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Nº7/2014

SESIÓN  EXTRAORDINARIA  URXENTE  CELEBRADA  POLO  PLENO  DO 
CONCELLO O DÍA 23 DE MAIO DE 2014

ORDE DO DÍA

 1 Ratificación, se procede, urxencia da convocatoria.

 2 Aprobación, de ser o caso, das actas das sesións anteriores.

 3 Aprobación proxecto e expediente de contratación, obras pavillón polideportivo na Marisma 
(Feder)

Na Casa do Concello, sendo catorce  horas e vinte minutos do día 23 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, Xoán 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 
extraordinaria, conforme á convocatoria e de acordo coa Orde do Día.

Non asiste, xustificando a súa ausencia, a concelleira Pérez Orge.

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. RATIFICACIÓN, SE PRECEDE, URXENCIA DA CONVOCATORIA

O alcalde xustifica  a urxencia  de convocatoria  polo feito   necesidade de axilizar  o  trámite 
burocrático para cumprir os prazos do FEDER en canto á obra do pavillón polideportivo.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a votación, o concello Pleno en votación extraordinaria, sendo dezanove 
votos a favor (10PP 8 PSdeG-PSOE e 1 BNG) e unha abstención (AER), ratifican  a urxencia da  
convocatoria.

2. APROBACIÓN DE SER O CASO, DAS ACTAS DAS SESIÓNS ANTERIROES

Polo Alcalde proponse a retirada das actas pendentes de aprobación correspondentes ás  sesións 
celebradas  con  carácter  extraordinario  o  29.04.2014  e  con  carácter  ordinario  o  06.05.2014 
proposta que é aceptada por unanimidade de todos os asistentes, sendo 20 votos a favor( 10 PP 
8 PSdeG-PSOE, 1 BNG e 1 AER)
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3.APROBACIÓN  PROXECTO  E  EXPEDIENTE  DE  CONTRATACIÓN,  OBRAS 
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO NA MARISMA (

ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de Deportes, de 23 de maio de 2014 que transcrita di:

“Mediante resolución da Alcaldía de data 14 de maio de 2014 iniciouse o expediente para a  
contratación da obra do Pavillón polideportivo municipal da marisma,  Redondela, dentro do 
Proxecto  Marisma  Máis  promovido  polo  Concello  de  Redondela  e  aprobado  no  marco  da 
convocatoria  para  o  período 2011-2013 do  Eixo 5  de  Desenvolvemento  Local  e  Urbano e 
cofinanciado polo programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional de la Unión 
Europea,  cun  orzamento  que  ascende  a  1.942.148,76  euros  máis  o  IVE,  por  importe  de 
407.851,24 euros, o que fai un total de 2.350.000,00 euros, a licitar mediante procedemento  
aberto, regulado na Sección 2ª do Capítulo 1, Título I, Libro III (art. 157 e seguintes) do Real  
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de 
contratos do sector público (TRLCSP).

Redactado o proxecto de execución da obra, replantexada esta, redactado o prego de cláusulas  
administrativas particulares e emitida certificación de existencia de crédito pola Intervención  
municipal na que se acredita a existencia de crédito axeitado e suficiente para a anualidade do  
2014 na aplicación 3421A/62300 do estado de gastos do orzamento do Concello para o ano 
2014.

Visto o informe emitido pola secretaria xeral do Concello con data do 20 de maio de 2014.

Lido o informe da Intervención municipal con referencia ASR-21.05.14.1, do 21 de maio de 
2014,  que  consta  de  dez  páxinas  con  antecedentes,  lexislación  aplicable,  vinte  e  seis 
consideracións e conclusións.

Xa  que  logo,  PROPOÑO ao Pleno do Concello,  previo  ditame  da comisión  informativa,  a  
adopción dos seguintes acordos: 

Primeiro.- Aprobar o proxecto de execución da obra do Pavillón polideportivo municipal da 
marisma, Redondela, redactado polo arquitecto don Carlos Rosón Gasalla, no que se definen e 
describen as obras a realizar.

Segundo.- Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares. 

Terceiro.- Aprobar o expediente de contratación e aprobar o gasto correspondente ao ano 2014,  
por importe de 1.654.955,63 euros, con cargo ao crédito existente na aplicación 3421A/62300 
do  estado  de  gastos  do  orzamento  deste  Concello  para  o  ano  2014,  comprometéndose  a  
consignar crédito axeitado e suficiente na aplicación que corresponda do orzamento do Concello 
para o vindeiro exercicio.

Cuarto.-  Dispoñer  a  apertura  do  procedemento  de  adxudicación,  polo  trámite  ordinario  e 
procedemento  aberto,  por  ser  o  procedemento  ordinario  e  en  función  de  que  toda  persoa 
interesada poida presentar unha proposición, regulado na Sección 2ª do Capítulo 1, Título I,  
Libro  III  do  TRLCSP,  para  a  contratación da  obra  do Pavillón  polideportivo  municipal  da  
marisma, Redondela, dentro do Proxecto Marisma Máis promovido polo Concello de Redondela 
e aprobado no marco da convocatoria para o período 2011-2013 do Eixo 5 de Desenvolvemento 
Local  e Urbano e cofinanciado polo programa operativo del  Fondo Europeo de Desarrollo  
Regional de  la  Unión  Europea,  de  acordo  co  proxecto  técnico  e  co  prego  de  cláusulas 
administrativas  particulares  que  se  aproba,  e  que  se  consideran,  todos,  parte  integrante  do 
contrato,  fixando  o  tipo  de  licitación  en  1.942.148,76  euros  máis  o  IVE  por  importe  de 
407.851,24 euros, o que fai un total de 2.350.000,00 euros.

