedemento mediante a inserción de anuncios no Diario Oficial da 
Unión Europea (DOUE), no Boletín Oficial da Provincia (BOP), no Diario Oficial de Galicia 
(DOG),  no  Boletín  Oficial  do  Estado (BOE)  e  no  perfil  do  contratante  da  páxina  web  do 
Concello  de  Redondela,  establecéndose  para  presentar  proposicións  un  prazop  de  47  días 
naturais dende o envío de anuncio ao DOUE.

Votación e ditame: A comisión informativa de urbanismo e infraestruturas en votación ordinaria  
e por maioría dos seus membros presentes, sendo 4 votos a favor (PP), 5 abstencións (3 PSdeG-
PSOE,  1  do  BNG e  1  de  AER),  estimou  oportuno  ditaminar  favorablemente  a  precedente 
proposta.

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que alégranse de que vaia a levarse a cabo o plan aínda que 
espera que non cambie a lexislación antes de que remate o traballo. Están a favor.

A concelleira PÉREZ ORGE di que é un expediente máis técnico que outra cousa. Considera 
que o importante vai a vir despois e está de acordo en que se faga o máis axiña posible e de  
xeito consensuado xa que vai ter unha pervivencia ao longo do tempo. Están de acordo co  
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expediente.

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que van a apoiar o expediente pero critica que o equipo de 
goberno saíra á prensa facendo campaña propagandística sobre o tema. Sinala que o PP tardou 
tres anos en resolver o contrato anterior de mutuo acordo cunha empresa que quería deixalo o 
que lle parece excesivo polo que pensa que o concelleiro de urbanismo debería dar explicacións 
á cidadanía. Considera unha obviedade dicir que o Concello carece de medios para facer o plan 
e outra máis que dixera que ían a empezar de cero. Estima que dicir que o plan non se aprobou 
antes pola inactividade do goberno anterior non se axusta á realidade e agora compróbase que 
foron os cambios lexislativos os que impediron sacalo adiante. Indica que aínda tardarán en que 
haxa equipo redactor que será o único que poidan apuntarse como feito nestes catro anos.

O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que agradece o apoio dos grupos da corporación e 
indica que, efectivamente, hai outro cambio lexislativo á vista e ese foi un dos factores que  
atrasou o tema aínda que espera que non afecte moito ao expediente e que sexa o único. Di que  
non foi tan sinxela a rescisión do contrato anterior e houbo que negociar  para que a cantidade 
fora menor da que o equipo redactor pediu inicialmente xa  que quedou reducida a algo máis de 
30.000 € cando pedían máis de 100.000 €. Di que efectivamente non hai medios para facer o 
PXOM dende o propio Concello e que o goberno anterior  tardou dous anos en contratar  a  
avaliación medioambiental. Considera que non tiveron a vontade suficiente xa que non chegou a 
aprobarse inicialmente ningún plan.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que están de acordo en facelo rápido pero ben. Considera 
que   o  PXOM  debe  consensuarse  para  que  non  haxa  voltas  atrás  aínda  que  cambie  a 
corporación.

A concelleira PÉREZ ORGE di que si houbo un plan que se aprobou inicialmente aló polo ano 
98.

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que no ano 95 el era concelleiro de urbanismo e se entregou 
un plan para aprobación inicial pero tiña moitos problemas xa que implicaba moitas cuestións 
como suspensión licencias entre outras cousas. Di que logo veu a moción de censura, chegou un 
novo concelleiro de urbanismo e aprobaron o plan sen miralo e despois caeron paus por todos os  
lados, pasou o tempo de suspensión de licenzas e desvirtuáronse todos os obxectivos do plan 
quedando no caixón. Sinala que despois foi cando veu Arteplan e todos os cambios lexislativos 
sucesivos. Di que a negociación con Arteplan quedou resolta no ano 2012. Considera que non 
van a ser capaces de sacar o plan adiante porque non son quen de dicir que non aos veciños.

O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que referíase a que non se aprobara inicialmente 
ningún plan dende a contratación de Arteplan, no ano 2001. Coida que serán capaces de sacar o 
plan adiante con responsabilidade. Indica que en canto á avaliación ambiental do plan o goberno 
anterior  tivo  unha  falta  de  previsión  e  a  ao  final  resultaron  unha  lacra  para  o  urbanismo 
municipal.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  Pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos  seus 
membros presentes, sendo 21 votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE e 1 de AER, 2 do 
BNG), aprobou o expediente de contratación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, do xeito  
indicado na proposta transcrita.

11. ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO
11.1 DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 19 de marzo de 2014 ao 25 de abril de 2014.
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O pleno do Concello queda informado.

11.2 MOCIÓNS
11.2.1.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  PSDeG-PSOE 
SOBRE RECLAMACIÓN DO CÉNTIMO SANITARIO.
ANTECEDENTES

Moción presentada  polo  grupo  municipal  do  PsdeG-PSOE,  o  21  de  marzo  de  2014  e  con 
numero de rexistro xeral 4243, que transcribe a continuación:

“Vista a sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre o cobro do céntimo sanitario,  
que considerou este como contrario ó dereito comunitario, e que pode ser reclamado non só por 
particulares e empresarios senón tamén por organismos públicos, presentando a facturación de 
consumo de combustible da flota de vehículos municipais.

Tendo como referencia o orzamento neste 2014 para combustible dos vehículos nas partidas de  
seguridade e orde público, protección Civil, Urbanismo, Vías e Obras, Parques e xardíns etc... o 
importe reclamado por ano pode chegar a superar os 60.000 euros.

Por todo o exposto, solicítase ó pleno da corporación municipal o seguinte ACORDO:

1. Que coa maior brevidade posible, os servicios xurídicos municipais estuden as posibilidades 
desta entidade local cara a reclamar de xeito correcto a devolución dos importes abonados polo 
consumo do combustible do parque de vehículos, dos últimos catro anos.

2. Que os servicios técnicos municipais evalúen a posibilidade de ampliar esta reclamación a 
todo o  período impositivo  en  que  estivo  en  vigor  este  tributo  dacordo coa  lei  30/1992  de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  y  de  precedimiento  común,  que  regula  a 
responsabilidade patrimonial das administracións públicas e a obligación destas a reparar o dano 
causado polo mal funcionamento.

3. Que  o  Concello  habilite  os  mecanismos  necesarios  para  poder  informar  a  particulares,  
transportistas autónomos ou empresarios do Concello de Redondela sobre os pasos a seguir para 
a devolución mediante vía administrativa.”

INTERVENCIÓNS

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

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que este imposto foi aplicado polo goberno de Fraga e  
recadáronse máis de oitocentos millóns de euros que non foron investidos do xeito debido . 
Parécelle  un  despropósito  a  xestión  destes  ingresos  que  dependen  da  utilización  dos 
combustibles e consideran lóxica a moción polo que están de acordo coa mesma.

A concelleira ALONSO ALONSO pide que retiren a moción porque a mesma chega tarde xa 
que o prazo da reclamación por ingresos indebidos rematou o 20 de abril e as cantidades das que 
falan  na  mesma  non  teñen  nada  que  ver  coa  realidade.  Soamente  cabe  a  posibilidade  de  
reclamar do 2010 ao 2012 e hai que contar con todas as facturas nas que consten os litros e o 
gravame que corresponda o que non é fácil  para moita xente. Sinala que a solicitude xa foi 
formulada por parte do Concello dentro do prazo e abrangue un total de cerca de 12.000 euros 
por todos aqueles anos. Di que se está a dar bastante información aos afectados dende moitos 
vías. Considera que non procede votar a moción.

