
           
CONCELLO DE REDONDELA

Nº 9/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO O DÍA 3 
DE XULLO DE 2014

ORDE DO DÍA
 1 Aprobación, de ser o caso, da acta da sesión anterior
 2 Dar conta de expedientes de modificación de crédito.
 3 Aprobación  inicial  do  regulamento  do  servizo  municipal  de  abastecemento, 
saneamento e depuración de augas residuais do concello de Redondela.
 4 Proposta dos membros integrantes do comité de expertos independentes do contrato 
de servizos de elaboración do plan xeral de ordenación municipal.
 5  Punto urxente modificación subvención nominativa a  Cáritas.
 6 Actividades de control de pleno:

 6.1 Dar conta resolucións da alcaldía
 6.2 Mocións

 6.2.1 Moción de AER sobre accesibilidade
 6.2.2 Moción  do  PSdeG-PSOE   sobre  apoio  a  deportistas  con 
discapacidade

 6.3 Solicitude de comparecencias

Na Casa do Concello, sendo as vinte horas e trinta minutos do día tres de xullo 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.
Ás 22:10 horas o alcalde suspende a sesión durante 10 minutos.
A concelleira  Pérez Orge auséntase da sesión antes de comezar a comparecencia da 
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concelleira de Servizos Sociais.
Os  concelleiros  do  BNG  e  do  PSdeG-PSOE  abandonan  a  sesión  durante  a 
comparecencia da concelleira de servizos sociais, os últimos despois de que o alcalde 
chamara á orde e despois expulsara do Pleno ao concelleiro Cabaleiro Couñago por 
intervir de xeito reiterado durante a citada comparecencia.

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 5 Xuño 
de  2014,  o  Pleno  do  Concello,  en  votación  ordinaria,  e  por  maioría  dos/as 
concelleiros/as, sendo vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 1 do BNG E 1 
de AER.), e unha abstención (a da concelleira Pérez Orge  por mor de  non asistir a dita 
sesión),  aprobou, nos seus propios termos,  a acta de referencia,  sen formular  reparo 
algún.-

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

• Expediente MC 11/2014 tc 07-14 mediante transferencia de créditos por importe de 
22.681,25 euros, aprobada por resolución de alcaldía de data  23.06.14

• Expediente MC 10/2014 tc 06-14 mediante transferencia de créditos por importe de 
46.558,04 euros, aprobada por resolución de alcaldía de data 10.06.14

• Expediente  MC 12/2014  gc  02-14  mediante  xeración  de  crédito  por  importe  de 
93.006,11 euros, aprobada por resolución de alcaldía de data 23.06.14

• Expediente  MC 13/2014  gc  03-14  mediante  xeración  de  crédito  por  importe  de 
7.000,00 euros, aprobada por resolución de alcaldía de data 25.06.14
A corporación queda informada dos  expedientes  administrativos  de modificación  de 
crédito,  anteriormente relacionados.

3.APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO SERVIZO MUNICIPAL 
DE  ABASTECEMENTO,  SANEAMENTO  E  DEPURACIÓN  DE  AUGAS 
RESIDUAIS DO CONCELLO DE REDONDELA
ANTECEDENTES
Visto o ditame da comisión informativa de Medio Ambiente e Sanidade de data 25 de 
xuño de 2014, que transcrito di:
“A Comisión de Medio Ambiente, na súa xuntanza de 24 de xuño de 2014 adoptou o 
seguinte acordo:
Proposta  de  Regulamento  do  servizo  municipal  de  abastecemento,  saneamento  e 
depuración de augas residuais do Concello de Redondela. 
Dada conta  pola  Presidencia  da  proposta  de  Regulamento  e  aberta  a  votación  pola 
Presidencia, coa abstención dos concelleiros de AER (1) e PSdeG-PSOE (2) e o voto 
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afirmativo dos concelleiros do PP (2) quedou ditaminada favorablemente a proposta de 
referencia.”
INTERVENCIÓNS
O concelleiro  BLANCO PÉREZ di  que  na  comisión  prantexaron  algunhas  dúbidas 
como en canto á xurisdición de Redondela,en canto á conveniencia de engadir no Artigo 
9.2 que o usúario deberá pagar a substitución ou reparación das acometidas sempre que 
sexa por responsabilidade do mesmo. Dubidan se o Concello pode intervir con respecto 
ás prolongacións da rede prevista no artigo 11.3. Parécelles pouco tempo o prazo de 
cinco anos previsto para a  prescrición  no artigo  11.4.  Refírese  tamén á cuestión da 
obrigatoriedade de contar con licenza no artigo 13…etc.
O concelleiro  GONZÁLEZ CAMPO di  que o BNG non puido asistir  á  comisión  e 
parécelles  unha  ordenanza  moi  importante.  Propoñen  que  quede  sobre  a  mesa  ou 
optarán por presentar as alegacións correspondentes.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que tamén están de acordo en deixalo sobre a 
mesa e convocar novamente a comisión de medio ambiente. 
O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que se lles entregou con tempo dabondo 
a documentación e parécelle unha falta de seriedade que agora propoñan pospolo sen 
facer ningunha aportación. De todos xeitos non a queren meter con calzador e están de 
acordo en que quede sobre a mesa.
VOTACIÓN E ACORDO
Sometido o asunto a votación ordinaria o pleno do concello por unanimidade dos/as 
concelleiros/as presentes, (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG, 1 de AER) acordou 
deixar sobre a mesa o asunto.

