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Nº 8/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA 5  DE 
XUÑO DE 2014
ORDE DO DÍA

 1 Aprobación, de ser o caso, das sesións nº 5 de 29/04/14, a nº 6 de 06/05/14 e a nº 7 de 
23/05/14

 2 Dar conta de expedientes de modificación de crédito 
 3 Dar conta da información referente ao primeiro trimestre do ano 2014, dando cumprimento 

ó establecido no artigo 78 das Bases de Execución do orzamento para o ano 2014
 4 Dar  conta  da  execución  do  primeiro  trimestre  do  2014,  referente  o  cumprimento  da 

estabilidade orzamentaria e a regra de gasto
 5 Adxudicación contrato do seguro multirrisco de edificios
 6 Aprobación inicial regulamento CDA Chapela
 7 Aprobación dun recoñecemento extraxudicial de crédito, por importe de 8.717,49 €
 8 Actividades de control de pleno:

 8.1 Dar conta resolucións da alcaldía
 8.2 Mocións

 8.2.1 moción de AER sobre servizos privatizados
 8.2.2 moción de AER sobre o conservatorio de música
 8.2.3 moción de AER sobre a planta superior do mercado de abastos
 8.2.4 moción de AER sobre o plan de camiños

 8.3 Solicitude de comparecencias
 8.4 Rogos e preguntas

Na Casa do Concello, sendo as vinte horas do día cinco de xuño 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, 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.

Escusa a súa asistencia a concelleira Cecilia Pérez Orge, do grupo municipal do BNG.

Queda  así  validamente  constituído  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.

Sobre as 22,00 horas o alcalde ordena un receso de 10 minutos.
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O presidente declara aberta a sesión, en primeira convocatoria, procedéndose a tratar o primeiro 
punto da Orde do Día.

1.  APROBACIÓN,  DE SER O CASO,  DAS SESIÓNS Nº  5  DE 29/04/14,  A Nº  6  DE 
06/05/14 E A Nº 7 DE 23/05/14
Dada conta dos borradores das actas das sesións das sesións nº 5 de 29/04/14 (extraordinaria), a  
nº  6  de  06/05/14  (ordinaria)  e  a  nº  7  de  23/05/14 extraordinaria,  o  Pleno do Concello,  en 
votación ordinaria e por unanimidade dos/as Sres/as concelleiros/as, sendo vinte votos a favor  
(10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 1 do BNG e 1 de AER), as aprobou sen formular reparo algún.-

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

• Expediente MC 06/2014 xc 01-14 mediante xeración de créditos por subvención do 
Plan Provincial de Emprego cun importe de 71,091,96 € euros, aprobada por resolución 
de alcaldía de data 10/04/2014

• Expediente  MC 08/2014 tc  04-14 mediante  transferencia  de crédito por  importe  de 
38.365,08 €, aprobada por resolución de alcaldía 25/04/2014

• Expediente MC 09/14 tc 05-14 mediante transferencias por importe de 16.319,53 €,  
aprobado por resolución de alcaldía de 27/05/2014.

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

3. DAR CONTA DA INFORMACIÓN REFERENTE AO PRIMEIRO TRIMESTRE DO 
ANO 2014, DANDO CUMPRIMENTO Ó ESTABLECIDO NO ARTIGO 78 DAS BASES 
DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO PARA O ANO 2014
Dáse  conta  do  informe  da  intervención  con  referencia  ASR-19.05.14.1  de  19/05/14  e  dos 
informes  sobre  o estado de situacións  de existencias  na  tesourería  municipal,  do  estado de 
situación de Ingresos e de gastos, todo elo referido á data 31/03/2014.

O Concello Pleno queda informado.

4.  DAR  CONTA  DA  EXECUCIÓN  DO  PRIMEIRO  TRIMESTRE  DO  2014, 
REFERENTE  O  CUMPRIMENTO  DA  ESTABILIDADE  ORZAMENTARIA  E  A 
REGRA DE GASTO
Dáse  conta  do  informe  da  intervención  municipal  de  referencia  ASR-20.05.14.1  de  data 
20/05/14, sobre o cumprimento da estabilidade orzamentaria e regra do gasto referido á data 
31/03/14 conforme ao establecido no artigo 16 da Orde HAP/2105/2012, de 1 de outubro, pola 
que se desenvolven as obrigas de subministro de información previstas la Lei orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sostenibilidade financeira, na súa aplicación ás  
entidades locais.

O Pleno do Concello queda informado.

5. ADXUDICACIÓN CONTRATO DO SEGURO MULTIRRISCO DE EDIFICIOS
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ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de interior de 3 de xuño de 2014, que transcrita di:

“Por resolución da alcaldía de data 9 de abril de 2014 acordouse o inicio do expediente para a 
contratación do Seguro multirrisco de edificios do Concello de Redondela, por un prazo inicial 
de dous anos e medio, prorrogable por dous anos máis, e cun orzamento anual que ascende a 
17.000,00 euros, IVE exento, o que fai un total para todo o período de duración do contrato,  
incluída a posible prórroga, de 76.500,00 euros, IVE exento, a licitar mediante procedemento  
negociado con publicidade, por razón da súa contía e en función de que a adxudicación recaia 
no licitador que, no seu conxunto, faga a proposición máis vantaxosa, ao abeiro do artigo 174 e) 
do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido 
da Lei de contratos do sector público. 

Por acordo do Pleno adoptado en sesión ordinaria celebrada o 29 de abril de 2014 aprobáronse 
os pregos de cláusulas administrativas e os de prescricións técnicas, aprobouse o expediente de 
contratación e o gasto correspondente ao ano 2014 con cargo ao crédito existente na aplicación 
9221A/22604 do estado de gastos do orzamento vixente.

O día 22 de maio de 2014 tivo lugar o acto de exame da declaración responsable e apertura da  
única  plica  presentada  ao  procedemento  negociado con publicidade  para  a  contratación  do 
Seguro multirrisco de edificios do Concello de Redondela, co resultado que se reflicte na acta  
da reunión que a continuación se transcribe:

Constituída a Mesa e examinados os asentos no correspondente libro rexistro, resulta que se  
presentou unha proposición.

Tras examinar a declaración responsable do único licitador presentado á licitación, a presidencia 
ordena que se proceda á apertura do sobre contendo a Proposición co resultado que se reflicte a  
continuación: 

Plica  núm.  1:  Presentada  por  dona Edurne Portillo  Zabalda,  con DNI  núm.  33429405D en 
representación de Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, con CIF núm. A28007748 e 
domicilio  social  en Madrid,  na  rúa  Ramírez  de Arellano,  35,  6ª  planta;  correo  electrónico: 
edurne.portillo@allianz.es, que ofrece unha prima anual de 13.600,00 € e as seguintes melloras:

• Incrementar os sublímites previstos no Prego de prescricións técnicas en:

• Límite de indemnización xeral: incremento a 3.000.000 euros

• Danos eléctricos: 65.000 euros

• Roubo de metálico en caixa forte: 11.000 euros

• Roubo de metálico en moble de fácil transporte: 11.000 euros

• Expoliación de métalico en calquera lugar dos locais das situación aseguradas: 11.000 €

• Expoliación de metálico durante ao seu transporte: 8.000 euros

• Danos aos locais asegurados: 35.000 euros

• Equipos electrónicos: 105.000 euros

• Gastos de re obtención de datos ou portadores externos de datos: 35.000 euros

• Céspedes, árbores, plantas e arbustos (só incendio, raio e explosión): 65.000 euros

• Bens temporalmente desprazados: 80.000 euros.

• Rotura de cristais: non se aumenta a suma asegurada
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• Perda de alugueres, ata 12 meses: 95.000 euros

• Desaloxo forzoso/inhabitabilidade, ata 12 meses: 35.000 euros

• Gastos de reposición de arquivos: 23.000 euros

• Gastos de extinción: 35.000 euros

• Gastos de desescombro: 305.000 euros

• Gastos e honorarios de profesionais: 35.000 euros

Non  ofrece  ningunha  diminución  da  franquía  prevista  no  Prego  de  prescricións  técnicas 
mantendo as establecidas neste.

Así mesmo oferta outras melloras que consisten na inclusión da seguintes garantías: 

• Avaría de maquinaria: 105.000 euros

• Perda de Valor Estético: 12.000 euros

• Bens de empregados: 600 euros por ben e 12.000 euros por sinistro.