O  concelleiro  ORGE  MIGUEZ  di  que  a  moción  foi  presentada  o  21  de  marzo  porque  o 
consideraron  axeitado.  Parécelle  ben  que  estea  cumprimentado  o  punto  1  da  moción,  con 
independencia  da contía.  Estima  que cabe que se  poida esixir  pola  vía  da responsabilidade 
patrimonial ou polol menos se estude a posibilidade. Retiran o primeiro punto e manteñen o 
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resto.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o PP fai moitas veces cousas como esta de actuar 
despois de presentada unha moción. Insiste en que houbo un mal uso dos cartos e propoñen que 
se recolla un 4º punto de tal xeito que reembolsen ao Concello a cantidade correspondente ao 
gasto feita polo concelleiro de vías e obras ao utilizar os vehículos do Concello.

A concelleira ALONSO ALONSO di que non fan as cousas porque as traian ao pleno e están de 
acordo coa moción quitando o punto 1.

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que non está de acordo na adición proposta polo BNG xa que 
non a considera procedente neste intre. Critica a forma de gobernar o PP en Galicia.

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos membros presentes, sendo vinte  
e un votos a favor ( 10 PP, 8 PsdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), aproba a moción presentada polo 
grupo  municipal  do  PsdeG-PSOE  sobre  a  reclamación  do  céntimo  sanitario,  acordando  a 
retirada do punto 1 da moción.

11.2.2.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLA  ASOCIACIÓN  DE  ELECTORES  DE 
REDONDELA SOBRE O APOIO Á PROPOSICIÓN DE LEI SOBRE A MELLORA DA 
PROTECCIÓN  LABORAL  E  SEGURIDADE  SOCIAL  DAS  PERSOAS  CON 
ENFERMIDADE DE CANCRO.
ANTECEDENTES

Moción presentada pola Asociación de Electores de Redondela, en data 22 de marzo de 2014, 
con número de rexistro xeral 4252, que se transcribe a continuación:

“Beatriz  Figueroa,  veciña  de  Vigo,  xornalista  e  avogada  en  situación  de  desemprego,  está 
enferma de cancro dende hai 3 anos; e a pesares de que conta cuns ingresos de tan só 426euros 
mensuais, está obrigada a pagar o 40% dos seus medicamentos. Ela e o catedrático de Dereito  
de Traballo e Seguridade Social da Universidade de Vigo, Jaime Cabeza, veñen de presentar no 
Congreso dos Deputados a través da voceira do BNG Olaia Fernández davila, unha iniciativa de 
Lei para que o Estado faga efectiva a protección laboral e social das persoas con cancro. Esta  
iniciativa pide que o Goberno Central mude a Lei Xeral de Seguridade Social, e será tratada no  
Congreso nos vindeiros días.

O  texto  recolle  as  grandes  dificultades,  dos/as  doentes  de  cancro  para  manter  os 
vencellos co eido laboral. Esta proposición de lei busca protexer economicamente as 
enfermos/as de cancro e non condenalos á exclusión social, pedindo que a Lei Xeral de 
Seguridade  Social  sexa modificada  para dar  unha protección especial  conferíndolles 
seguridade  xurídica  e  económica,  outorgándolle  a  incapacidade  permanente  se  fose 
necesaria.
Posto  que  non  desexamos  que  o  cancro  sexa  causa  da  exclusión  social,queremos  unha 
protección laboral especial para os enfermos /as de cancro, queremos unhas prestacións sociais  
suficientes a través dun réxime público de Seguridade Social, propoñemos ao pleno do Concello 
de Redondela os seguintes acordos:

• O Concello de Redondela apoia a iniciativa lexislativa de Beatriz Figueroa.

• Instar  a  tódolos  grupos  políticos  representados  no  parlamento  español  a  apoiar  esta  
iniciativa.”
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INTERVENCIÓNS

A concelleira PÉREZ ORGE di que o BNG foi quen levou a proposición ao Congreso e é de 
xustiza. Manifesta o seu apoio.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que tamén están de acordo . Indica que na situación actual 
sofren máis  persoas vulnerables como as que teñen cancro ou unha enfermidade grave que  
deben afrontar ás veces con 400 euros ao mes e debendo pagar parte dos medicamentos. 

A concelleira PARIS BLANCO di que o cancro é a epidemia deste século e causa estragos  
importantes na vida de moitas persoas,  tanto aquí  como en todo o mundo.  Parécelle que o  
contido do que expresa a moción debe terse en consideración para solucionar un problema que 
se presenta a estes enfermos. Considera que se están a dar pasos nese sentido e apoian a moción.

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello pleno en votación ordinaria, e por unanimidade dos seus membros presentes , sendo 
vinte  e  un  votos  a  favor  (10  PP,  8  PSdeG-PSOE,  2  BNG  e  1  AER),  aproban  a  moción 
presentada pola Agrupación de Electores de Redondela sobre o apoio á proposición de lei sobre 
a mellora da protección laboral e de seguridade social das persoas enfermas de cancro.

11.2.3.MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG,  SOBRE  A 
DEMANDA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO.
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal do BNG, en data 14 de abril de 2014 con número de 
rexistro xeral 5414, que se transcribe a continuación:

“Unha das prioridades fundamentais da Administración é asegurar o dereito ao traballo de toda 
a cidadanía,  e unha ferramenta  chave nesta actuación son as Políticas Activas de Emprego.  
Nesta materia  a Xunta de Galiza dispón da competencia de executar os fondos que o Estado  
español adxudica máis non a de distribuílos dentro dos tres paquetes que xa veñen dispostos de 
Madrid: Formación, Emprego e Contratación e Modernización. Esta é a desculpa posta pola 
Xunta  de  Galiza  para  aplicar  unha  rebaixa  dos  fondos  adxudicados  para  os  Plans  de 
Cooperación para o Emprego e Contratación até deixalos na ridícula cantidade de 113.000 euros 
para toda Galiza fronte aos aproximadamente 8 millóns do ano pasado.

As características únicas do noso país fan precisas unhas políticas axeitadas e deseñadas para a 
nosa realidade territorial, social e económica, polo que sería necesario reclamar competencias  
que  permitan  desenvolver  actuacións  que  realmente  contribúan  á  solución  do  problema  do 
desemprego no noso país.

Ademais os concellos dispoñen de vías como desenvolvementos urbanísticos de solo industrial  
ou parques tecnolóxicos, desenvolvemento de ordenanzas fiscais favorábeis para a implantación 
de tecido económico, programación de actuacións de formación e fomento do emprego a través 
de institucións e empresas públicas locais, constitución de oficinas de desenvolvemento local e 
actividades de divulgación e visibilidade do seu territorio en eidos económicos, entre outras.

O certo é que a Lei 27/2013, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local  
estabelece un marco competencial que, lonxe de ser claro, introduce innumerábeis dúbidas. Así, 
o proxecto de Lei galega de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor do anterior texto, na 
actualidade en proceso parlamentar, non parece solucionar, neste tema, as dúbidas xurdidas e  
mesmo pode chegarse a un escenario de colisión entre os dous textos, aínda que a invasión por 
parte  da  Lei  estatal  das  competencias  exclusivas  de  Galiza  definidas  polo  seu  Estatuto  é 
flagrante.