4.PROPOSTA DOS MEMBROS INTEGRANTES DO COMITÉ DE EXPERTOS 
INDEPENDENTES DO CONTRATO DE SERVIZOS DE ELABORACIÓN DO 
PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL
ANTECEDENTES
Visto o ditame da comisión informativa de Urbanismo e Infraestruturas de data 1 de 
xullo de 2014, que transcrito di:
“Pola presidencia dáse conta da súa proposta de data 27 de xuño de 2014 do seguinte 
tenor:
Aprobado por acordo do Concello pleno en sesión ordinaria celebrada o día 6 de maio 
de 2014 o prego de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas (xeral e 
de  cartografías)  que  rexerán  a  licitación,  mediante  procedemento  aberto  suxeito  a 
regulación  harmonizada,  para  contratar  o  servizo  de  elaboración  do  Plan  Xeral  de 
Ordenación  Municipal  de  Redondela.  Reunida,  previa  convocatoria,  a  comisión 
informativa de urbanismo e infraestruturas o día 23 de xuño de 2014 aos efectos de 
propoñer polos distintos grupos políticos os nomes dos membros integrantes do Comité 
de Expertos independentes.
En virtude do que antecede, esta Presidencia ten a ben propoñer á comisión informativa 
de  urbanismo  e  infraestruturas  os  membros,  que  a  continuación  se  relacionan,  que 
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integrarán o Comité de Expertos independentes aos efectos de propoñer ao Concello-
pleno a súa  designación de acordo co disposto na cláusula 24 do prego de cláusulas 
administrativas  particulares  do  contrato  de  servizos  de  redacción  do  PXOM  de 
Redondela:

–D. Juan Manuel Estévez Lamas: Arquitecto técnico do concello de Redondela.

–D.  Manuel  Borobio  Sanchiz:  Arquitecto  urbanista.  Director  do  Instituto  de 
Estudos do Territorio en Galicia.

–D. Enrique Seoane Prado: Doctor arquitecto. Profesor de urbanismo na UDC.

–Secretaria do Comité: Dona. Paloma Meno Rodríguez: Licenciada en dereito. 
Técnica de administración xeral adscrita a urbanismo do concello de Redondela.” 