• Cláusula de 72 horas: respecto aos riscos da natureza, todas e cada unha das perdas  
producidas  a  unha  mesma  situación  de  risco  e  dentro  dun  período  de  72  horas  se 
considerará como un único sinistro.

Finalmente  e  tendo  en  conta  que  existe  unha  única  proposición,  a  Mesa  acorda,  por 
unanimidade,  remitir  a documentación presentada á secretaria  xeral  do Concello,  dona Ana 
Begoña Merino Gil,  para que emita informe sobre se a proposición se axusta ao esixido no 
Prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  no  de  prescricións  técnicas  que  rexen  na  
presente licitación e no caso de que o informe sexa de conformidade elevar a documentación e a 
proposición presentadas polo único licitador ao órgano de contratación coa proposta de que se 
efectúe a adxudicación a favor de Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA nos termos 
establecidos na súa oferta. 

A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as catorce horas e dez minutos da data 
fixada no encabezamento, para constancia do tratado, redáctase a presente acta, que asino xunto 
co Presidente, de todo o que, como secretaria, dou fe.”

Unha  vez  que  a  secretaria  xeral  do  Concello,  tal  como  acordara  a  Mesa  de  Contratación, 
examinou a proposición e comprobou que se axusta o esixido nos Pregos que rexen a licitación,  
efectuouse con data do 23 de maio de 2014 o requirimento a Allianz, Compañía de Seguros y  
Reaseguros, SA, segundo o previsto no art. 151.2 do TRLCSP, esta achegou a documentación 
requirida  o  día  30 de maio  de 2014,  agás  o certificado acreditativo  de  atoparse  ao día  do  
cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda Autonómica.

O  día  2  de  xuño  de  2014  a  secretaria  xeral  do  Concello,  responsable  da  tramitación  do  
expediente, emitiu un informe do que se desprende que aínda que falta por aportar o certificado 
relativo ás débedas coa comunidade autónoma pode levarse a cabo a adxudicación a expensas 
de  que  dito  certificado  se  aporte  con  anterioridade,  en  todo  caso,  á  formalización  e 
perfeccionamento do contrato.

Lido o informe da Intervención municipal con referencia ASR-03.06.14.1 Reparo, de data 3 de 
xuño  de  2014,  que  consta  de  4  páxinas  con  antecedentes,  lexislación  aplicable,  24 
consideracións e conclusións.

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

Primeiro.- Declarar a validez da licitación efectuada.
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Segundo.- Adxudicar o contrato do Seguro multirrisco de edificios do Concello de Redondela a 
Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA co CIF núm. A28007748 e domicilio na rúa 
Ramírez de Arellano, 35, 6ª planta, Madrid, representada por Edurne Portillo Zabalda con DNI 
núm. 33429405D, por unha prima anual de 13.600,00 euros, IVE exento, con suxeición estrita 
aos  pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares  e  prescricións  técnicas,  aprobados  que 
rexen neste procedemento, e ás melloras ofertadas na referida plica.

Terceiro.- Someter a presente adxudicación á condición suspensiva de que Allianz, Compañía 
de  Seguros  y  Reaseguros,  SA  presente  a  certificación  acreditativa  de  atoparse  ao  día  do 
cumprimento das obrigas tributarias coa Facenda Autonómica (Axencia Tributaria de Galicia), 
non formalizándose o contrato no caso de que non presente a devandita certificación.

Cuarto.- As obrigas económicas que se deriven do contrato no ano 2014 financiaranse con 
cargo á aplicación 9221A/22400 do orzamento do Concello para o ano 2014, comprometéndose 
a  consignar crédito axeitado e suficiente para cada exercicio na partida correspondente  dos  
orzamentos aos que se estenda o período contractual.

Quinto.- Designar como responsable do contrato, coas máis amplas facultades de dirección, a  
secretaria xeral do Concello dona Ana Begoña Merino Gil.

Sexto.- Seguindo as disposicións do art. 151 do TRLCSP notificarlle esta adxudicación a todos 
os licitadores e publicala no perfil do contratante da páxina web do Concello de Redondela.

Sétimo.- O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de quince (15) 
días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación desta adxudicación. De acordo co 
establecido  no  art.  154  do  TRLCSP,  a  formalización  do  contrato  publicarase  no  perfil  do 
contratante do órgano de contratación.

Oitavo.- Seralle de aplicación á presente adxudicación o Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 
de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público, o  
Regulamento  xeral  da  Lei  de  contratos  das  administracións  públicas,  aprobado  polo  Real 
decreto  1098/2001,  de 12 de outubro,  e  a  demais  normativa  legal  de  aplicación,  quedando 
sometido o adxudicatario para tratar as cuestións derivadas da adxudicación á xurisdición do 
domicilio do Concello de Redondela.

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

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PEREZ di que a responsable de Educación da zona lles dixo que os  
colexios xa tiñan un seguro con coberturas similares polo que se plantexa se ,ao mellor, cabería  
comprobalo por si tivera incidencia na presente adxudicación.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que están de acordo.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que tamén están a favor.

VOTACIÓN E ACORDO

O concello pleno, en votación ordinaria por maioría dos membros asistentes , sendo dezanove 
votos a favor (10 PP, 8 PSdeG-PSOE e 1 BNG) e unha abstención (1 de AER),  aproba a 
adxudicación do contrato do seguro multirisco a Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
SA coa condición suspensiva prevista no apartado terceiro da proposta.

6. APROBACIÓN INICIAL REGULAMENTO CDA CHAPELA
ANTECEDENTES
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Visto o ditame da comisión informativa de deportes de data 29/05/14 que textualmente di:

“Considerando que a cláusula 47 do Prego de cláusulas administrativas (PCAP) que rexe a  
concesión  do  servizo  do  Centro  de  Deportes  Acuáticos  de  Chapela  (CDA),  prevé  que  o  
Regulamento  das  instalación  é  a  norma  de  carácter  xeral,  que  regula  o  funcionamento  e 
explotación  das  intalacións  obxecto  da  concesión,  nos  seus  xeitos  técnicos,  organizativos, 
sanitarios, económicos, procedimentais, etc.

Presentado por Aqualia Gestión Integral del Agua S.A., como concesionaria do servizo do CDA 
Chapela, un texto do regulamento.

Vistos os informes 75/2013 e 92/2014 da Secretaria xeral do Concello respecto ao regulamento  
presentado pola concesionaria.

Introducidas  as  modificacións resultantes  no texto do regulamento  PROPOÑO ao Pleno do 
Concello, previo ditame da comisión informativa, a adopción dos seguintes acordos: 

Primeiro:  Aprobar  inicialmente  o  Regulamento  do  servizo  das  intalacións  do  Centro  de 
Deportes Acuáticos de Chapela.

Segundo: Sometelo a información pública polo prazo de 30 días, mediante a publicación do  
correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, no taboleiro de anuncios 
e na páxina web do Concello.

Terceiro: No caso de que non se presenten reclamacións en relación coa aprobación inicial do 
Regulamento no prazo de información pública, entenderase definitivamente adoptado o acordo 
ata entón provisional.”

Intervencións: (...) 

Votación: A Comisión Informativa de Deportes, en votación ordinaria e por maioría dos señores 
asistentes, acorda informar favorablemente a proposta transcrita coas modificacións formuladas, 
cos  votos  favorables  dos  Sres.  CRESPO  LÓPEZ,  VILABOA  FIGUEROA  e  ÁLVAREZ 
BALLESTEROS,  do  grupo  municipal  do  PP,  coa  abstención  dos  Sres.  CABALEIRO 
MILLARES, GARCÍA MÍGUEZ 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 na comisión propuxeron varias cousas que espera que se 
incorporen ao texto do regulamento. Di tamén que en canto á entrada libre lles parece que 90 
minutos é moi pouco tendo en conta o prezo. 

O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  o  BNG  fixo  unha  serie  de  suxestións.  Teñen 
dúbidas con respecto a que un concesionario poida identificar a calquera usuario. Parécelle que 
é unha potestade que soamente pode ter a policía local. Di que debe concretarse o horario en 
semana santa e no Nadal e que a piscina é unha parte do centro, polo que debe rectificarse a súa 
denominación. 

O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO  di  que  tamén  teñen  algún  problema  co  horario  que 
consideran restritivo. Pide que se contemple tamén para a sala fitness o tema de que alguén que 
teña algunha enfermidade a declare.