Por iso solicitamos do Pleno da Corporación Municipal de Redondela a adopción do seguinte 
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ACORDO:

1. Solicitar da Xunta de Galiza que reclame perante o goberno do Estado español competencias 
exclusivas en materia de Fomento de Emprego e denuncie a intromisión inadmisíbel  da Lei 
27/2013 nas competencias de Galiza definidas polo seu Estatuto en materia de Administración 
Local.

2. Solicitar da Xunta de Galiza, a través da Consellaría de Traballo e Benestar, que deseñe e  
poña en marcha un Plan de Cooperación para o Fomento do Emprego en todos os concellos de 
Galiza, coa dotacións orzamentaria suficiente, sexa reclamando os fondos ao Estado sexa coa 
achega de fondos propios da Comunidade Autónoma. 

3.  Reclamar  a  iniciativa  do Concello para  pór  en marcha un Plan de Fomento  de emprego 
consensuado, horizontal, deseñado e dirixido ás capacidades e características do noso territorio.

4. Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno do Estado 
Español , grupos parlamentares do Parlamento Galego e do Congreso dos Deputados.

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que apoian a moción.

O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO  di  que  tamén  apoian  a  moción.  Sinala  que  están  a 
denunciar  a  paralización  das  políticas  de  emprego  que  ven  de  provocar  en  Galicia  un 
incremento do paro por riba da media estatal. Di que a consellería de Traballo e Benestar ten  
parados moitos plans de cooperación que supuñan máis de  seis mil  contratacións ao ano e 
actualmente  se  atopan  retidos.  Parécelle  importante  a  moción  porque  a  Lei  27  retirou  as 
competencias neste ámbito aos Concellos.

A concelleira  ALONSO ALONSO di  que  vanse  a  abster  por  respecto  aos  desempregados. 
Sinala que estas mocións se presentan iguais en toda Galicia pero os que as presentan están a  
por trabas no parlamento para que se aprobe a lei de medidas urxentes que resolverá o tema das 
competencias dos concellos neste eido, polo que non entende que logo propoñan  o contrario.  
Considera urxente aprobar dita lei  para garantir a prestación dos servizos de emprego polos 
concellos. Estima que quizáis hai que buscar alternativas, xa que a preocupación é de toda a 
sociedade. Así refírese ao plan de emprego xuvenil ou a primeira lei de emprendemento , aos  
novos contratos de formación dual para xoves de menos de trinta anos ou para o emprego de  
persoas perceptoras da risga…e outras.  Acepta que poden non ser suficientes e maniféstase 
escéptica en relación á proposta do BNG de facer un plan de emprego consensuado xa que non  
foron quen de consensuar os orzamentos e rexeitan sempre todo o que veña do PP.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o que propoñen no primeiro punto da moción non ten que 
ver co feito de que non estean de acordo co trámite de urxencia para a lei de medidas. Considera  
que a Xunta debe asumir as súas competencias de fomento do emprego pero o problema de 
fondo é a falta de dotación orzamentaria para as mesmas. Non dubida de que o PP estea tamén 
preocupado  pero  sinala  que  o  BNG non  goberna.  Di  que  debería  concretarse  este  tipo  de 
políticas en cada concello e non está de acordo no que di a concelleira de que votan en contra de  
todo  o  que  di  o  PP,  cando  o  mellor  exemplo  son  os  puntos  aprobados  neste  pleno  por 
unanimidade. Sinala que o problema de fondo é que non teñen verdadeira vontade de resolver a 
cuestión e que por respecto aos desempregados deberían votar a favor, pero non absterse.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que os parados non son responsabilidade dos que están 
na oposición e o certo é que o paro incrementouse en Galicia máis que no Estado. Critica a 
política de emprego da Deputación Provincial cuns contratos totalmente precarios nos que ás 
veces se cobra menos que o salario interprofesional.

A concelleira ALONSO ALONSO di que nos temas de emprego e servizos sociais parece que 
oposición ten a exclusiva da sensibilidade sobre os mesmos.  Sinala que eles están tamén a 
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buscar solucións e considera máis doado buscar alternativas concretas sen facer unha utilización 
política do tema. Refírese aos contratos da Deputación para xoves licenciados sen experiencia  
que non cobran por debaixo do salario mínimo e que lles ven moi ben para acadar unha primeira 
experiencia e atopar despois outro traballo. Considera que a moción é un brindis ao sol que non 
vai ter ningunha repercusión. Di que en Redondela xa se está no terceiro plan de emprego.

A  concelleira  PÉREZ  ORGE  di  que  non  vai  a  pelexar  por  quen  defende  mellor  aos 
desempregados. Sinala que se o PP ten esa preocupación debería por en marcha cousas que 
contribúan a paliar o problema. Considera que o malo é que a Xunta non está pola labor e que é 
bo  que  saiban  que  no  pleno  de  Redondela  se  fala  destas  cousas.  Sinala  que  a  política  de 
emprego  do  Concello  é  dotar  de  persoal  gratuíto  a  empresas  do  municipio  e  que  son  as 
administracións con competencias as que teñen que tomar medidas efectivas

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello pleno en votación ordinaria e por maioría dos seus membros presentes, sendo dez 
abstencións (PP) e 11 votos a favor (8 PsdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), aprobou a moción 
presentada polo grupo municipal do BNG, sobre a demanda de políticas activas de emprego.

11.2.4.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  SOBRE  A 
GRATUIDADE DOS LIBROS DE TEXTO.
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal do BNG, en data 14 de abril de 2014 con número e  
rexistro xeral 5415, que se transcribe a continuación:

“O vindeiro curso 2014/2015, a LOMCE entrará en vigor en 1º, 3º e 5º de Primaria e 1º de 
Formación Profesional Básica, o que obrigará aos estudantes destes niveis a adquirir manuais  
adaptados  aos  novos  decretos  de  ensinanzas  mínimas.  Isto,  unido  ao  recorte  do  40%  do 
programa de financiamento de libros de texto e material escolar no ensino obrigatorio respecto 
ao ano anterior, pode provocar que unha parte do alumnado non poida acceder aos manuais  
necesarios para seguir as clases con normalidade. 

A CONFEDERACION ANPAS GALEGAS defende que non é un problema de prioridades das 
familias,  como afirma o ministro de Educación cando se cuestionan os recortes nas axudas 
sociais á educación. É un problema de dereitos e, por tanto, é o titular de Educación quen debe  
ter como prioridade garantir ese dereito.

Como denuncia un recente informe do defensor del Pueblo,(“o Defensor del Pueblo entende que 
o  carácter  gratuíto  do  ensino  nos  niveis  educativos  obrigatorios  constitúe  un  instrumento  
dirixido a garantir o acceso de todos e todas a estes estudos, e considera por iso que dito carácter 
gratuíto debería facerse extensivo aos libros de texto ou material didáctico utilizados para cursar 
os referidos niveis, o que esixe medidas que fagan posíbel o acceso do alumnado aos mesmos  
sen  ningún  custo”)  o  curso  pasado  xa  se  produciu  unha  diminución  moi  significativa  de 
receptores das axudas para a compra de libros de texto, que pasaron de tres a dous millóns de  
alumnos e alumnas. Así mesmo, houbo unha redución das contías, tanto das achegas do Estado 
español como na Galiza, cuxa suma pasou de 250 millóns a 166, un 35% menos que o ano 
anterior.  Precisamente  iso  acontece  cando  máis  urxente  era  que  esas  cantidades  se 
incrementasen, dadas as necesidades das familias pola crise económica.