Votación e ditame: A comisión informativa de urbanismo e infraestruturas en votación 
ordinaria e por maioría dos seus membros presentes, sendo 5 votos a favor (4 do P.P. e 
1  de  AER.),  4  abstencións  (3  do  PSdeG-PSOE  e  1  do  BNG),  estimou  oportuno 
ditaminar favorablemente a precedente proposta.”
INTERVENCIÓNS
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que propuxeron a  un dos expertos e pregúntase 
como se dirimirá a discrepancia entre os seus membros, caso de que se dea. 
A concelleira  PÉREZ ORGE di  que  o  BNG non fixo  ningunha  proposta  polo  que 
aconteceu no último pleno polas dúbidas vertidas polo alcalde na súa comparecencia e 
sobre un representante do grupo socialista. Non teñen plena confianza na utilización que 
o alcalde vaia a facer do nomeamento. Vanse a abster.
O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que entende que o traballo que vai a facer o comité de 
expertos é de balde. Considera que no anterior pleno o alcalde fixo sobre el algunhas 
afirmacións  insidiosas.  Considera  que  o  alcalde  tiña  unha  oportunidade  de  pedir 
desculpas polo que dixo en relación a unha chamada que el lle fixera para propor a unha 
arquitecta  moi  boa  para  participar  no  comité  de  expertos  no  tema  do  PXOM. 
Agradécelle a AER que no seu boletín mencionaran a cuestión. Considera que non se 
pode confiar no PP xa que no único que pensan é en manter a alcaldía de Redondela. 
O alcalde di que despois respostarálle por alusións.
O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que en caso de empate terán que debater e 
acadar o consenso e supón que quedará reflectido nas actas. A secretaria aclara que nas 
actas non ten que constar necesariamente o sentido do voto de cada cal e que en último 
termo a decisión a toma a mesa de contratación. Di que os funcionarios non cobran, 
agás gastos de desprazamento, no seu caso. Sinala que o pleno está gravado e o voceiro 
socialista puido analizar o sucedido e facer unha valoración axeitada. Di que o alcalde 
estaba a falar doutra cousa e foi mal interpretado por parte do voceiro e indica que 
dende o primeiro momento trataron de configurar un comité independente. Sinala que 
os prexudicados van ser os redondeláns xa que o intento de sacar un novo plan xeral 
nace  retorcido  no lugar  de  ser  co  máximo consenso.  Non lle  parece  de  recibo  que 
renuncien a participar nisto antepondo os seus intereses particulares.
O concelleiro  BLANCO PÉREZ di  que  lle  gustaría  saber  se  hai  algunha forma de 
coñecer as posibles discrepancias.
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A concelleira PÉREZ ORGE di que o do pleno anterior, aínda que ela non estivo, non 
lle  pareceu  subxectivo  senón  que  o  alcalde  fixo  graves  imputacións.  Alucina co 
concelleiro  de  urbanismo  posto  que  pensa  que  se  non  hai  consenso,  a  única 
responsabilidade é do alcalde e da súa intervención no pleno anterior. Non queren dar 
nomes porque non saben a utilización tendenciosa que se pode facer dos mesmos. Di 
que houbo tempo dabondo para explicar o tema se foi unha mala interpretación.
O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que se o alcalde vai a respostar procede que o faga 
antes de que el interveña. O alcalde di que se despois de que fale desexa respostarlle 
poderá intervir. O concelleiro di que pensaba que o alcalde se puxo nervioso para dicir o 
que  dixo  pero  despois  comprobou  que  non  porque  xa  o  trouxo  escrito  da  casa. 
Considera que o comité de expertos non é a base do plan xeral e indica que isto non 
supón que vaian a por atrancos ao plan xeral.
O  concelleiro  GONZÁLEZ  BARBEIRO  di  que  os  pregos  foron  redactados  polos 
técnicos do Concello. Di que lle preocupa o tema do PXOM e parécelle que o voceiro 
socialista ten dobre raseiro xa que cando nomeou ao arquitecto do Pavillón dixo tamén 
outras cousas inadmisibles.
O alcalde, por alusións, di que recomenda a todos que miren o vídeo do pleno anterior. 
Sinala que o señor Orge lle falou do PXOM, non do comité de expertos, afirmando que 
coñecía a unha arquitecta moi preparada. Di que non mentiu e que a cuestión non tiña 
nada que ver co comité de expertos. Insiste en que non se sentiu presionado en ningún 
momento. Sen embargo, no pleno anterior ao último o señor Orge si pretendeu por en 
evidencia ao arquitecto do pavillón. Ten claro que dito concelleiro non estaba tratando 
de conseguir un trato de favor para ninguén senón que son conversacións habituais entre 
os concelleiros, sempre co obxectivo de acadar o mellor para Redondela. Sinala que a 
contratación do arquitecto do pavillón foi impecable en canto ao procedemento.
O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que o alcalde fixo unhas alusións á súa persoa e non 
se lembra da conversación á que alude o alcalde. Considera que sentiuse ofendido polo 
que dixo do señor Rosón e escribiu algo para crear unha dúbida na súa honorabilidade.
VOTACIÓN E ACORDO
O Concello pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/as concelleiros/as asistentes, 
sendo once a favor (10 do PP e 1 de AER) e dez abstencións (2 BNG e 8 PSdeG-
PSOE ) aproba a proposta anteriormente transcrita.