O  concelleiro  CRESPO  LOPEZ  di  que  se  introducirán  as  modificacións  que  acordou  a 
comisión.

A secretaria aclara que o horario está de acordo co previsto no prego distinguindo entre inverno 
e verán polo que non cree que se poida fixar un horario concreto para semana santa e Nadal que 
sería  en  todo  caso  o  horario  de  inverno.  Tamén  sinala  que  a  concesionaria  debe  de  ter 
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posibilidade de identificar aos abonados non de xeito arbitrario pero sí para establecer que o que 
accede ao centro é efectivamente o abonado.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO insiste en que a empresa non pode identificar aos usuarios.  
Refírese tamén ás datas do regulamento afirmando que o expediente estivo parado durante nove 
meses.  Considera  que  se  perdeu  unha  oportunidade  estupenda  para  que  intervira  na  súa 
redacción o consello parroquial de Chapela. Sinala que a día de hoxe non hai practicamente  
taquillas que utilicen chaves polo que estima que o regulamento non está actualizado. Non van 
prestar aprobación.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido  o asunto  a  votación,  o  pleno do  Concello  de  Redondela,  aproba inicialmente o 
regulamento do servizo de das instalacións do Centro de deportes acuáticos de Chapela por 
maioría dos/as concelleiros/as asistentes, sendo dez votos a favor (10 do PP), dous en contra (1 
do BNG e 1 de AER) e oito abastencións (8 do PSOE).

7. APROBACIÓN DUN RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO, POR 
IMPORTE DE 8.717,49 €
Visto  o  ditame  da  comisión  informativa  de  economía  e  facenda  de  data  23/05/2014 que  a 
continuación se transcribe:

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

A intervención municipal emitíu o preceptivo informe de carácter negativo de data 21.05.14, asi 
como certificación de existencia de crédito.
A súa vez prevese que a aprobación, se procede, deste recoñecemento extraxudicial non vai  
supor limitación na execución dos gastos a impartir este ano.
Coa  finalidade  de  non  causar  quebrantos  económicos  a  terceiros,  evitar  enriquecementos 
inxustos para o Concello de Redondela, e poder contabilizar e posteriormente pagar diversos 
gastos.
Vendo  que  nalgúns  casos  tal  como  establece  o  informe  do  Interventor  que  gastos 
correspondentes  a  anos anteriores  foran facturados  no ano 2013 foi  como consecuencia  do 
retraso na facturación dos terceiros.
Esta Alcaldía proponlle ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.-  Proceder ao levantamento do reparo do informe da intervención baseado en que 
procedese a aprobar gastos esixibles ao Concello.
Segundo.-  Recoñecer  extraxudicialmente  gastos  por  importe  total  de   8.717,49  euros, 
distribuidos do seguinte xeito, e imputando os gastos ás partidas que se indican do orzamento do 
Concello de Redondela para o ano 2014:

Terceiro Data fra. Nº fra. Euros Partida

Banco Santander, S.A. 30/04/14 OP088957 246,89 1321A20400

Banco Santander, S.A. 30/04/14 OP088958 246,89 1321A20400

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449183 117,13 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449181 38,62 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449179 97,28 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449177 100,67 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449176 96,8 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449174 104,54 3341A20900
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Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449173 82,76 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 25/04/14 26450556 242 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449185 28,19 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449184 112,53 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449189 88,38 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449190 272,25 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26449187 66,55 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 27/04/14 26450876 112,53 3341A20900

Sociedad General de Autores y Editores 23/04/14 26448448 31,8 3341A20900

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 13/03/14 1131050002683 367,08 1651A22100

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 13/03/14 1131250002074 407,78 1651A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 14/03/14 FE14321143397688 575,66 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 14/03/14 FE14321143397692 679,11 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 14/03/14 FE14321143397690 427,2 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 14/03/14 FE14321143397691 609,72 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 14/03/14 FE14321143397689 303,93 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 14/03/14 FE14321143397687 638,53 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 03/03/14 FE14321142614900 2493,08 3331A22100

Rubiolar-Do-Cabaleiro S.L. 26/11/13 A/294 129,59  2311A22002

(Intervencións.-…………………)
Votacións  e  dictame.-  A Comisión  Informativa  de  Economía,  Facenda  e  Desenvolvemento 
local, en votación ordinaria, e con 4  votos a favor  do PP , e a abstención dos demais partidos (3 
do  PSG-PSOE,  1  do  BNG,  e  1  de  AER)   estimou  oportuno  dictaminar  favorablemente  a  
proposta.

VOTACIÓN E ACORDO

O Pleno do Concello, por unanimidade, sendo dez votos do PP, oito do PSdeG-PSOE, 1 do 
BNG e 1 de AER,  presta a súa  aprobación ao recoñecemento extraxudicial  de créditos co 
detalle que figura nos antecedentes.

8. ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

8.1 DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 26 de abril de 2014 ao 30 de maio de 2014.

O pleno do Concello queda informado.

O alcalde indica que, de acordo coas atribucións que lle confire o artigo 91 do Real Decreto 
2568/1986  de  28  de  novembro  polo  que  se  aprobou  o  Regulamento  de  Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais (ROF), ten intención de alterar a  
orde do día adiantando a súa comparecencia solicitada por AER e polo PSOE

8.3 SOLICITUDE DE COMPARECENCIA
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8.3.1 a) SOLICITUDE DE AER DE COMPARECENCIA DO alcalde.
ANTECEDENTES:

Solicitude de AER presentada no Rexistro Xeral o día 29/05/2014 con númro 2014008285 que 
textualmente di:

“A Agrupación de Electores de Redondela, xunto con moitos veciños e veciñas do concello,  
coñeceron onte, a través dos medios de comunicación unha conversa de Javier Bas, alcalde de 
Redondela  do  Partido  Popular,  co  rexedor  de  O  Porriño,  da  mesma  organización  política, 
suxerindo tratos de favor con certa empresa eléctrica. 

Segundo estes medios, o rexistro da conversa foi froito das investigacións que o Xulgado de 
Instrución  número  3  realiza  sobre  o  alcalde  de  O  Porriño  sobre  tráfico  de  influencias, 
prevaricación, malversación de caudais públicos e vulneración de dereitos dos traballadores e 
traballadoras;  unha  presunta  trama  articulada  para  beneficiar  a  determinadas  empresas  con 
contratos  públicos  e  unha  rede  de  enchufes  denunciados  pola  Garda  Civil  e  a  Fiscalía  na 
denominada “operación Multiusos”.

Ante  a  gravidade  do  que  se  transmite  dende  os  medios  de  comunicación,  AER  solicita  a 
comparecencia do alcalde no vindeiro pleno ordinario para que dea as oportunas explicacións e  
que  proceda  a  achegar  de  inmediato  aos  grupos  políticos  da  oposición  toda  a  información 
referente ás contratacións realizadas coa empresa eléctrica mencionada nos audios rexistrados 
na susodita investigación.”

8.3.1 b) SOLICITUDE DO PSdeG-PSOE DE COMPARECENCIA DO alcalde
ANTECEDENTES

Solicitude  de  comparecencia  presentada  polo  grupo  municipal  do  PSdeG-PSOE  que  a 
continuación se transcribe:

“Esta semana o diario La Voz de Galicia recolleu unha conversa entre o alcalde de O Porriño,  
Nelson Santos, e o alcalde de Redondela, Javier Bas, enmarcada dentro da investigación da 
Operación Multiusos, na que está implicado o rexedor de O Porriño. 

A conversa é a seguinte: 

Nelson Santos. Mira, quería pedirte un favor. Hay un amigo mío de O Porriño que trabaja  
bastante ahí, el de electricidad Radio Pérez. 

Javier Bas. Sí 

N. S. Os hacía muchas cosas de alumbrado y de... 

J. B. Sí, que tuvo un problema con un accidente o algo así. 

N. S. Se le murió un nieto aquí en Budiño en una obra. 

J. B. Sí, sí. 

N. S. Y bueno, parece ser que desde que pasó eso dejasteis de trabajar un poco con él. 

J. B. Claro, porque no tenía al día todo, no tenía ni... el tema de relación con la Administración  
no lo tenía todo claro, es decir, parece ser que no tenía las altas adecuadas para el tema de los  
trabajadores. No sé, alguna historia encontramos por ahí por parte los técnicos. 