O dereito fundamental á educación esixe que se dean conxuntamente determinadas condicións 
-boa parte das cales están implícita ou explicitamente fixadas polo texto constitucional-, cuxa 
garantía de cumprimento corresponde aos poderes públicos. Ademais, para que todo isto sirva á 
súa  finalidade,  hai  que  situar  o  alumnado  nunha  posición  real  de  igualdade  no  acceso  e 
mantemento do seu dereito á educación.
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Entendemos que o carácter gratuíto do ensino nos niveis educativos obrigatorios constitúe un 
instrumento dirixido a garantir o acceso de todos a tales estudos, e considera por iso que o 
devandito carácter gratuíto debería facerse extensivo aos libros de texto ou material didáctico 
utilizados para  cursar os referidos niveis, o que esixe medidas que fagan posible o acceso de  
alumnos e alumnas a estes sen ningún custo.

Esta opinión foi avalada e compartida polo Consello Escolar do Estado, que no seu informe do 
curso 1998-1999 di: «A Constitución española é taxativa. A Educación básica é obrigatoria e 
gratuíta.  Os libros de texto ou material  didáctico que for preciso para impartir  a educación 
básica e, por tanto, para garantir o dereito fundamental á Educación, terá que ser gratuíto.

Por tanto pedimos a este Concello que esixa a Xunta de Galiza:

1. A volta ao sistema de préstamo universal.

2.  Que se avance na gratuidade total de todos os medios que se utilicen no ensino público.

3. Que se doten os centros de persoal abondo para xestionar axeitadamente o sistema de 
préstamo.

4. Que non se cambien os libros de texto para o vindeiro curso escolar naqueles cursos en 
que se vai implantar a LOMCE

INTERVENCIONS 

O concelleiro BLANCO PEREZ di que apoian o punto 4, que están de acordo en facilitar os  
libros e o material aos que o necesiten pero non que se faga con carácter xeral a todo o que 
acuda ao ensino público aínda que conte con medios. 

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que están de acordo cos puntos da moción pero en 
canto ao punto 4 di que ao parecer van seguir cos libros do ano pasado. Indica que isto é unha 
chapuza porque ao non haber currículo as editoriais non poden elaborar os libros e pensa que o  
PP está gobernando a salto de mata. Non está de acordo con AER porque o ensino, como a 
sanidade,  debe  ser  público,  gratuíto  e  universal  e  non  deben  subvencionarse  os  colexios 
privados e moito menos os que segreguen. Sabe por experiencia que o tema funcionou moi ben 
co  bipartito  e  os  libros  duraban os  catro  anos  sen  problemas  e  se  subvencionaba  tamén  o 
material escolar.

A concelleira PARIS BLANCO di que van a votar en contra da moción. En canto ao 1º punto di  
que hai gratuidade nos libros segundo criterios de solidariedade  concentrando o esforzo en 
familias que realmente o necesitan. Sinala que se está a avanzar nos contidos dixitais totalmente  
libres a través do proxecto Avalar.  Indica que se están a dar pasos para mellorar o sistema  
educativo e a dotación do persoal, cobertura das baixas…etc. DI que o préstamo universal non  
era tal, xa que había que comprar outros libros e que lle parece doado que as familias que o  
necesiten teñan os libros seus. Emenda: O Grupo Popular Propón como texto para o acordo da  
moción o seguinte punto:

“Único.- Instar á Xunta de Galicia a seguir avanzando na implementación e consolidación do 
Plan de Gratuidade Solidaria, desenvolvido dende o comezo da lexislatura actualo, de xeito que 
incluso no escenario económico no que nos atopamos, a nosa Comunidade continúe contando 
cun sistema educativo equitativo, de calidade e de igualdade de oportunidades no acceso tanto ó  
ensino coma ós materiais de uso lectivo, dotando para elo as partidas orzamentarias necesarias.”

A concelleira PÉREZ ORGE di que non aceptan a emenda xa que a súa proposta é totalmente 
distinta. Con respecto á proposta de AER di que defenderon sempre o ensino como un servizo 
básico con independencia do nivel de renda. Sinala que para gravar as rendas altas hai outras  
medidas impositivas. Pensa que nos últimos anos houbo unha merma da calidade educativa. 
Considera que as novas tecnoloxías non chegan a todo o mundo xa que hai moitas familias que 
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non contan nin cun ordenador ou non teñen acceso ás redes.  Di que cando se imprantou o 
préstamo había máis persoal aínda que recoñece que no primeiro ano foi un caos pero considera 
que era un bo sistema e favorecía a  solidariedade.

O concelleiro BLANCO PEREZ di  que están de acordo coa política social  progresiva pero  
nunca se fixo, posto que as rendas máis altas  xa buscan alternativa para non pagar o que deben. 
Indica que ao mellor había que prantexarse que libros son necesarios e considera que é preciso 
redistribuír para acadar unha situación de xustiza.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que namentres gobernaron eles na Xunta tanto o ensino 
público como a sanidade eran universais, públicos e gratuítos e que a concelleira non coñece 
algúns colexios nos que podería comprobar as condicións das aulas informáticas e as condicións 
nas que están a traballar xa que nin sequera teñen acceso normal a internet. Parécelle que a  
señora París fala de ciencia ficción.

A concelleira PARIS BLANCO di que o sistema de axudas no eido do ensino é obxectivo e 
sinala que o 98 % do alumnado asiste a centros públicos e os resultados en xeral son bos, por  
riba  da  media  española,  polo  que  estima  que  o  sistema  está  a  funcionar,  cunhas  cifras  de 
abandono escolar que se están a rebaixar con programas específicos como o que se fixo en 
Redondela. Di que aínda pode faltar moito pero se están a facer cousas ben.

A concelleira PÉREZ ORGE di que con todo o que está a caer a actitude dos docentes é moi boa 
e  seguen  a  facer  moitas  cousas  grazas  a  súa  implicación  por  riba  do  que  está  a  facer  a 
administración. Non di que o sistema sexa malo. Indica que non hai necesidade de cambiar os 
libros de texto en primaria. 

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello Pleno e en votación ordinaria, por maioría dos seus membros presentes, sendo 11 
votos en contra (10 PP e 1 AER) e 10 a favor (8 PsdeG-PSOE e 2 BNG), Rexeitan a moción  
presentada polo grupo municipal do BNG, sobre a gratuidade dos libros de texto.

11.2.5.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLA  ASOCIACIÓN  DE  ELECTORES  DE 
REDONDELA SOBRE A PROTECCIÓN DOS RÍOS.
ANTECEDENTES

Moción presentada pola Asociación de Electores de Redondela, en data 14 de abril de 2014, con 
número de rexistro xeral 5420, que se transcribe a continuación:

“Moitas veces atopamos notificacións no Boletín Oficial da Provincia de obras que afectan aos 
diferentes  ríos  do  noso  concello,  e  fundamentalmente  á  zona  de  policía  de  augas.  Mentres 
noutros concellos se preocupan por recuperar estas zonas para uso e goce da cidadanía, parece 
que aquí non se fai iso.

Non é o primeiro, nin o segundo, nin o terceiro caso en que esas noticias chegan cando xa o 
período  de  alegacións  ten  rematado.  Somos  conscientes  da  especial  sensibilidade  que  o 
concelleiro de medio ambiente di ter respecto dos ríos, polo cal apelamos a esa sensibilidade e  
ao seu sentido da responsabilidade para que estes casos nunca máis ocorran e sexamos estritos  
na defensa dos bens de uso público. 