5.  PUNTO  URXENTE  MODIFICACIÓN  SUBVENCIÓN  NOMINATIVA  A 
CÁRITAS
Previa declaración de urxencia adoptada en votación  ordinaria  por unanimidade dos 
asistentes o pleno do concello pasa a tratar a proposta da concelleira de Servizos Sociais 
para modificación subvención nominativa a Cáritas, a fin de garantir unha alimentación 
digna e aseitada dos menores cuxas familias non obteñen os recursos suficientes nas 
vacacións de verán, no que non funcionan os comedores escolares.
ANTECEDENTES
Proposta da concelleira de Servizos Sociais que a continuación transcribimos:
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“Vista a situación de grave crise económica que estamos a vivir, que tamén se manifesta 
neste  Concello,  sendo unha  das  súas  consecuencias  a   exclusión  social  de  familias 
empadroadas no noso municipio.
Visto que Cáritas ven desenvolvendo neste Concello dende hai varios anos unha intensa 
labor que xustamente ten coma obxectivo os grupos en risco ou situación de exclusión 
social,  apoiando  na  cobertura  das  necesidades  máis  básicas  a  moitas  familias  do 
municipio,  principalmente  aquelas  unidades  de  convivencia  integradas  por  persoas 
menores de idade.
Visto que o traballo realízase coordinadamente co persoal técnico dos Servizos Sociais 
Comunitarios do Concello de Redondela, o que como parte da intervención social se 
encarga de realizar as oportunas derivacións a dita entidade.
Visto que  as necesidades  da poboación resultan cada vez máis extremas e urxentes, 
unidades familiares normalizadas cuxa incipiente situación de precariedade económica 
fan  precisar  dunha  dilixente  intervención  interdisciplinaria,  demandado  resposta 
inmediata por parte da administración.
Vista a sensibilización crecente e a preocupación certa que existe ante a posibilidade de 
que nalgúns fogares do noso Concello non se poida garantir unha axeitada alimentación 
dos  menores,  valórase  conveniente  o  aumento  da  dotación  presupuestaria  desta 
subvención nominativa  para incentivar  e  dar  maior  respaldo á  campaña  de  axuda á 
alimentación das familias do municipio realizada por Cáritas.
Visto que para a súa mellor realización é necesaria a existencia dun convenio que regule 
dita  subvención  cumprindo  deste  xeito  coa  normativa  aplicable  e  que  a  partida 
orzamentaria asignada para o ano 2014 xa ascendeu con respecto ao ano 2013 de 5.000 
euros a 7.000 euros, esta concelleira, propón:
Punto único.-  Unha ampliación da partida 2311A.48004 “Convenio Cáritas Diócese 
Tui-Vigo” por cantidade de 3.000 euros, outorgando para o ano 2014 unha subvención 
directa a Diócese Tui-Vigo a través de Cáritas parroquial de Redondela e Vilavella por 
importe  de  10.000  euros,  coa  finalidade  de  reforzar  e  apoiar  dita  campaña 
principalmente  nos  meses  de  verán,  co  fin  de  garantir  unha  alimentación  digna  e 
axeitada dos menores cuxas familias non conten cos recursos suficientes.
INTERVENCIÓNS
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que xa mostraran a súa preocupación por este tema 
nunha moción. Propuñan instar a Xunta a resolver a situación e habilitar crédito para 
facilitar que Cáritas dea o servizo a fin de solucionar o problema de inmediato.
A concelleira PÉREZ ORGE di que o debate está en todo o Estado xa que a realidade 
dicía xa no mes de abril que ía ser necesario implementar este servizo. Consideran que 
debe ser a Xunta a que asuma o mesmo e non lle gusta a fórmula proposta xa que 
debería  ser  o  Concello  directamente  o  que  puxera  en  marcha  o  servizo  de  xeito 
inmediato. Di que é unha realidade triste pero está aí e para o ano que ven haberá que 
pórse axiña con este tema. Como o tempo apremia vanlle dar o visto bo.
A concelleira RIVAS GÓMEZ di que xa levan tempo chamando a atención sobre esta 
cuestión e sobre o feito de que moitos rapaces a única comida que fan en serio é a do 
centro escolar. Considera preciso facer un plan de apoio para garantir as necesidades 
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básicas de alimentación e tampouco pensan que esta sexa a fórmula axeitada. Pensa que 
este tema debería ser resolto con antelación polo alcalde e a concelleira e no seu día xa 
denunciaron as fallas nas subvencións para o comedor escolar.
A concelleira PARIS BLANCO di que agradece o apoio aínda que non estean ao cen 
por  cen  de  acordo  coa  medida.  Di  que  non hai  improvisación  xa  que  levan  tempo 
falando do tema. A premura ven dada porque levan xa uns días sen o servizo pero nos 
servizos  sociais  tratan  de  paliar  as  situacións  de  carencias  básicas  coma  esta  e 
solventalas na medida do posible. Di que os comedores están xestionados por ANPAS 
polo que a proposta de que os asumira a Xunta era pouco menos que inviable. Esperan 
que o ano que ven se faga o traballo previamente e propón un plan de apoio ás familias 
que se presentará oportunamente.
A  concelleira  PÉREZ  ORGE  di  que  o  comedor  escolar  non  é  un  comedor  de 
beneficencia. Están de acordo coa proposta para garantir que na tempada de verán os 
nenos e nenas que están a sufrir a crise teñan unha alimentación axeitada. Considera que 
debe haber unha vinculación entre o incremento da subvención e o obxectivo a acadar.
A concelleira RIVAS GÓMEZ di que a proposta é un remendo e que non está claro 
como se vai organizar Cáritas. 
A concelleira PARIS BLANCO di que   o obxectivo da medida está claro e quedará 
reflectido no convenio. Tamén teñen que facer un esforzo para xestionar o tema.
VOTACIÓN  E ACORDO
Sometido o asunto a votación ordinaria o pleno do concello por unanimidade dos/as 
concelleiros/as presentes, (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG, 1 de AER) aproba 
a proposta anteriormente transcrita.

6. ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

6.1 DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 29 de maio de 2014 ao 27 de xuño de 
2014.
O pleno do Concello queda informado.

6.2 MOCIÓNS
6.2.1 MOCIÓN DE AER SOBRE  ACCESIBILIDADE 
ANTECEDENTES
Moción do grupo municipal AER presentada no rexistro xeral o día 14/04/2014 con 
número asignado 2014005426 que se transcribe a continuación:
“Estamos seguros que todos estamos especialmente sensibilizados coas dificultades que 
padecen a acotío as persoas con determinadas discapacidades e que lles impiden levar 
adiante unha vida “normalizada” en cada un dos ámbitos da súa existencia.
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Existen barreiras arquitectónicas, pero tamén barreiras de accesibilidade en moitas das 
actividades que no Concello se realizan.  Podemos valorar positivamente que se teña 
acceso ao Multiusos  mediante  ascensor,  pero non tanto  que dentro  carezan de zona 
adaptada  na  que  situarse  coas  súas  cadeiras.  Recentemente  se  fixo  un  importante 
investimento no pavillón de Redondela, pero ten as mesmas carencias. As posibilidades 
de  asistencia  aos  Plenos,  deixamos  que  as  valoren  vostedes.  O  aparcamento 
“PÚBLICO”  da  Xunqueira  non  conta  con  esa  accesibilidade  que  demandamos.  As 
persoas con discapacidade visual non teñen acceso aos Plenos municipais a non ser de 
xeito presencial,  así como á diferente documentación que na web do Concello se lle 
ofrece ao resto da cidadanía. Proximamente asistiremos á inauguración dun campo de 
fútbol no que xa veremos que tipo de accesibilidade se prevé e que ubicación se lle 
adxudicará a estas persoas. O mesmo problema temos cos caixeiros, autobuses, etc.
Tamén moi recentemente fíxose unha inversión moi importante na praza de abastos pero 
…. ¿accesibilidade ao andar superior?.
Non  podemos  menos  que  salientar  o  paradoxo  máis  significativo:  ¿Que  grao  de 
accesibilidade ten o lugar no que están situados os Servizos Sociais?.
As carencias e a falta de accións neste eido son realmente salientables nun Concello do 
século XXI en Europa. Quen mellor tería impulsado, guiado e posto de manifesto as 
carencias e as liñas de actuación, ben puideron ser os propios afectados. Pero ….. todos 
vostedes  entenderon  que  a  creación  dun  Observatorio  Municipal  da  Discapacidade, 
coma o que hai en moitos concellos de España, non procedía. Aqueles pos traen estas 
lamas.
Por todo o mencionado e moito do que habería que mencionar propoñemos ao pleno do 
Concello de Redondela os seguintes acordos:

1. Elaboración nun prazo de 6 meses dun informe municipal de accesibilidade de 
todos e cada un dos edificios públicos

2. Compromiso,  para cumprir,  de que cada obra con licenza  municipal  leve un 
anexo no que o técnico municipal responsable acredite a accesibilidade.

3. Compromiso  que cada acto realizado polo Concello ou coa súa colaboración 
levará aparellado un informe de accesibilidade.-  

4. -Compromiso  de  iniciar  a  transformación  da  web  municipal  que  permita 
adecuarse aos estándares de accesibilidade que rexen para as administracións

5. Compromiso de establecer un mínimo de un curso de formación específico para 
persoas con discapacidade e/ou enfermidade mental crónica axeitado a posibles 
necesidades municipais.