N. S. Él tiene todo bien. 

J. ¿Sí? 

N. S. Sí, sí. Tiene todo. 
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J. Nosotros estábamos muy contentos con él. 

N. S. Lo que pasa es que es muy buena persona. Si puedes echarle una mano... 

J. Sí, hombre, sí. 

N. S. Yo te lo agradezco. 

J. Sí, hombre, sí, le digo a Ermi -concejala de Fiestas- que lo llame y quedamos los tres. 

El regidor no niega haber efectuado numerosas llamadas a empresas para que contraten a  
vecinos de O Porriño.  En una de estas  llamadas telefonea a una persona que no aparece  
identificada  en  las  grabaciones  y  el  desconocido  le  pregunta  al  alcalde  si  sabe  algo  de  
Faurecia. Santos responde: «Nada, que ya entregaron allí el currículum tuyo a la empresa y ya  
me dicen algo. ¿Vale?» El interlocutor le da las gracias y se despide. 

Polo exposto o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE solicita a COMPARECENCIA do alcalde de 
Redondela, Javier Bas Corugeira, para aclarar as seguintes cuestións

1. ¿Que servizos contratou o concello de Redondela coa empresa Radio Pérez?

2. Se no seu día deixou de contratar o Concello de Redondela a Radio Pérez por “no tener las  
altas adecuadas para el tema de los trabajadores”, no seu día ¿cómo chegou a contratala no 
pasado sabendo esta situación? ¿Comprobaron que na última contratación que agora si que tiña  
todo en orde? ¿Como comprobou o concello que os traballadores están dado de alta?

3.  ¿Para  os  servizos  prestados  pola  empresa  Radio  Pérez  nas  últimas  semanas,  pediuse 
orzamento a outras empresas? 

4.  ¿É  unha  práctica  habitual  que  o  alcalde  de  O  Porriño,  Nelson  Santos,  investigado  por 
corrupción, recomende as empresas coas que traballa o Concello de Redondela?”

INTERVENCIÓNS

Intervén en primeiro lugar o alcalde da lectura ao seguinte:

“En primeiro lugar quero deixar ben claro, para que non haxa ningún tipo de dúbidas, que a 
persoa investigada é o alcalde de O Porriño e non o alcalde de Redondela.

E que froito de esa investigación, foi gravada unha conversa telefónica entre os dous alcaldes, 
conversación que xiraba en torno a empresa Radio Pérez, S.L.,  a que no seu momento fora 
provedora do Concello de Redondela e que, por irregularidades detectadas na contratación do 
seu persoal, deixou de selo.

A chamada foi interpretada por min como unha chamada de cortesía na que se me comunicaba  
que Radio Pérez S.L. xa resolvera os problemas que levaron a que o Concello de Redondela 
deixara de contar con ela a hora de solicitarlle que presentara orzamentos para a colocación de 
alumeado nas festas.

A chamada nunca sería interpretada por min como medida de presión para favorecer a alguén, 
xa que os que me coñecen saben que non admito presións. De ninguén e de ningún tipo. E o 
único que me move a actuar ao fronte da alcaldía, é a defensa dos intereses de Redondela. Para 
isto me presentei como candidato a alcalde e por iso e polo que estou loitando

Por tanto, rexeito de plano todas as insinuacións que se verteron por parte de algúns integrantes 
de grupos políticos (algúns incluso difamando claramente) nas que se deixaba caer que, tras a 
conversa co alcalde de Porriño , houbera trato de favor ca empresa Radio Pérez, S.L.

Isto é rotundamente falso e vouno acreditar a continuación:

Dende que chegamos  ao goberno intentamos que as contratacións que fixeramos no Concello:
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➢ Foran abertas a máis de unha empresa 

➢ Se aceptara a oferta económica máis baixa

➢ E sempre garantindo un estándar de calidade alto en cada servizo, obra ou subministro.

Cinguíndome concretamente ao tema do alumeado para as Festas, dicir que cando chegamos, 
atopámonos por un lado 

• Que existía un único provedor dende alomenos 8 anos (non seguimos para atrás) 

• E que non constaba por ningún sitio que se solicitaran máis de un orzamento aínda que 
a norma sí o esixía xa que as cantidades facturadas superaban os 18.000 euros sen IVE

Nos, cumprindo o noso compromiso de non mirar cara atrás salvo naqueles casos, nós,que nos 
tiveramos  que  defender  da  demagoxia  e  ante  acusacións  inxustas  por  parte  dos  grupos  de 
oposición (como é o caso que nos ocupa), empezamos a implantar o noso modelo e abrimos o 
abano a varias empresas  para que puideran presentar  os seus orzamentos  para o servizo de 
alumeado das festas .

E no Nadal do 2011-2012 é cando se inicia a relación comercial do Concello de Redondela con 
Radio Pérez, S.L. que oferta o servizo por 18.000 euros máis IVE e que permitiu un aforro para 
as arcas municipais de 16.732,40 euros con respecto a última  contratación para ese mesmo  
servizo no último ano de goberno do bipartito.

Posteriormente contrátase novamente a Radio Pérez, S.L. no ano 2012 para as festas do Choco,  
Coca  e  Nadal  2012-2013  e  sempre  despois  de  presentar  o  orzamento  máis  baixo  e  coa 
concorrencia de máis de unha empresa.

Isto é importante destacalo porque as contratacións que non superan os 18.000 euros + IVE, 
como é o caso, podería ser adxudicada de forma directa sen necesidade de concorrencia. Pero 
este goberno, aínda así, en aras a obter sempre a mellor oferta económica, sempre pediu máis  
dun orzamento a empresas do sector.

En xaneiro 2013 ten lugar a traxedia de que un empregado da empresa de 19 anos (neto do seu 
propietario) falece en accidente laboral e detéctase por parte do Concello irregularidades en  
Radio Pérez, S.L.. na contratación dos seus empregados. 

Nese  momento,  e  de  forma  taxante,  suspéndese  calquera  contratación  con  esa  empresa  
impedíndolle incluso que presente orzamentos ata que teña regularizada a súa situación.

As Festas do Choco e Coca do ano 2013 adxudícanselles a Creaciones Luminosas, S.L. por un 
importe total de 10.533,05 pero no proceso concorren tamén orzamentos doutras dúas empresas 
das que éste era o orzamento máis baixo.

Como se pode apreciar non hai trato de favor a ningunha empresa. Pídense varios orzamentos a 
pesar que a norma non o esixe, e adxudícaselle o contrato á empresa que oferta o servizo máis  
barato.

E ata eiquí non se sabe nada do alcalde do Porriño e xa levábamos máis dun ano traballando con 
Radio Pérez, S.L. cun alto grado de satisfacción co seu traballo.

E eu creo que esa é a orixe da chamada do alcalde do Porriño o 16 de outubro do 2013. Para  
comunicar que o propietario da empresa Radio Pérez, S.L. solucionara os seus problemas de 
contratación e pedir que se lle permitira optar a presentar orzamentos novamente. Así o entendín 
eu, e por iso propoño unha reunión na que estaría eu, a empresa en cuestión e a concelleira 
Herminda Quelle que é a responsable da contratación do servizo de alumeado das festas.

Pero esta reunión non chegou a producirse nunca porque cando lle comento á concelleira que o 
alcalde  de  Porriño  me  chamou  para  dicirme  que  Radio  Pérez,  S.L.  solucionara  os  seus 
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problemas, ela me di que xa estivera o propietario da empresa con ela para dicirlle o mesmo. E 
ata aquí a miña intervención no contrato do servizo. Limiteime a comunicarlle á concelleira que  
o alcalde de O Porriño dixérame que unha empresa solucionara un problema que lle impedía 
seguir sendo provedora do Concello.

A  concelleira,  antes  de  aceptar  novamente  a  empresa  como  posible  provedora  do  servizo, 
pídelle que documente o que di, e Radio Pérez lle presenta:

• Una relación cos traballadores dados de alta na seguridade Social de fecha 01-10-2013

• Unha certificación de Mapfre Empresas de 05-11-2013 onde se di que Radio Pérez, S.L. 
ten contratada una póliza de responsabilidade civil por 600.000 euros 

Comprobado que a empresa solventou os seus problemas, a concelleira permítelle presentar  un 
orzamento  para  as  festas  de  Nadal  2013-2014  e  o  fai  con  data  06.11.2013,  é  dicir,  con  
posterioridade á presentación dos documentos antes citados

Da comparativa dos orzamentos  presentados,  Radio Pérez,  S.L.  foi  o máis  barato e por iso  
concédeselle o servizo

Un exemplo claro de que non houbo trato de favor cara a Radio Pérez é o feito de que o servizo  
de alumeado para as festas do Choco e Coca do presente ano 2014 non se lle adxudicou a Radio 
Pérez,  senón  que  foi  a  Creaciones  Luminosas,  S.L.  porque  en  concorrencia  con  outros 
orzamentos foi o máis barato. E todo isto moito antes de que se coñecera a famosa conversación 
gravada.