Teñamos en conta que eses anuncios son publicados no taboleiro do Concello, porque sería 
moito traballo enviarllos aos voceiros dos grupos municipais ou publicalos a modo de bando nas 
zonas que se visen afectadas. Así o acordaron cando fixemos unha anterior proposta.

Polo exposto anteriormente, propoñemos o seguinte acordo:

Cando  se  reciba  notificación  do  BOP  para  publicar  algunha  obra  que  afecte  ás  zonas  de 
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protección de ríos, automaticamente o Concello persoarse contra ditas intervencións sempre que 
supoñan o peche,  alteración natural,  destrución ou modificación da servidume;  e  proporá a  
restauración da legalidade que respecte os dereitos de uso público de toda a cidadanía nesas 
zonas.”

INTERVENCIÓNS

A concelleira PÉREZ ORGE di que a protección dos ríos correspóndelle a outra administración 
e caso de publicarse no boletín é para facer as alegacións pertinentes por parte do Concello e 
dos particulares. En principio apoian a moción .

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que teñen tamén certas dúbidas en canto á parte dispositiva xa 
que Augas de Galicia ten a competencia.

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que se está a facer o proposto na moción e de 
feito hai previstas actuacións en varios ríos como o Maceiras, o Alvedosa e o Fondón aínda que  
indica que non é momento de facer grandes obras . Pensa que publicar un bando non é o máis 
axeitado aínda que si poden comprometerse a enviar a información aos voceiros e indica que a 
reposición da legalidade é unha obriga.

O concelleiro BLANCO PEREZ di  que tamén  pódese informar  no consello  parroquial  que 
corresponda porque a xente da zona na que vaise facer unha obra é a que mellor coñece o lugar. 
Queren que o Concello faga o máximo posible para que se adopten as medidas necesarias.

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que tamén hai que evitar conflitos cos veciños 
que dende sempre consideran súa a zona de salvamento e a utilizaron para plantar…etc.

VOTACIÓN E ACORDO

O Concello Pleno en votación ordinaria e por unanimidade dos seus membros presentes, sendo 
vinte e un votos a favor (10 PP, 8 PsdeG-PSOE, 2 BNG e 1 AER), aproban a moción presentada  
pola Agrupación de Electores de Redondela, sobre a protección dos ríos, engadindo o acordo de 
que ditas obras deberánselle comunicar aos concellos parroquiais. 

11.2.6.  MOCIÓN  PRESENTADA  POLA  AGRUPACIÓN  DE  ELECTORES  DE 
REDONDELA SOBRE OS SERVIZOS SOCIAIS.
ANTECEDENTES

Moción presentada pola Agrupación de Electores de Redondela, en data 14 de abril de 2014, 
con número de rexistro xeral 5421, que se transcribe a continuación:

“É unha constante a preocupación e o debate sobre as necesidades dunha parte relevante da 
poboación, tanto a nivel estatal como en Redondela. A miúdo fanse apreciacións sobre se é  
moito  ou  pouco  o  orzamento  adicado  a  paliar  ditas  necesidades,  se  a  xestión  dos  medios 
económicos é adecuada, etc. Unha das eivas máis importante que observamos nestes debates é a 
falta de datos obxectivos sobre ditas necesidades e mesmo un mecanismo de autoavaliación que 
nos permita melloralo. É por iso que propoñemos os seguintes acordos:

• Establecemento dun protocolo de recollida de datos de toda a veciñanza que se achegue 
aos servizos  sociais  onde se recolla  o tipo de demanda  e o grao de satisfacción co 
servizo.

• Elaboración dunha memoria anual na que se recolla o traballo realizado, a valoración e 
as propostas de mellora.”

INTERVENCIÓNS 
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O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  na  primeira  liña  da  exposición  debe  referirse 
concretamente aos servizos sociais. Sinala que ditos servizos tratan temas moitas  veces moi 
delicados e non consideran axeitado facer recollida de datos do xeito proposto. Tamén di que a 
memoria terían que facela as traballadoras sociais que están sobresaturadas. 

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que están de acordo coa exposición de motivos pero non co 
primeiro punto porque se está a falar dun servizo con problemáticas complicadas. Di que cecais 
está mal redactado e podería servir para detectar a que cuestións non se está a dar resposta  
dende ditos servizos. Sinala que a reforma do réxime local vai supor un retroceso neste eido e 
isto non se está a dicir actualmente.

A concelleira PARIS BLANCO di que a oposición participa en moitas das cuestións que afectan 
aos servizos sociais e considera que non é posible acceder ao proposto na moción. Pensa que o 
servizo non é un McDonald´s  para avaliar  a satisfacción,  e parécelle un disparate porque a  
opinión  do  usuario  non revela  como  se  está  a  realizar  o  traballo  realmente.  Estima  que  o 
importante é que os criterios sexan obxectivos e non que todos os usuarios estean contentos, 
senón  traballar  con  seriedade  aínda  que  non  se  satisfagan  plenamente  as  expectativas  das 
persoas. Tamén di que se hai que elaborar a memoria do xeito proposto deixaríanse cousas por 
facer polo que considera inviable a proposta.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que non propuñan recoller datos persoais senón saber que 
porcentaxe de xente solicita que tipo de axuda e como se resolven. Di que os datos están no 
programa informático que pode facilitar listados e estatísticas.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que non lles queda claro se vaise manter o primeiro 
punto. Non cuestionan a capacidade do persoal posto que o nivel de satisfacción en xeral é bo.  
Parécelle máis doado incidir na dotación dos servizos sociais. Di que nestas cuestións hai que 
actuar con extrema delicadeza. Non apoian o primeiro punto e no segundo seguirán pedindo a  
información que consideren oportuna e válelles coa que se envía para o plan concertado.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que o importante é que vai pasar cos servizos sociais e non o  
que propón a moción. Votarían soamente a favor do segundo punto.

A concelleira PARIS BLANCO facilita unha serie de datos xerais sobre as persoas usuarias dos 
servizos sociais e actuacións que se levan a cabo dentro dos mesmos: programas, subvencións,  
cursos, campañas….etc.

O concelleiro BLANCO PEREZ di que non cuestionan aos traballadores xa que está claro que 
traballan moito dentro das circunstancias que se dan actualmente. Insiste en que queren saber 
datos de porcentaxes para ter información sobre a problemática que máis se plantexa, detectar as 
demandas e despois axustar as partidas do orzamento ou as axudas que se convoquen. Di que 
non queren datos persoais.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a votación a moción o punto primeiro da mesma é rexeitado por un voto a favor 
(concelleiro de AER) e vinte votos en contra (concelleiros do PP, do PS de G-PSOE e do BNG). 
En  canto  ao  segundo  punto,  o  voceiro  de  AER  decide  retiralo  para  os  efectos  da  súa  
consideración na comisión informativa de servizos sociais.

Neste intre e dado o avanzado da hora o Alcalde propón deixar pendentes as comparecencias e  
pasar a rogos e preguntas xa que hai moitas atrasadas. 