6. Elaboración por parte do Concello de Redondela dun “programa específico de 
actuación” respectando o Artigo 61º do Decreto 35/2000 co fin de presentalo na 
demanda de subvención do ”fondo para a supresión de barreiras”

7. En  caso  de  ser  necesario,  pedir  asesoramento  no  “consello  galego  para  a 
promoción da accesibilidade e a supresión de barreiras” 

INTERVENCIÓNS
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O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o BNG sente especial preocupación polas 
cuestións  de  accesibilidade  pero consideran  que a  moción  non ten  en conta  que as 
barreiras máis incapacitantes son as de tipo psicolóxico. Di que o consello de servizos 
sociais podería ser o ámbito axeitado para tratar estas cuestións e que por parte da Xunta 
se  está  a  redactar  unha  nova  lei  de  accesibilidade  á  que  cree  que  poden  aportar 
suxerencias os representantes de AER. Non considera axeitado por os prazos para facer 
un informe xa que os servizos urbanísticos están sobresaturados e non o estiman viable. 
Di tamén que persoas con discapacidade ou con enfermidade mental non é o mesmo. 
Apoian algúns dos puntos.
A concelleira  RIVAS GÓMEZ di  que  están  de  acordo  coa  moción  e  con  parte  da 
exposición  de  motivos  xa  que  é  falso  que  non  estiveran  de  acordo  en  crear  o 
observatorio da discapacidade senón que o tema se trasladou ao consello de servizos 
sociais aínda que non se fixo nada ata hai unhas semanas, como ven sendo habitual.
O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que na moción se misturan cousas, que os 
plenos si son accesibles co ascensor, que o aparcamento construíse cando non estaba en 
vigor a normativa, que está previsto que se poida acceder ao piso superior da praza e 
que hai que ir adaptándose de acordo coas posibilidades. Sinala que o Concello non 
pode comprometerse a facer un plan nun prazo e que nas obras públicas xa é obrigatorio 
a accesibilidade. Tamén di que non é posible garantir a accesibilidade de todos os actos, 
que se está avanzar no cambio da web e que non foi posible realizar ningún curso por 
falta de demanda. 
O concelleiro BLANCO PÉREZ lee o artigo 61 do Decreto 35/2000 citado na moción. 
Di que tratan o tema en negativo e admite que houbo algún avance pero reprocha que 
non  se  celebrara  a  xuntanza  do  consello  de  servizos  sociais  previsto  para  tratar  a 
cuestión. Sinala que non misturan discapacidade e enfermidade mental e que os prazos 
veñen dados porque pensan que ao mellor é o único modo de que se fagan certas cousas.
O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  non  se  lle  aclaran  moitas  dúbidas  e 
parécelle que a cuestión poderíase debater na comisión de servizos sociais. Non o ven 
claro e tamén a cuestión económica é moi importante  xa que ten que reflectirse  no 
orzamento. Estima que a asociación Andaina pode ser un referente neste tema e tamén 
Aspavi no concello de Pazos. Tal e como se prantexa non poden apoiala agás algúns 
puntos.
A concelleira RIVAS GÓMEZ refírese ao acordo de xaneiro 2013 sobre derivar estas 
cuestións ao consello de servizos sociais e aínda que non se fixo nada ata agora está 
prantexada unha primeira xuntanza para despois deste pleno.
O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que a moción carece xa de sentido polo que 
suxire que sexa retirada e soamente votarían a favor dalgúns puntos por pura obviedade. 
A concelleira PARIS BLANCO aclara que se pretendeu incluír no consello o tratamento 
integral da discapacidade e se están a dar pasos nese sentido.
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que en canto aos actos soamente piden un informe 
para saber cales son accesibles e cales non e que os últimos puntos propostos refírense 
ao financiamento. Tamén di que algúns edificios, como o Multiusos, son accesibles pero 
non teñen zonas específicas para situar aos discapacitados sen por en perigo ao resto dos 
usuarios. Refírese tamén ao aparcadoiro.
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VOTACIÓN E ACORDO
Sometida a moción a votación por puntos, resulta o seguinte:
Punto 1, Se acorda cambiar “o prazo” por “A maior brevidade posible”, sendo aprobado 
por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes.
Punto 2, aprobado por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes.
Punto  3,   resulta  Rexeitado  por  12  votos  en  contra  (10  do  PP  e  2  do  BNG),  8 
abstencións ( 8 do PSdeG-PSOE) e 1 voto a favor ( 1 do AER).
Punto 4, aprobado por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes.
Punto 5, aprobado por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes.
Punto 6, aprobado por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes.
Punto 7, aprobado por unanimidade de tódolos/as concelleiros/as presentes.