Os orzamentos de cada contratación póñense a disposición dos grupos da oposición para a súa 
consulta pero recalcando que non era necesario pedilos,  como o demostra que o servizo de  
intervención non emitira ningún informe de reparo suspensivo. As contratacións de este servizo 
foron correctas tanto nas formas, como no aforro que se supuxo en relación coa comparativa dos  
catro anos anteriores á nosa chegada ao goberno no que o Sr. Reguera era o concelleiro de  
Cultura.

Nestes tres anos de mandato do Partido Popular, aforráronse só na facturación do alumeado das 
Festas de Nadal máis de 54.814 euros.

Mentres a media de contratación do Sr. Reguera para este servizo era de 39.772,87 euros a da 
concelleira  Herminda  Quelle  foi  de  21.599,92 euros.  Ni  máis  nin menos,  Sr.  Reguera,  que 
18.172,95 euros de aforro en cada contratación.

E chegados a este punto, é importante sinalar que a xestión do Sr. Reguera non só foi nefasta  
desbaldindo os cartos de todos os redondelans/ás (paradóxicamente tamén era o concelleiro de 
Facenda) senón que tamén as contratacións do servizo para as Festas de Nadal nos últimos 8  
anos teñen varios informes de reparo de intervención, incluíndo algún, no que o pago da factura 
era  non  conforme  porque  fora  omitida  a  súa  fiscalización  previa.  O  Sr.  Reguera  aparece 
firmando todas as facturas e ademais era o responsable da contratación do servizo.

O Sr. Orge, un día dixo que avalaba a xestión do Sr. Reguera ao fronte da concellería Cultura. 
Pode  dicir  hoxe  publicamente  que  coñecendo  estes  datos  de  despilfarro  e,  canto  menos 
irregularidades na contratación do servizo de alumeado para as Festas de Nadal, avala a xestión 
do seu xefe de filas?

Que paradoxa, o Partido Socialista cuestiona unha contratación correcta do partido popular que 
permite importantes aforros para as arcas municipais e que non ten reparos suspensivos por 
parte  dos  servizos  de  intervención,  e  avala  unha  nefasta  xestión  do  Sr.  Reguera  chea  de 
despilfarros e de incumprimentos das normas de contratación. Normas,  por certo, que como 
concelleiro de facenda debería coñecer e respectar, e as claras está, que non o fixo.

Eu pediríalle agora no turno que lle corresponde ao  grupo socialista que o Sr. Reguera explique
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• Por qué se contrataba sempre á mesma empresa para colocar o alumeado nas festas?

• Onde están o resto de orzamentos preceptivos e a qué empresas se lle pediron?

• Que facía cos informes de intervención cando lle informaban:

• Que  se  omitira  a  fiscalización  previa,  aspecto  éste,  que  conleva  un  reparo  de 
intervención, indicando que se suspenderá a tramitación do expediente cando non foran 
fiscalizados os actos que deron orixe as ordes de pago?

• Ou, cando se lle dicía claramente e literal “O provedor que factura, tras consultar a  
contabilidade municipal;confírmase que foi obxecto de varias contratacións menores, 
polo  que  non  cabe  a  contratación  directa  neste  caso.  Vulnerando  neste  caso  os 
principios de acceso as licitacións, publicidade e transparencia dos procedementos así  
como a non discriminación e igualdade de trato entre os candidatos a prestar diferentes  
servizos” 

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que apoia a xestión do señor Reguera.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que o alcalde fala sempre do bipartito exercitando a táctica 
do tú más e xa están un pouco fartos disto. Sinala que o PP estaba na oposición pero tampouco 
se preocupou de como se facían as contratacións entón. Di que o aforro desa empresa ao  mellor  
viña  de  non  ter  asegurados  os  seus  obreiros  e  considera  que  non  debe  ser  excepcional 
cerciorarse de que todas as empresas que contratan co Concello teñen todo en regra. Pregunta  
cantas veces o chamou o alcalde de Porriño e se chamoulle algún outro alcalde para intervir a  
favor dalgunha empresa. Di que levan toda a semana solicitando a documentación que se lle da  
agora no pleno cando non poden analizala. Aínda que sexa legal, indica que estes contratos se  
sacan no último minuto a pesares de que son datas fixas polo que podería facerse un só contrato 
para todos estes eventos.

O concelleiro REGUERA OCAMPO refírese á conversa co alcalde de Porriño. Considera que o 
alcalde  de  Redondela  debeu  colgar  o  teléfono  ao  principio  da  mesma.  Sinala  que  é  unha 
casualidade que despois da conversa se contratara á empresa Radio Pérez e di que o alcalde é un  
manipulador xa que adiantou esta comparecencia que lle interesa por diante doutra en relación 
ao diñeiro do polígono da autopista que non quere tratar. Sinala que o alcalde debeu de dar 
explicacións no mesmo intre en que asiu a noticia na prensa e non fixo, soamente agora que o  
pediron AER e o PSOE. Agradece que o señor Orge avale o seu labor na concellería de Cultura 
e estima que o goberno actual está vivindo de rendas nese aspecto.

O alcalde sinala que o señor Reguera non respostou ás súas preguntas. Resposta ao voceiro de 
AER que fala con alcaldes en bastantes ocasións aínda que non o fixo especialmente co de 
Porriño salvo por unha cuestión das preferentes. Pensa que se houbera algo punible no seu 
comportamento  o  xuíz  chamaríano  e  el  daría  as  explicacións  pertinentes.  Di  que  a 
documentación apareceu ao revisar os expedientes. Parécelle interesante a proposta en relación 
ao contrato do alumeado aínda que ten un compoñente artístico que cecais aconsella que se faga 
separadamente. Di que non obstante están nesa liña. Dille ao señor Reguera que non escoitou a 
súa intervención.

Continúa o alcalde lendo:

“Nesta  segunda intervención quero apelar  a  responsabilidade que temos  todos nos no noso 
desempeño  dun cargo  público.  Cada  vez  máis,  a  cidadanía  lle  ten  menos  consideración  as 
persoas que ocupan cargos políticos e grande parte desa culpa a temos nos, os propios políticos. 
E este episodio que estamos a vivir con esta conversación telefónica e un gran exemplo xa que 
antes de coñecerse todos os datos que rodeaban o caso, e sen que ninguén me chamara para 
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coñecer  a miña versión, a sentencia xa estaba dada e empezaba a caza de bruxas sementando a  
dúbida sobre a honradez do alcalde de Redondela.

A comparecencia foi completa e aportou datos máis que suficientes para demostrar que tras a  
conversación telefónica mantida co alcalde de Porriño non houbo trato de favor cara a Radio 
Pérez,  S.L..  Limitándome,  única e  exclusivamente,  a trasladar á Concelleira responsable  de 
xestionar o servizo, que Nelson Santos me dixera que Radio Pérez solventara os problemas que 
lle impedían poder contratar co Concello de Redondela.

Unha chamada ou unha solicitude de entrevista, eu nunca a entendín como medio de presión. De 
feito hai exemplos de conversas similares con concelleiros de esta corporación. Cando o señor  
Orge  pídeme,  por  exemplo,  que  reciba  a  un  veciño  ou  cliente  seu  para  falar  dun  tema  
urbanístico, non o entendo como que o Sr. Orge me estea presionando para que cometa unha 
irregularidade. O entendo como parte das miñas funcións.

Ou  cando  o  Sr.  Orge  me  di,  falando  do  Plan  Xeral  de  Redondela,  que  coñece  el  a  unha 
arquitecta que está moi preparada, non o entendo como unha presión para ter trato de favor cara 
a esa profesional.