11.4. ROGOS E PREGUNTAS 
11.4.1. ROGOS E PREGUNTAS DA AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE REDONDELA.
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Formúlanse os seguintes rogos e preguntas presentados por AER con entrada no rexistro xeral 
en data 29/01/2014:

1)Pregunta sobre xestión cultural  .  
Dada a súa resolución de iniciar o proceso de contratación dun servizo de xestión cultural para o 
Concello de Redondela,  de  carácter  anual  con posibilidade de prórroga,  que nos vai  custar 
2000€  cada  mes,  e  vendo  que  considera  dito  servizo  como  unha  necesidade  do  Concello 
Preguntamos:

Poderemos dispor dunha memoria pormenorizada da xestión realizada pola anterior empresa 
que vostedes contrataron co mesmo fin?

(Entendemos como memoria:

Xestións realizadas en cada un dos eventos en que participaron.

Memoria de orzamentos solicitados e recibidos para cada caso

Análise de situación e propostas de mellora.)

Resposta:

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que  a mellor memoria contense nos programas 
trimestrais nos que reflíctense todos os actos organizados pola concellería nos que participa a  
empresa da que falan

2)Pregunta sobre o alumeado en Vilar.
Tendo coñecemento o concelleiro de Vías e Obras e presidente do concello parroquial de Vilar, 
Cándido Vilaboa, dunha orde por partes de AENA que supón a retirada dun número importante 
de farois de alumeado público na N-555 á altura do barrio Millarada. Dado que esta estrada mal  
cha,mada Nacional, carece de beirarrúas, ten un elevado tránsito de vehículos e xusto o tramo  
onde se van realizar as obras é o único punto de acceso para poder coller o autobús que vai a 
Redondela. Cremos necesaria unha rápida intervención por parte do Concello para preservar a  
seguridade viaria, tanto para vehículos como de persoas. Por todo o anterior, preguntamos:

Que actuacións tomou ou vai tomar o Concello para solucionar este problema?

Resposta:

O concelleiro VILABOA FIGUEROA di que falouse do tema no consello parroquial. Fíxose un 
informe  polo enxeñeiro e  pediuse permiso  para  facer  un alumeado  coas  características  que 
require AENA e se está á espera do mesmo

3) Pregunta sobre seguridade viaria na curva da Portela  .   
Sabendo que un grupo de veciños/as presentou un rexistro o 30 de decembro preocupándose 
polo gran número de coches que aparcan mal na curva da Portela (intersección da Avenida 
Ernestina  Otero  coa  Avenida  Alvedosa).  Vendo  a  situación  do  coñecido  como  Monte  de 
Machaquito,  nesa mesma  estrada,  con árbores a  punto de caer  e risco de derrube de terras  
preguntamos:

Que medidas tomou o goberno local para resolver esta situacións de risco para a seguridade 
viaria?

Resposta
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O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que xa se fixera un informe polo Grumir e se instou 
aos propietarios da finca para a súa limpeza. Se está pendente de comprobar.

4) Pregunta sobre a Illa de San Simón
Dende a desaparición da Fundación da Illa de San Simón descoñecemos que Consellería ou 
departamento da Xunta leva a súa xestión, tampouco sabemos a quen hai que dirixirse para 
poder visitar a illa e se existe algún medio de transporte facilitado ou xestionado pola Xunta 
para poder visitar a mesma. Presentamos un rexistro o 19 de setembro para que nos facilitaran 
esta  información  por  escrito  e  asinada  polo  conselleiro  responsable,  pero  como  ven  sendo 
habitual, non obtivemos resposta, polo que repetimos o rexistro en forma de preguntas:

Existe algún medio de transporte facilitado ou xestionado pola Xunta de Galiza para visitar a 
Illa e a quen hai que dirixirse para poder visitala?

Resposta:

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que o tema do transporte á illa segue a ser igual 
que cando existía a fundación e é xestionada pola consellería de Cultura.

Rogo, sobre publicación soldos.
No pleno do 6 de xuño de 2013, aprobouse unha moción de AER para que se publicara na 
páxina web do Concello o que cobra cada grupo e cada concelleiro/a da Corporación, tanto pola 
seu labor de concelleiro/a coo pola súa participación noutros órganos da administración pública. 
Consultada a  páxina web do Concello,  vemos  que os  datos  dos  salarios  polo seu posto de 
concelleiros/as  xa  están  publicados,  así  como as  dietas  do  alcalde  por  ser  representante  no 
Concello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo (314,68€ netos por cada unha das 
sesións).

Observamos que a información é difícil de atopar na web do Concello e temos que dicir que está 
incompleta.  Non  sabemos  a  cantas  sesión  do  Concello  de  Administración  da  Autoridade 
Portuaria  asistiu  o  alcalde,  e  tamén  faltan  as  retribucións  dos  concelleiros/as  que  teñen ou 
tiveron un posto na Deputación, polo que dende AER rogamos que se complete a táboa da 
información das retribucións da Corporación municipal, tende ademais un fácil acceso a elas,  
dotándoa dun enlace destacado na páxina principal do web do Concello

O Alcalde di  que vai  a 11 sesións ao ano na Autoridade Portuaria.  A retribución do señor  
Reguera  se  atopa  na  Deputación  e  para  publicala  na  web  do  Concello  é  preciso  o  seu 
consentimento.

Formúlanse os seguintes rogos e preguntas presentados por AER en 26/02/2014 con número de 
rexistro xeral 3255:

1) Pregunta sobre o festival Sinsal.
Os días 31 de agosto e 1 de setembro de 2013 celebrouse na Illa de San Simón o Festival  
“Sinsal San Simón” onde, xunto con diversas entidades públicas e privadas, consta o Concello 
de  Redondela  como  patrocinador  e/ou  colaborados  do  evento.  O  6  de  agosto  do  2013 
solicitamos por rexistro unha serie de información sobre este evento, e vendo que xa pasaron  
máis de 6 meses e aínda non nos contestaron, preguntamos no pleno e solicitamos tamén por 
escrito
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En que consistiu o patrocinio do festival “Sinsal San Simón”, cantidade económica e medios 
humanos  e materiais,  cal  foi  o motivo que regulou esa colaboración e cal  é a intención ao  
respecto neste ano 2014?

Resposta:

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di  que con respecto a  dito  festival  non se  asina 
ningún convenio e soamente hai unha colaboración a nivel da loxística, relativa á protección 
civil, policía,etc. 

2) Pregunta sobre a placa inaugurativa da piscina de Chapela.
Señor Alcalde, despois de 6 meses dende a apertura ó público do CDA de Chapela, despois de  
que  vostede  marcara  ese  día  como  a  “verdadeira  inauguración”  dese  complexo  deportivo,  
despois de que anunciaran no seu discurso e en varias conversacións con veciños que ía quitar a 
placa conmemorativa da falsa inauguración feita polo noso anterior alcalde, preguntamos:

Cando pensa cumprir coa súa palabra de quitar a placa que hai no CDA de Chapela e cando 
pensa poñer unha placa que cumpra o acordo plenario do 28 de marzo de 2012 (onde só se 
recollerá o día na inauguración e o nome da institución ou institucións que o financiaron)?

Resposta:

O  concelleiro  ALVAREZ  BALLESTEROS  di  que  o  acordo  plenario  refírese  ás  novas 
inauguracións. Hai un compromiso de levalo ao consello parroquial de Chapela. O  Alcalde 
sinala que el  dixo publicamente  que era partidario de quitala  pero acatarán o que decida o 
consello.