Quinto.-  Segundo se dispón no artigo 142 do TRLCSP, inserir anuncio e prego no BOP, no 
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DOG e no  perfil  do  contratante  da  páxina  web do  Concello  Redondela,  establecendo para  
presentar proposicións un prazo de 26 días naturais desde o seguinte á ultima publicación do 
devandito anuncio de licitación.”

A  Comisión  Informativa  de  Deportes,  en  votación  ordinaria  e  por  maioría  dos  señores  
asistentes, acorda informar favorablemente a proposta transcrita, cos votos favorables dos Sres. 
BAS  CORUGEIRA,  CRESPO  LÓPEZ,  QUELLE  FERNÁNDEZ  e  ÁLVAREZ 
BALLESTEROS,  do  grupo  municipal  do  PP,  coa  abstención  dos  Sres.  CABALEIRO 
MILLARES, CABALEIRO COUÑAGO, e GONZÁLEZ GUISANDE, do grupo municipal do 
PsdeG-PSOE; coa abstención da Sr. GONZÁLEZ CAMPO, do grupo municipal do BNG e coa 
votación en contra do Sr. BLANCO PÉREZ, do grupo municipal AER.”

INTERVENCIÓNS 

O concelleiro BLANCO PEREZ di  que agora andan con presas pero considera que tiveron  
moito tempo para botalo a andar e non lles gusta que se prantexe con tan pouco marxe para 
estuda-los asuntos.  Refírese  á subcontratación no sentido de que poderíase ter  feito  mellor.  
Tamén critica a falla de previsión do custe do mantemento do pavillón para o Concello, tendo 
en conta cuestións como que non se pode contratar persoal. Estima que houbo tres anos para 
poder facer unha estimación dese custe. Sinala tamén que a obra se prantexa por máis diñeiro do 
que estaba inicialmente previsto.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o BNG esperaba que o proxecto fora defendido 
polo concelleiro de deportes. Sinala que estiveron sempre a favor de novas dotacións de carácter 
público como esta, aínda que non están pola centralización das instalacións existentes. Estima 
que non procede este pleno extraordinario a catro días do ordinario e que houbo precipitación e  
improvisación. Espera mesma dilixencia co centro de día de Trasmañó e parécelle que é unha 
proposta claramente electoralista no último día de campaña. En canto aos prazos di que xa en 
setembro de 2012 iniciouse un expediente para acadar os terreos e houbo tempo dabondo dende 
a aprobación dos orzamentos.

O concelleiro ORGE MIGUEZ di que están de acordo co voceiro do BNG. Non considera de 
recibo que este proxecto se traia neste intre ao pleno. Di que non van a obstaculizar que a obra 
vaia para adiante. Refírese a como contratouse o proxecto, remitindo invitación a catro estudios 
de arquitectura para presentar un anteproxecto. Sinala que o arquitecto, Carlos Rosón Gasalla,  
fixo o proxecto básico en oito días polo que considera que de ningún xeito pódese falar dun 
proxecto madurado. 

O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que en canto á subcontratación a lei prevé que non 
se poida subcontratar máis aló dun ratio determinado e o prego xa prevé actuacións para garantir  
a calidade na execución. Di que a obra debe facerse ben e no menos tempo posible. En canto 
aos gastos de mantemento, indica que o momento axeitado era cando se prantexou a actuación, 
cousa que non se fixo, pero en todo caso cree evidente que o seu goce vai a ser en beneficio dos  
cidadáns.  Sinala que o expediente o defende quen o grupo considerou axeitado e rexeita as 
acusacións de precipitación e electoralismo. 

O concelleiro BLANCO PEREZ di que deberíase ter en conta o custe antes de tramitar este 
expediente. Pensan que deberíase ter a maior información para obrar en consecuencia.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO lee un artigo da lei electoral relacionado coa  posibilidade  
de aprobar un asunto como este. Pregúntase por que se dilataron os prazos e agora está todo tan 
axustado. Di que o BNG non puido ler todo o proxecto. Non teñen claro o tema da gratuidade 
do pavillón e o consumo enerxético, xa que eles apostan por unha enerxía sostible. Considera  
que o PP utiliza o medo e a presión para aprobar isto. Apostan por instalacións de calidade para  
os cidadáns e van a apoiar o proxecto. 
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O  concelleiro  ORGE  MIGUEZ  di  que  as  interrupcións  do  Alcalde  son  contrarias  ao 
regulamento. Sinala que o Alcalde tomou decisións que provocou que os prazos se acurten. 
Pregúntase por que se invitou precisamente a eses arquitectos e non se contou coa oposición  
para  iso,  sobre  todo considerando que non teñen maioría.   Non considera  de  recibo  que o 
pavillón leve unha pista de formigón, aínda que se contemple outra cousa nas melloras.

O concelleiro GONZALEZ BARBEIRO di que non están de acordo en que este pleno estea 
afectado pola normativa electoral.  Deberán axustarse ás esixencias de gratuidade. En canto ao  
estudio de custes non é unha obriga senón unha consideración que fai  o interventor no seu  
informe.

VOTACIÓN E ACORO 

O concello pleno en votación extraordinaria por maioría dos seus membros presentes, sendo 
dezanove votos a favor (10PP 8 PSdeG-PSOE e 1 BNG) e un voto en contra (AER), aproba o  
proxecto e expediente de contratación das obras do pavillón polideportivo na Marisma.

E, non habendo máis asuntos que tratar, a Presidencia remata a presente sesión, sendo as quince  
horas da data fixada no encabezamento, en proba de todo o que se redacta a presente acta, da  
que, como secretaria, dou fe.-
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