Por iso, pídolle aos grupos políticos PSOE e AER que acepten as explicacións que lles foron 
dadas nesta comparecencia  e que teñan o valor de recoñecer publicamente, nos mesmos medios 
que utilizaron para xerar a sospeita sobre a honradez do alcalde de Redondela, que non houbo 
trato de favor cara a Radio Pérez e que o procedemento de contratación con varios orzamentos, 
foi  axeitado,  que  permitiu  importantes  aforros  para  as  arcas  municipais,  que  non  presenta  
incidencias de reparo en intervención e  que foi moito máis esixente que o establecido na norma. 

Polo que respecta  á  documentación revisada dos anos anteriores  no que o Sr.  Reguera  era  
responsable da Concellería de Cultura e atendendo ao código ético do propio partido socialista 
que din que aplican dicir:

Que,  dado que a xestión do señor Reguera ao fronte da Concellería de Cultura foi  nefasta,  
desbaldindo os cartos de todos os redondelans/ás como o demostra o sobreprecio pagado no 
servizo de alumeado de festas de Nadal.  O Sr. Reguera debe presentar hoxe a súa renuncia 
como concelleiro de este Concello.

Que dado que ademais do despilfarro mantido, as contratacións do servizo para as Festas de 
Nadal  nos  oito  anos  de  xestión  do  Sr.  Reguera  teñen  numerosos  informes  de  reparo  de  
intervención, incluíndo algún no que o pago da factura era “non conforme” porque fora omitida 
a súa fiscalización previa. E dado que o Sr. Reguera aparece firmando todas as facturas e era o 
responsable da contratación do servizo. O Sr. Reguera debe presentar hoxe a súa renuncia como 
concelleiro de este Concello

Que, dado que o Sr. Reguera era consciente da situación irregular existente no contrato que o  
Concello  de  Redondela  tiña  co  autónomo  encargado da  xestión  cultural  e  así  o  recoñeceu 
publicamente nun xuizo. O Sr. Reguera debe presentar hoxe a súa renuncia como concelleiro de 
este Concello

Se a iso lle sumamos que, como concelleiro de facenda, permitiu preto de 2.000.000 de euros en 
facturas  no  caixón sen  pagar  e  sen  contabilizar.  O  Sr.  Reguera  debe  presentar  hoxe  a  súa 
renuncia como concelleiro de este Concello.

E se  ademais  recordamos  a  súa  inoperancia  como concelleiro  de  Facenda  para  adquirir  os 
terreos da Ginaria cando tiña todo ao seu favor e os recursos financeiros na súa man. O Sr.  
Reguera debe presentar hoxe a súa renuncia como concelleiro de este Concello.

Respecto a AER, pediríalle que volvan á senda do diálogo e da busca da verdade. É importante 
o que se conte, pero tamén é importante como se conte. Digamos que o que vostedes fixeron foi  
contribuir sesgar a verdade contando só unha parte da realidade.
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Depende  de  nós,  dos  que  estamos  desempeñando  cargos  públicos,  cambiar  a  imaxe  tan 
denostada que os cidadáns teñen da política e das persoas que representan os partidos políticos. 
Somos nós os que temos que mostrar unha maneira diferente de facer as cousas. Non todo vale 
en política, non se pode difamar a unha persoa de forma gratuíta deixando manchada a súa  
imaxe co único fin de sacar un rédito político.

Para rematar, recalcar que este alcalde non admite presións. De ninguén e de ningún tipo. E que  
as decisións que toma teñen como único obxectivo a defensa dos intereses de Redondela. Para 
iso presenteime como candidato a alcalde e por iso é polo que estou loitando. Moitas gracias”

O concelleiro Orge Míguez protesta sinalando que o alcalde sabe perfectamente que en ningún 
momento lle pediu nada para ningunha arquitecta xa que todos os grupos tiñan que presentar o 
nome de alguén experto en urbanismo para valorar as ofertas do PXOM, cousa que corrobora o 
señor González Barbeiro como concelleiro de urbanismo.

8.2 MOCIÓNS
A corporación, en votación ordinaria e por unanimidade declara de urxencia dúas mocións de 
AER e BNG relativa ao dereito a decidir sobre o modelo de Estado

8.2.1. MOCIÓN DE AER SERVIZOS PRIVATIZADOS
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal AER o día 14/04/2014 e con número de rexistro de 
entrada 2014005422 que a continuación se transcribe:

“Dado que se reanudan as reunións para a análise dos servizos privatizados e ademais se poderá 
contar  coa representación  das  asociacións  de  veciños,  e  tendo en conta  que unha das  súas 
queixas respecto deste órgano de control era a falta de documentación previa ás reunións que 
permitiran unha análise obxectiva e racional.

Consideramos oportuno, non só como ferramenta  para esta comisión,  senón como elemento 
imprescindible  cara  a  unha  maior  transparencia  na  xestión  pública  daqueles  contratos  que 
supoñen privatización de servizos, que ditos contratos sexan coñecidos pola cidadanía polo que 
propoñemos:

Crear unha sección no “Perfil do Contratante” que, baixo o lema “Servizos Privatizados” poña a 
disposición pública todos e cada un dos expedientes completos de adxudicación dos servizos 
privatizados.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que apoian a moción xa que lles parece un paso máis no 
proceso de transparencia. 

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que están de acordo.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di  que non está  de acordo xa que no perfil  do 
contratante soamente poden incluírse contratacións que están en marcha polo que como moito 
estarán na páxina web. Sinala que non por contar con moita información o cidadán está máis  
informado e estima máis operativo que se poña unha información útil.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que se non se pode poñer no perfil do contratante pódese 
crear unha sección específica. Está de acordo en que ao mellor non se pode publicar todo por 
temas de protección de datos. Considera que o ter a información a disposición da xente é bo.  
Tamén di que fixeron propostas en relación á transparencia no tema de contratación e o resto 
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dos  grupos  non  as  aceptaron.  Refírese  a  algúns  problemas  coa  piscina  e  con  Urbaser  e  a  
conveniencia de que os contratos estean na páxina web. 

O concelleiro  GONZÁLEZ CAMPO di  que  non queren  sobrecargar  aos  traballadores  pero 
pensa que hai forzas que non queren que a política chegue aos cidadáns.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que o PP fala moito de transparencia pero o alcalde mentiu 
antes cando dixo que lle recomendara unha arquitecta sen ter en conta que  o fixo soamente para  
o equipo de técnicos que deberá valorar as ofertas do PXOM a requerimento do concelleiro de 
Urbanismo. Parécelle que o alcalde mentiu e xogou con cartas marcadas porque non lle podía  
contestar. Pídelle que retire a súa alusión.

O  alcalde  dille  que  se  montou  unha  película  que  non  ten  nada  que  ver:  lee  novamente  a 
intervención.  Sinala  que  o  que  quixo  expresar  é  que  non  se  sentiu  presionado  en  ningún 
momento.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que están de acordo en publicar os contratos, 
xunto cos pregos. Sinala que cando a credibilidade dunha persoa está en xogo, como no caso do 
alcalde,  se explica que foi o que fixo aínda que non estean de acordo. Di que esta moción 
podíase resolver facilmente nunha xunta de voceiros. Sinala que Urbaser non está mandando 
cartas aos veciños senón que o fai o Concello porque hai que actualizar as tarifas cousa que non 
fixeron os anteriores contravindo a norma posto que os veciños que teñen recollida diaria deben 
pagar máis.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que os veciños aos que lle chegaron as cartas non teñen 
recollida diaria.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a moción a votación, os/as concelleiros/as a aproban por unanimidade e se acorda que 
na páxina web se engada unha sección nova denominada Servizos privatizados na que estarán 
ao dispor do público os contratos relativos a estes servizos xuntos cos pregos de condicións que 
os rexen.