3) Pregunta sobre pluviais no camiño da Avispeira.
Un veciño do camiño da Avispeira, na parroquia de Chapela, transmitiuno a queixa de que non 
se canalizaron axeitadamente as augas pluviais no recente asfalto do mesmo. Incluso falou cos 
obreiros  cando  estaban  traballando,  para  poder  dirixirse  ao  encargado  no  Concello  do 
seguimento desta obra, pero non conseguiu o seu propósito. Tendo en conta que o asfalto é  
reciclado (menos calidade), e que dito camiño ten unha pendente moi pronunciada, o feito de 
non ter ben canalizadas as pluviais implica un deterioro continuo dese firme, co consecuente 
prexuízo para os veciños da zona.

No rótulo de información  da obra  contémplase a  “implantación de pluviais”.  O prazo para 
executar a obra foi o 3 de Outubro ata o ano 15 de Novembro de2013.

Atendendo a esta demanda dos veciños, un grupo de traballo de AER foi comprobar  que a 
información era correcta e, posteriormente, pediu por rexistro no Concello o proxecto de dito  
asfaltado (ver foto adxunta)

Como se pode apreciar no orzamento para o proxecto, ademais a canalización mediante cunetas 
e canles, tamén se contempla a colocación de dous sumidoiros transversais para desaugar as  
pluviais. ESTES SUMIDOIROS NON EXSITEN A DÍA DE HOXE  e na información que nos 
facilita o Concello non hai ningún tipo de explicación ó respecto. Dende AER consideramos que 
é  importante  facer  un  seguimento  das  distintas  actuacións  no  municipio,  co  fin  de  que  O 
FIRMADO  DE  CUMPRA  e,  ao  mesmo  tempo,  tamén  consideramos  imprescindible  ter 
informados aos veciños afectados directamente e atender as súas exposicións que, en moitos 
casos, atallarían futuros problemas. Por todo o exposto preguntamos:
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Quen é o encargado no Concello do seguimento das distintas actuacións municipais que nos 
poida  aclarar  as  posibles  irregularidades  desta  obra  realizada  no  camiño  da  Avispeira 
(Chapela)?

Resposta:

O concelleiro ALVAREZ BALLESTEROS di que cada vez se está utilizando máis o asfalto 
reciclado e vai moi ben. Sinala que agora están separadas as pluviais e as fecais.

11.4.2. ROGOS E PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PARTIDO POPULAR.

Formúlanse  os  seguintes  rogos  e  preguntas  presentados  polo  grupo  municipal  do  Partido 
Popular  con entrada no rexistro xeral en data 26/03/2014:

1)  Pregunta sobre a Grúa Cesantes

Tendo coñecemento das distintas publicacións e mencións a situación da Grúa instalada nunca 
propiedade  privada,  no  Alto  de  Cesantes,  e  vista  as  polémicas,  e  distintas  informacións 
contraditorias nalgún caso, ¿ Pode explicarnos a situación en que se atopa esta grúa?

Resposta:

O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que a grúa está en posesión de todos os permisos e o 
titular ía retirala aínda que despois cambiou de opinión pero vai retirala. 

11.4.3. ROGOS E PREGUNTAS DO GRUPO MUNICIPAL DO PSDeG-PSOE

Formúlanse os seguintes rogos e preguntas presentados polo grupo municipal do PSdeG-PSOE 
con entrada no rexistro xeral en data 26 de febreiro de 2014:

1)MARISMA
No  “Proxecto  MARISMA,  actuación  de  mellora  ambiental  e  rexeneración  da  marisma,  na 
actividade  de  Reordenación  da  mobilidade  no  entorno  do  río,  un  dos  obxectivos  era  a 
comunicación da Rúa Pedro Floriani co novo aparcadoiro a coa Estrada Campo de fútbol.

Debido a esa actuación produciuse un aumento considerable da circulación por dita estrada, 
sobre todo en horario de entradas e saídas dos distintos centros educativos que se atopan na 
marisma, así como en horarios de adestramento e disputa de partidos no Campo de fúltbol de 
Santa Mariña e demais instalación deportivas.

No comezo da referida estrada, atópanse dous postes de Telefónica que supoñen un alto risco 
para a circulación viaria.  Da mesma  maneira  cabe sinalar  que o aparcamento non regulado 
diante dos Edificios sinalados cos números comprendidos entre o 5 e o 13 da referida Estrada 
fai imposible a circulación de dobre sentido por esa vía, ademais de reducir de forma notable a 
visibilidade no cruce...

Tamén é preciso sinalar que neste punto xa se produciron varias colisións nos últimos meses 
entre coches que se incorporan á Estrada do campo de fútbol dende a Rúa de Pedro Floriani.

En febreiro do ano 2012 dende o Grupo Municipal Socialista trouxemos un  rogo ao señor  
Alcalde con esta exposición de motivos no que solicitabamos que fixera as xestións oportunas 
coa Compañía de telecomunicacións Telefónica, para a retirada dos postes antes mencionados, 
así  como  sexan  establecidas  e  debuxadas  as  prazas  de  aparcamento  en  LIÑA  diante  dos 
edificios nomeados.

Días atrás coñecemos de que será a Deputación de Pontevedra a que leve adiante actuacións de 
pavimentación na rúa do Campo de fútbol  polo que aínda en dous anos non tiveron a ben  
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atender o ROGO presentado por este grupo queremos insistir. É polo elo que ROGAMOS, ao 
señor Alcalde que gafa as xestións oportunas coa Compañía de telecomunicacións Telefónica, 
para  a  retirada  dos postes  antes  mencionados,  así  como sexan establecidas  e  debuxadas  as  
prazas de aparcamento en LIÑA diante dos edificios nomeados.

Reposta:

O Alcalde sinala que non debe dar por sentado que non fixeron xestións xa que non é así e que 
cando rematen as obras resolveranse todas esas cuestións.

2) Rogo sobre o saneamento en Soutoxuste
No mes de novembro de 2008 adxudicáronse os traballos da rede de saneamento de Soutoxuste, 
na parroquia de O Viso, que remataron no ano 2011. Dende esta data, o goberno municipal 
aínda  non  logrou  poñer  en  funcionamento  esta  infraestrutura  de  vital  importancia  para  os 
veciños dos lugar.

É certo que nestas obras de saneamento detectáronse algunhas deficiencias de construción, pero 
o  grupo  de  goberno  dispuxo  xa  de  tres  anos  para  solucionar  calquera  contratempo  e  os 
habitantes aínda esperan poder conectarse a rede de saneamento.

Cómpre recordar que esta rede conta cona peculiaridade de dispoñer dunha pequena depuradora 
para tratar de xeito adecuado as augas residuais do lugar antes de envialas ó mar. Polo tanto, a 
súa entrada en funcionamento é prioritaria.

ROGAMOS,  ao señor  Alcalde,  Javier  Bas,  que tome as  medidas  oportunas  para  reparar  as 
posibles deficiencias,en caso de existir, e para poñer en funcionamento o sistema de saneamento 
do barrio de Soutoxuste.

Resposta:

O Alcalde sinala que houbo reunións e se está estudar o custe definitivo para as acometidas.

3) Rogo sobre o abastecemento auga camiño de Esteiro en Cesantes
Nos últimos  anos produciuse un deterioro do firme  do Camiño  de Esteiro na parroquia  de 
Cesantes. Neste proceso tiveron unha clara influencia as continuas avarías no sistema da traída 
de auga do lugar ó seu avellentamento.

Este sistema é de cando se asfaltou por primeiro vez hai uns corenta anos.