6.2.2  MOCIÓN   DO PSdeG  -PSOE  SOBRE APOIO A  DEPORTISTAS  CON 
DISCAPACIDADE 
ANTECEDENTES
Moción  do  grupo  municipal   PSdeG  -PSOE  presentada  no  rexistro  xeral  o  día 
16/04/2014 con número asignado 2014005570 que se transcribe a continuación: 
“O Consello Superior de Deportes, CSD, establece dúas liñas de axudas para deportistas 
con  discapacidade,  coas  que  se  subvencionan  os  gastos  que  se  xeran  nos 
desprazamentos e no aloxamento ao asistir ás competicións. 
A  primeira  delas  está  destinada  a  deportistas  con  posibilidades  de  acudir  a  citas 
olímpicas e que se xestionan a través do Comité Paralímpico Español. A segunda liña 
de axudas está canalizada a través da Federación Española de Deportes para Persoas con 
Discapacidade Intelectual (FEDDI), e dedícase a deportistas que acoden a campionatos 
nacionais e internacionais. 
A  FEDDI  debe  presentar  os  seus  proxectos  de  actividade  deportiva,  e  pódense 
subvencionar  todas  aquelas  actuacións  que  estean  recollidas  no  “Catálogo  de 
Especialidades y Pruebas”, publicado no Anexo I da resolución de convocatorias de 
subvencións do Consejo Superior de Deportes. 
No ano 2013 a planificación por parte da FEDDI fíxose co claro obxectivo de ofrecer a 
posibilidade  de  competir  a  tódolos  deportistas  con  discapacidade  intelectual, 
independentemente do tipo e grado de discapacidade, establecéndose para eles os niveis 
en función da súas posibilidades.  Deste xeito,  fixouse un listado de categorías  máis 
amplo que as establecidas polo Consejo Superior de Deportes. 
Esta decisión, coa que se avanza no obxectivo de ser máis inclusivo na participación, 
provoca que, polo menos, catro categorías recoñecidas pola FEDDI non teñen opción ao 
financiamento,  xa que, na resolución do 28 de novembro de 2013 da presidencia do 
CSD pola que se convocan axudas ás Federacións  Deportivas Españolas para o ano 
2014, non as recolle. Isto provoca que os deportistas de varias categorías, entre as que 
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está a S15, quédense sen posibilidades de axudas e non poidan acudir aos campionatos 
nacionais e internacionais.   
Entre o grupo de deportistas prexudicados por esta medida atópanse os/as nadadores/as 
do Racing Clube de Chapela Loira Fernández e Mauro Rodríguez, que este ano lograron 
a clasificación para o Campionato do Mundo para persoas con síndrome de Down da 
súa modalidade deportiva, pero que non poderán acudir  por carecer de financiamento e 
por non estar a súa categoría incluída no “Catálogo de Especialidades y Pruebas” do 
CSD e, polo tanto, non poden acceder a unha subvención.. 
Por todo o exposto, solicítase ao pleno da corporación municipal o seguinte acordo,
1. Instar ao Ministerio de Educación, Cultura e Deporte a que o Comité Superior de 
Deportes (CSD) inclúa no “Catálogo de Especialidades  y Pruebas” da resolución de 
convocatorias  de  subvencións,  todas  as  categorías  establecidas  pola  FEDDI  para 
garantir a inclusión de todos os deportistas con incapacidades psíquicas e o seu acceso 
ás axudas públicas para poder competir.”
INTERVENCIÓNS
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van a apoiar a moción.
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que esta moción se relaciona coa anterior e que 
en Redondela hai algún club como o Racing de Chapela, que é referente neste sentido. 
Prefire  o  termino  discapacidade  intelectual,  no  lugar  de  incapacidades  psíquicas  . 
Apoian a moción.
A concelleira PARIS BLANCO di que apoian o fondo da moción e aprecian o que se 
está a facer polo citado club e outras asociacións pero pensa que son precisos unha serie 
de requisitos para participar nas subvencións xa que por exemplo exclúense algunhas 
categorías e o cumprimento de determinados baremos, aínda que si inclúen a persoas 
con discapacidade  intelectual.  Considera que a  cuestión é,  no seu caso,  mellorar  ou 
cambiar eses baremos ou requisitos, cousa que hai que facer cando se publican as bases 
ou cando se solicita a subvención.
A concelleira  RIVAS GÓMEZ di que a moción se trae precisamente polo que di a 
concelleira  de servizos sociais  para que se modifiquen eses baremos e estas persoas 
poidan participar en igualdade de condicións no campionato mundial. Acepta o cambio 
proposto polo BNG en canto a cambiar o termino de incapacidades psíquicas polo de 
discapacidade intelectual.
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que o club buscou o patrocinio dalgunhas empresas 
e lle comentaron que se ía asinar un convenio entre o Concello e Aqualia. Pregunta por 
este tema, dicindo o alcalde que lle respostará despois.
O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  a  concelleira  xustifica  os  criterios  de 
FEDDI para excluír a esta xente. Sinala que no mundo da discapacidade as axudas cada 
vez merman máis e ten relación con isto. Considera que o fundamental é que cambien 
os criterios.
A concelleira PARIS BLANCO di que dende o 2011 ao 2014 a aportación municipal a 
este club en concreto foi o dobre. Sinala que só dixo que non cumprían os baremos e 
por iso non puideron ter subvención. 
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A concelleira RIVAS GÓMEZ di que falouse dunha posible subvención por parte de 
Aqualia para abonar os 800 euros que tiñan que aportar no mes de xuño. Indica que 
teñen  que  entregar  2000 euros  en  setembro  e  non saben cando se  lles  vai  a  dar  a 
subvención. Non queren que isto suceda e que dende o comité se lles dean as axudas 
públicas para poder competir. 
VOTACIÓN E ACORDO
Sometida a moción  a votación ordinaria o pleno do concello por unanimidade dos/as 
concelleiros/as presentes, (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG, 1 de AER) aproban 
a moción anteriormente transcrita, cambiando o termino de incapacidades psíquicas por 
discapacidade intelectual.