8.2.2. MOCIÓN DE AER SOBRE O CONSERVATORIO DE MUSICA
ANTECEDENTES

Moción  de  AER  presentada  no  rexistro  xeral  o  día  14/04/2014  con  número  de  rexistro  
2014005425 que di:

“É convinte poñer en evidencia a situación real dun servizo antes de facer propostas:

Total programa 3241B: Orzamento de 374.158,31 €

Taxa serv. Educativos-Conservatorio música: 65.289,52

Taxa serv. Educativos-Escola de música: 25.203,25 €

Subvención Xunta: Axudas a Conservatorio de música: 9.290,58 €

Subvención Xunta: Axudas a Escolas de música: 2.235,36 €

Subvención Deputación Escola de Música: 5.623,00 €

Subvención Deputación Conservatorio de Música: 17.420,00 €

Falamos de dereitos recoñecidos netos: 

• Ingresos totais: 125.061,93

• Gastos: 374.158,31
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RESULTADO: ingresos – gastos= -249.096,38 €

Dende o primeiro ano do actual mandato e no momento de ter coñecidos estes e outros datos 
sobre o funcionamento do Conservatorio “municipal”, AER tratou de facer unha análise seria  
sobre esta institución. Co anterior responsable de cultura tardamos máis dun ano en acceder aos 
datos, como número de alumnos/as, especialidades, profesorado, etc. Parecía imposible que se 
obtiveran eses datos sen dificultade, a pesares de ser unha institución “municipal” pagada por  
toda a veciñanza. Pensen vostedes que cada persoa, independentemente da ideade, está a poñer 
8,30 € para  o Conservatorio “municipal”  e  que,  facendo contas  como Augas  de Galicia  (4 
persoas por vivenda), supón que cada unidade familiar achega 32,21 € para ese Conservatorio 
municipal.

Como se ve, non rexe para este servizo en edificios municipais o principio que se determina na 
ordenanza, segundo o cal estes servizos deben autosubvencionase. Non só non se fai, senón que 
o déficit e considerable

Co actual responsable desta institución, o concelleiro de Cultura, mantivemos unha reunión na 
que se analizou a situación e as posibles solucións. Pasou o tempo, remata o curso, ven outro  
curso e, como di a cantiga: “sempre andas dicindo para o ano que vén”

Hai  un  aspecto  importante  a  subliñar  desta  situación:  ¿qué  tipo  de  poboación  é  a  que  se  
beneficia  deste  servizo  “supersubvencionado”?  ¿parados?,  ¿persoas  en  risco  de  exclusión 
social?, ¿alumnado en risco de abandono? ¿persoas con dificultades económicas?. Respondan 
vostedes mesmos, respóndanlles vostedes a todas aquelas persoas que están en serios problemas 
económicos, problemas de supervivencia cun mínimo de dignidade. Respóndanlles que estamos 
a gastar, xenerosamente, 249.096,38 € nun servizo que non beneficia precisamente aos mais  
necesitados. E de paso, díganlles que eles achegan 8,30 € por cada membro da súa unidade 
familiar.

Tendo como ten tan analizadas as posibles solucións o Sr. Concelleiro de Cultura, facemos a 
seguinte proposta de acordo:

1.  Supresión  inmediata  ao  finalizar  o  presente  curso,  do  grao  elemental  do  Conservatorio;  
mantendo e potenciando a Escola de Música, descentralizándoa ao máximo posible para facela 
accesible á maior poboación posible.

2. Creación, antes de un mes, dun grupo de traballo no que se inclúan representantes dos grupos 
da corporación e de organizacións que traballen no eido da ensinanza musical do Concello, que 
elabore un plan estruturado que aborde as necesidades e a organización desta ensinanza por todo 
o Concello.

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que hai bastantes anos que o BNG asumiu a xestión do 
conservatorio e supuxo unha inversión moi importante para o Concello con moitas trabas por  
parte da Xunta e unha das cousas que fixeron foi a modernización do edificio e a actualización 
das taxas. Considera que os resultados foron bos e que os datos que se recollen na moción e  
refírense á escola de música quedan fora da moción xa que cumpre un papel imprescindible e 
debe continuar. Sinala que os cartos hai que xestionalos ben e unha cuestión importante é o  
número de alumnos xa que o déficit económico teno que soportar o Concello en función das 
prioridades. Dí que tamén é importante a consolidación dos postos de traballo. Non lle parece 
axeitada a  proposta  contida na  moción neste  intre  aínda  que está  de  acordo en crear  unha  
comisión para falar do tema. Pide que quede enriba da mesa ou se retire o primeiro punto.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di  que o conservatorio foi  a  resposta  a unha crecente  
necesidade  que  o  PSOE  atendeu  .   Non  está  de  acordo  co  contido  da  moción  porque  en 
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educación non se pode falar de déficit xa que é algo enriquecedor para os alumnos. Sinala que a 
LOMCE  contempla  a  redución  de  horas  de  música  no  seu  curriculo  e  neste  contexto  é 
importante manter o tema do conservatorio. Aboga por unha reactivación da asociación galega 
de  conservatorios  municipais  para  acadar   un  financiamento  do  33  % entre  o  Concello,  a  
Deputación e a Xunta. Tamén sinala que a Xunta debería facerse cargo dos conservatorios.

O  concelleiro  ALONSO  MONTEAGUDO  di  que  todos  os  grupos  están  de  acordo  na 
importancia do conservatorio e da escola de música para Redondela. Parécelle que non procede 
solicitar a supresión inmediata do grao elemental aínda que pensa que todo se pode discutir. 
Sinala que debería empezarse polo debate sosegado do tema. Di que atendéronse as solicitudes 
de documentación presentadas por AER en relación ao conservatorio e que tamén hai outros 
servizos que non se autofinancian. Refírese a varias xuntanzas co persoal do centro en relación á  
organización do próximo curso e se  segue a traballar  nese sentido para  introducir  cambios 
positivos. Non é partidario de valorar servizos como este dende o punto de vista estritamente  
económico.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que a moción pretende que se manteña e potencie a escola 
de música e sinala que non se lles facilitaron datos dabondo para saber se se está a xestionar ben 
ou non. Propoñen que se vote por puntos a moción. Considera que hai que tratar de baixar o  
déficit. Di que non piden que se elimine o grao profesional e que coa nova lei de réxime local o  
que debería facerse cargo do conservatorio é a Xunta e sinala que isto dálle medo porque a  
Xunta vai a facer o de sempre: suprimir e concentrar.

O concelleiro  GONZÁLEZ CAMPO di  que  non poden supor  que  Xunta  é  igual  a  Partido 
Popular xa que o BNG aspira tamén a gobernar. Por iso non lle parece mal que sexa un servizo 
asumido pola Xunta. Sinala que o PP actúa en función das presións xa que reúnense con AER e 
a partir de aí xúntanse co equipo directivo. Pregúntase porque hai alumnos que asisten a outros 
conservatorios de fora e é unha cuestión que debe pórse sobre a mesa.  Están de acordo en 
potenciar a escola de música e consideran que debe falarse do conservatorio. 

O concelleiro  REGUERA OCAMPO di  que  apostan  pola  continuidade  dos  dous  ciclos  do 
conservatorio xa que a formación que se da no mesmo non é igual que a da escola de música.  
Sinala que están a favor da escola e que van a votar en contra do primeiro punto da moción.

O  concelleiro  ALONSO  MONTEAGUDO  di  que  non  houbo  ningunha  negociación  senón 
simplemente xuntanzas para a preparación do próximo curso. Considera que a moción non entra 
na xestión nin do conservatorio nin da escola de música pois só fai un exame dende o punto de 
vista  económico.  Parécelle  que pedir  a  supresión do grao elemental  é empezar  a casa polo 
tellado e que o axeitado e debatelo e chegar a un acordo entre todos os grupos.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que non quere dicir que se pasa á Xunta, pasa ao PP. Non 
considera xusto que se lles pague a alumnos que non o necesitan e incluso nalgúns casos son de 
fora do Concello. Di que a escola de música tamén pode preparar á xente para acceder ao grao 
profesional.  Sinala  que  á  hora  de  decidir  investimentos  deberían  establecerse  prioridades.  
Dubida que a Xunta asuma un custe de case un millón de euros en catro anos.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a moción a votación por puntos, resulta o seguinte:

Respecto do punto 1:  é aprobado por maioría  dos/as concelleiros/as asistente  por  dezanove 
votos a favor (10 do PP, 8 do PSOE e 1 do BNG) e un voto en contra (1 de AER)

O punto 2 é aprobado por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes.
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8.2.3.  MOCIÓN  DE  AER  SOBRE  A  PLANTA  SUPERIOR  DO  MERCADO  DE 
ABASTOS
ANTECEDENTES

Moción do grupo municipal AER presentada no rexistro xeral o día 14/04/2014 con número 
asignado 2014005423 que se transcribe a continuación:

“Temos  xa  un  mercado  de  abastos  de  Redondela,  renovado  e  preparado  para  cumprir  nas 
mellores condicións, agás pola accesibilidade, coas súas funcións. Este mercado conta cun andar 
superior perfectamente dotado para ofrecer servizos, pero está baleiro.