Deste xeito, no último lustro sucédense as avarías e cada poucos meses os operarios Aqualia 
teñen que acudir ó lugar para levantar a estrada e reparar os problemas. De feito, nun tramo de  
200 metros en pendente pódese atopar as pegadas dunha ducia de reparacións. Incluso, nalgún 
punto, tivéronse ata catro distintas coa súa conseguinte apertura da estrada.

Días atrás tivemos coñecemento de que será a Deputación de Pontevedra a que leve adiante 
actuacións de pavimentación do Camiño do Esteiro nas vindeiras semanas tras adxudicar a obra.  
Por este motivo, é preciso cambiar os sistemas de abastecemento de auga neste camiño para 
evitar que, nos próximos anos, as continuas avarías que se producen no lugar estraguen a nova 
pavimentación da estrada nun tempo record.

ROGAMOS, ao señor Alcalde, Javier Bas, que faga as xestións oportunas coa concesionaria 
Aqualia  para  cambiar  a  tubaxe  de  abastecemento  de  auga  do  Camiño  de  Esteiro  antes  de 
procederse a pavimentación do mesmo.
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4) Rogo sobre os  árbores centro educativo Quintela
O centro educativo de Quintela  está  situado na zona forestal  desta  parroquia  e  rodeado de 
árbores. Nalgúns puntos, estas árbores son especies foráneas e de fácil  combustión como as 
mimosas e os eucaliptos, e sitúanse a escasos que deben estar, polo menos,  a 30 metros do 
centro educativo.

De feito, a Lei/2007 do 9 de abril  de prevención e defensa contra os incendios forestais de 
Galicia establece que para os núcleos de poboación rural a distancia mínima destas especies 
arbóreas é de 30 metros, cifra que e eleva ós 50 metros para aquelas instalacións que sexan  
especialmente  sensibles.  É  dicir,  independentemente  do  grupo  no  que  se  inclúe  o  centro 
educativo de Quintela, a situación actual non cumpre a lexislación vixente en prevención de  
incendios.

Hai que ter en conta que o colexio de Quintela está nun lugar de bosque, rodeado de vexetación,  
polo que de iniciarse un lume neste lugar sería un auténtico perigo para os centros de nenos que 
estudan neste centro educativo. O concelleiro de Vías e Obras, Cándido Vilaboa, e todo o grupo 
de  goberno  teñen  coñecemento  desta  situación  porque  así  se  lle  transmitiu  en  numerosas 
ocasiones, tanto de forma verbal como escrita. A última vez que se lle achegou esta situación foi  
a semana pasada nun Concello Escolar Municipal.

Polo exposto anteriormente, ROGAMOS, ó alcalde de Redondela, Javier Bas, que transmita as 
ordes oportunas para eliminar as especies arbóreas foráneas máis próximas ó centro educativo e 
se proceda a limpeza da matogueira do lugar deixando as árbores permitidas pola lexislación 
vixente e , evitando así, o perigo de incendio nas inmediacións do colexio de Quintela.

5) Rogo sobre a  convocatoria comisión Servizos  Sociais para o estudo das axudas do 
comedor curso 2014-2015
No pleno do pasado mes de Xaneiro o grupo municipal socialista repsentou unha moción que  
foi aprobada por unanimidade na que solicitabamos “Que, con vistas ó curso 2014-2015, dea as  
ordes precisas para que dende a Concellería de Servizos Sociais se inicien con tempo suficiente  
ós trámites necesarios para que as resolucións das axudas cheguen antes do 1 de Outubro de 
2014”

No curso de debate  a  concelleira  Teresa  París  argumentaba  que  “houbo algúns  retrasos  na 
tramitación dos procedementos  pero o que tratan de facer  é  establecer  normas  para  que as  
persoas que interveñen no proceso o fagan axeitadamente.” Sinalaba que “ o procedemento é 
complexo” entón a concelleira do PSdeG-PSOE Digna Rivas recoñecía que “é un traballo arduo 
pero hai que telo previsto antes, tendo en conta que a situación é agora moito pior que a de hai  
uns anos xa que nalgúns casos se está a falar da única comida en condicións que fa algúns  
rapaces”,  apuntaba  na  súa  intervencións  “que  debería  iniciarse  o  expediente  en  MAIO”  e 
consideraba Digna Rivas “que deberían ver e opinar todos os grupos sobre as bases.”

A día de hoxe, resoltos xa os expedientes e á vista dos resultados de ditas axudas, non de todo 
efectivos,  e  tendo en conta  que para  que as  axudas do próximo curso escolar  poidan estar  
resoltas de cara o inicio do curso (mes setembro) dende o grupo municipal socialista seguimos  
insistindo en que deberá ser como moi tarde o mes de maio no que se dea inicio ós expedientes.

ROGAMOS,  ao  señor  Alcalde  que  dea  as  ordes  precisas  para  que  de  forma  urxente  sexa 
convocada  unha  comisión  de  Servizos  Sociais  onde  tódolos  grupos  representados  no  pleno 
poidamos  valorar  e  promover  modificacións  nas  Bases  Reguladoras  da  Convocatoria  do 
Programa de AXUDAS DE COMEDOR ESCOLAR CURSO 2014-2015.

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 26 - 27



           
CONCELLO DE REDONDELA

6) Rogo sobre  Praza de Ponteareas
No ano 2011 o grupo popular, cando estaba na oposición, presentou unha moción para instar ó 
Ministerio de Fomento cambiar a sinalización dun dos cruces da praza de Ponteareas porque 
“actualmente, a sinalización existente dá prioridade á circulación de vehículos procedentes da 
estrada N-550 en dirección Vigo ou ó  aeroporto  de Peinador,  en detrimento  dos  vehículos  
procedentes da rotonda que serve de entrada á zona urbana. Tal sinalización non parece a máis 
axeitada, toda vez que o volume de tráfico procedente dende a rotonda é inmensamente superior 
ó procedemento da N-550. A moción foi aprobada por unanimidade, pero ata o momento, e tras 
tres anos de goberno do Partido Popular, esta corporación non ten coñecemento de que Fomento 
teña a intención de acceder á petición cursada en Redondela.

Ademais, nas últimas semanas, o grupo socialista comprobou que un dos autobuses escolares de 
Redondela, fai una parada diante do convento de Vilavella na propia praza de Ponteareas e os  
pais, xunto cos nenos, teñen a obriga de cruzar a estrada cando no lugar non existe ningún tipo 
de pasa do peóns. Deste xeito, dáse unha situación de perigo para escolares e os seus familiares, 
polo que sería preciso dotar de pasos de peóns ó lugar..

Do mesmo xeito, en outubro de 2011 o goberno municipal de Redondela anunciou un plan de  
tráfico para este lugar pero, ata agora, non se coñece nada deste documento, Supostamente, os 
plans para este lugar tiña previsto unha actuación integral na zona, pero despois de dous anos e 
medio non se produciu ningunha mellora no lugar.

Polo exposto, ROGAMOS, ao señor Alcalde para que reclame ao Ministerio de Fomento

1. O cambio de sinalización no cruce da praza de Vilaboa para dar prioridade ós vehículos que 
proceden da rotonda de Vilavella cara o centro da vila e cumprir así a moción aprobada no ano 
2011

2. A dotación dos pasos de peóns precisos na praza de Vilavella para que os nenos e pais 
poidan cruzar a estrada.

Resposta:

O Alcalde sinala que están pendentes de que Fomento ceda a estrada ao Concello, o que xa  
solicitouse no ano 2011 para poder acometer obras de acondicionamento. 

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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