6.2.3 SOLICITUDE DE COMPARECENCIAS
SOLICITUDE DO PP PARA A COMPARECENCIA DA CONCELLEIRA DE 
SERVIZOS SOCIAIS
ANTECEDENTES
Solicitude presentada polo PP o 21/02/2014 con número de rexistro xeral de entrada 
3106 que transcribe a continuación:
“O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que , o Partido Popular de Redondela, 
solicita ao amparo do disposto no artigo 18 e 19 do Regulamento Orgánico do Concello 
de  Redondela,  a  comparecencia,  no vindeiro  Pleno,  a  celebrar  o  27 de febreiro,  da 
concelleira delegada de Servizos Sociais, Muller, Igualdade e Ensino, Dª María Teresa 
París Blanco, coa finalidade de que informe do funcionamento dos Servizos Sociais do 
Concello.
A concelleira PARIS BLANCO di que quere clarexar certos aspectos en relación á  area 
de servizos sociais. Sinala que ditos servizos estaban fora da axenda dos grupos que os 
xestionaban anteriormente e que a información non chegaba ao Concello e había unha 
total falta de transparencia e eficiencia. Sinala que non está de acordo en que se utilicen 
os  servizos  sociais  como  arma  de  desgaste.  Di  que  co  gallo  da  aprobación  dos 
orzamentos  os mesmos foron tachados de  antisociais  entre  outras cousas por deixar 
partidas  sen  gastar,  pero  sinala  que  os  do  goberno  anterior  deixaron  tamén  moitas 
partidas  sen  executar  que  cita  concretamente.  Refírese  ao  que  cualifica  de  malas 
prácticas  dentro  do  servizo  citando  algúns  exemplos,  como  que  se  pagou  algunha 
indemnización  con  cargo  aos  servizos  sociais  sen  expediente  de  reclamación 
patrimonial  e que convocáronse axudas para o comedor sen ningún procedemento ou 
publicación das mesmas. Indica que as primeiras bases as aprobaron eles no 2011.”
O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS pide que explique os cambios feitos nos 
últimos tres anos.
A  concelleira  PARIS  BLANCO  di  que  melloraron  o  sistema  informático  do 
departamento, a fluidez na comunicación interna do mesmo, elaboraron unha ordenanza 
sobre emerxencias sociais pola que se atenden os casos en base a criterios obxectivos, 
puxéronse ao día as bases reguladoras de subvencións,  incrementaron as actividades, a 
dotación  do  persoal,  o  traballo  con  asociacións,  alfabetización  de  adultos,mellora 
servizo axuda no fogar, atención a menores…etc”
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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  e  dous  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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