Parécenos un momento axeitado para darlle pulo a un proxecto que facilite a comercialización 
de produtos  locais  e  facilitar  a  integración laboral  de  novos emprendedores.  É por  iso que  
propoñemos ao pleno do Concello o seguinte acordo:

Habilitar o andar superior do mercado de abastos de Redondela como de produtos “quilómetro 
cero”, para o cal se porán en marcha todas as medidas de promoción necesarias para facilitar a  
saída de produtos agrícolas, gandeiros ou manufacturas realizadas en e dende Redondela”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di  que nunha comisión  de Facenda se  plantexou algo 
similar. Tiñan dúbidas de que taxas íanse aplicar ás empresas ou emprendedores que utilicen esa 
planta superior. Considera que é un xeito de potenciar o comercio local. Pide que se lle aclare a  
que sector se refiren coa expresión de novos emprendedores.

O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO  di  que  están  de  acordo  coa  moción.  Queren  que  a  
concelleira aclare cómo o van a facer.

A concelleira ALONSO ALONSO di que as bases xa están en vigor. Sinala que isto ven dende 
hai tempo, como unha aposta por este tipo de produtos potenciando o local. Fixeron algunhas  
xornadas, un obradoiro ecolóxico, actuacións para potenciar ó choco, de facer máis atractivo o 
Concello. Tratan de dinamizar o mercado e deixar o tema o máis aberto posible o primeiro ano,  
co fin de que se ocupen os postos durante ese ano, botalo a andar e logo ver os resultados. Fixan 
un canon de 50 € para ese primeiro ano. 

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a moción a votación, é aprobada por unanimidade dos/as concelleiros/as presentes, 
nos  seguintes  termos:  “Habilitar  o  andar  superior  do  Mercado  de  Abastos  de  Redondela 
priorizando a súa ocupación como centro de produtos “quilómetro cero”, para o cal  se porán en 
marcha todas as medidas de promoción necesarias para facilitar a saída de produtos agrícolas,  
gandeiros ou manufacturas realizadas en e dende Redondela

8.2.4. MOCIÓN DE AER SOBRE A O PLAN DE CAMIÑOS
ANTECEDENTES

Moción presentada polo gurpo municipal AER o día 14/04/2014 con número do rexistro xeral 
de entrada 2014005424 que textualmente di:

“Ao longo do tempo son sempre necesarias intervencións para a mellora dos camiños e estradas 
das diferentes parroquias. Por desgraza, moitas desas intervencións tiveron e teñen un marcado 
carácter electoralista, que a maioría das veces acométense debido a presións de todo tipo e non 
dentro dun plan estrutural programado; dentro dunha visión global que facilite a mobilidade 
intra e interparroquial.
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Entendemos  que  este  plan  global  de  mobilidade  debe,  entre  outras  cousas,  establecer 
prioridades, onde se prioricen aquelas vías que conten co consentimento dos veciños/as en prol 
dunha mellor mobilidade. Polos argumentos expostos, propoñemos ao pleno o seguinte acordo:

Realización dun plan xeral de arranxo de camiños e vías interiores das parroquias, no que se 
priorice, como condición indispensable para a intervención, o establecemento dos aliñamentos 
(retranqueos)  necesarios  e  o  establecemento  das  beirarrúas  ou  zonas  de  tránsito  cun ancho 
seguro para os peóns, cando ditas vías sexan usadas por automóbiles. Terase máxima prioridade 
naquelas vías que deixen espazo para carrís bici ou uso exclusivo de vehículos sen motor.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o equipo de goberno ten que elaborar plans, como o 
de  tráfico,  que  aínda  non  existe.  Sinala  que   hai  camiños  que  se  arranxaron  co  plan  da 
deputación o pasado ano e agora están deteriorados e que antes de asfaltar os camiños hai que 
establecer o servizos de auga e saneamento.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que por unha banda está o arranxo dos existentes e en canto a  
recuados o tema non é sinxelo xa que trátase dun traballo moito máis ambicioso e complexo que 
se basea nas cesións por parte dos propietarios dos predios.

O concelleiro  ÁLVAREZ BALLESTEROS di  que   están  gobernando eles  que  son  os  que 
marcan  as  pautas  e  prioridades.  Sinala  que hai  moitos  parámetros  a  ter  en conta,  como os 
permisos, o custe, as cesións , os servizos e outras moitas cuestións. Sinala que tamén teñen en 
conta  o tránsito  relativo nos distintos  camiños  e  que moitas  veces  se  precisan permisos  de 
Augas,  Fomento,  ADIF,  a  Xunta…etc.  Tamén  indica  que  houbo  problema  nos  camiños 
asfaltados o pasado ano polo inverno tan duro que fixo.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que o que di o voceiro do PP dálle a razón e considera 
lóxicas  moitas  das  cousas  que  di.  Indica  que  falan  de  priorizar  os  camiños  nos  que  os 
propietarios  estean  dispostos  a  retranquear  e  entenden que  en  moitos  casos  haberá  que  ter 
primeiro os permisos.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di  que os consellos parroquiais tamén poden axudar a 
tomar decisións valorando as necesidades cunha visión de conxunto. 

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di  que  non queda  clarexado o tema  dos  retranqueos  e  non 
consideran axeitado aprobar a moción.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que está ben que todo o mundo ceda pero na 
realidade isto non é así, é moito máis complicado. Tamén di que o dos carrís bici é un brindis ao 
sol. 

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que a moción non é exclusiva. O voceiro do BNG propón 
que se inclúa a cuestión da dotación de servizos de saneamento e abastecemento de auga, cousa 
á que accede o señor BLANCO. 

VOTACIÓN E ACORDO

A moción anteriormente transcrita é rexeitada por 18 votos en contra do (10 do PP e 8 do 
PSdeG-PSOE) e 2 votos a favor (1 de AER e 1 do BNG)

8.3 COMPARECENCIAS
8,3,2 SOLICITUDE DE AER PARA A COMPARECENCIA DA CONCELLEIRA DE 
FACENDA
ANTECEDENTES
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CONCELLO DE REDONDELA

Solicitude presentada polo grupo municipal AER o 22/02/2014 con número de rexistro xeral de 
entrada 2014003118 que se transcribe a continuación:

“Durante  o  pasado  pleno  extraordinario  dos  orzamentos,  puidemos  escoitar  algunhas 
afirmacións, cando menos sorprendentes, feitas pola concelleira de Facenda, Ana Alonso, tales  
como que nos orzamentos do 2014 mantiñan “intactas” ou “idénticas” as bases do 2013, que 
cumpriron case o 100% das previsións de ingresos e que en caso de que se prorrogasen los  
orzamentos, perderíanse todas as subvencións nominativas como as de Lenda, Cáritas, Choco 
ou SAR.

Dende a Agrupación de Electores de Redondela, solicitamos a comparecencia da concelleira de 
Facenda para que explique os datos cos que conta para soster tales afirmacións.”

INTERVENCIÓNS

A concelleira ALONSO ALONSO resume a tramitación do orzamento de 2014. Sinala que o 
primeiro borrador fíxose o 13 de novembro e que xa en decembro lles facilitou os datos que  
pediron en relación aos ingresos e prestouse a reunirse con AER a fin de falar do tema, aínda 
que ao parecer non quixeron facelo. Tamén lles enviou as subvencións nominativas que non se 
aprobarían no caso de prorrogarse o orzamento. Explícalles graficamente que, de non aprobarse 
os orzamentos, non se podería dispor dos ingresos do plan Marisma.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que entende cómo se fan os presupostos e son conscientes 
de que hai que cadralos. Sinala que o importante é en qué se fai o gasto e por iso non aprobaron 
os orzamentos. Di que hai reparos que non se teñen en conta e detalla subvencións nominativas 
que se outorgaron no 2013 e foron pagadas moi tarde.

A concelleira ALONSO ALONSO di que no seu escrito din que se manteñen practicamente 
intactas as bases. Indica que saben que se prantexaran o incremento do 1% para os orzamentos 
participativos,  non  tería  habido  ningún  problema.  Sinala  algunhas  circunstancias  que 
determinan a execución dos orzamentos. Dique non pediron información nin se reuniron con 
ela. Parécelle inxusto o tratamento que fixeron do tema nun folleto realizado e repartido por 
AER.

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 catro horas  da 
data  indicada no  encabezamento,  de  todo o  que,  se  estende a  presente  acta,  da  que,  como  
secretaria, dou fe.-
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