
           
CONCELLO DE REDONDELA

Nº 11/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO

O DÍA 31 DE XULLO DE 2014
ORDE DO DÍA

 1 Aprobación, de ser o caso, da acta da sesión n.º 9 de data 03/07/2014

 2 Dar conta da modificación de expedientes de crédito

 3 Dar conta do informe referente ao segundo trimestre do ano 2014, dando cumprimento 
ao establecido no artigo 78 das Bases de Execución do orzamento para o ano 2014

 4 Aprobación dun recoñecemento extraxudicial por importe de 3.248,72 €

 5 Aprobación inicial do regulamento do servizo municipal de abastecemento, saneamento 
e depuración de augas residuais do Concello de Redondela

 6 Aprobación Festas Locais para o ano 2015

 7 Adxudicación  do  contrato  de  obra  do  pavillón  polideportivo  municipal  da  Marisma, 
Redondela. (urxente)

 8 Actividades de control de pleno:

 8.1 Dar conta resolucións da alcaldía

 8.2 Mocións

 8.2.1 Moción do grupo municipal A.E.R. sobre a dinamización forestal 

 8.2.2 Moción do grupo municipal do PSdeG-PSOE sobre a ampliación do grupo 
de emerxencias do Concello de Redondela.

 8.2.3 Moción do grupo municipal do B.N.G. sobre o xenocidio que o estado de 
Israel está a acometer contra Palestina

 8.2.4 Moción  do  grupo  municipal  PSdeG-PSOE  sobre  disposicións  do  Real 
decreto  lei  8/2014,  de  aprobación  de  medidas  urxentes  para  o  crecemento,  a 
competitividade e a eficiencia. 

 8.2.5 Moción do grupo municipal PSdeG-PSOE sobre as obras de ampliación da 
autoestrada AP-9. 

 8.3 Solicitude de comparecencia

 8.4 Rogos e preguntas

Na Casa do Concello, ás vinte horas e trinta minutos do día trinta e un 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 (21:30 h),  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  accidentrl  da  corporación,  Paloma  Meno  Rodríguez, 
constitúese o Pleno do Concello, en sesión ordinaria, conforme á convocatoria e de acordo coa 
Orde do Día.
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INCIDENCIAS

Con carácter previo ao tratamento dos asuntos incluídos na Orde do Día, a Corporación garda 
un minuto de silencio en lembranza das vítimas da violencia de xénero.

A proposta da Alcaldía ratifícase por unanimidade dos/das concelleiros/as presentes a inclusión 
na Orde do Día, con declaración de urxencia, que se tratará antes do último punto de actividade  
de control do pleno, do seguinte asunto: ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE OBRA DO 
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DA MARISMA, REDONDELA.

Xustificación da urxencia: Obra dentro do Proxecto Marisma Máis, promovido polo Concello 
de Redondela e aprobado no marco da convocatoria para o período 2011-2013 do Eixo 5 de  
Desenvolvemento Local e Urbano e cofinanciado polo programa operativo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional de la Unión Europea (FEDER), cuxa execución da totalidade da obra, 
pago e xustificación están suxeitas a prazo. 

A concelleira Rivas Gómez incorpórase unha vez comezada a sesión, no debate da primeira  
moción sobre a dinamización forestal presentada polo grupo municipal AER.

A concelleira Pérez Orge deixa a sesión no debate da última moción sobre a ampliación da  
autoestrada AP-9, presentada polo grupo municipal PsdeG-PSOE.

Os concelleiros do grupo municipal PsdeG-PSOE abandonan a sesión pasadas as 00:00 horas,  
no remate da comparecencia do Sr. alcalde.

Retírase, logo do debate, a moción do grupo municipal A.E.R sobre a dinamización forestal.

1. APROBACIÓN, DE SER O CASO, DA ACTA DA SESIÓN N.º 9 DE DATA 03/07/2014
ANTECEDENTES

Borrador da acta da sesión celebrada con carácter ordinario o día 3 xullo de 2014, da que se da  
conta.

INTERVENCIÓNS.-

O alcalde sinala que hai un erro na acta no apartado de Incidencias, onde di: “O concelleiro 
Orge Pérez” debe dicir “a concelleira Pérez Orge”.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido o asunto a votación, o pleno do Concello, por  unanimidade dos/as concelleiros/as 
presentes, sendo vinte votos a favor (10 do PP, 7 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG E 1 de AER.),  
aprobou, nos seus propios termos, a acta de referencia incorporando a indicada corrección.

2. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 
Dada conta do seguinte expediente administrativo de modificación de crédito:

Expediente MC 14-2014 gc 04-14 mediante xeración de créditos por importe de 194.892,91 
euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 22.07.2014.

O Concello Pleno quedou informado.

3     DAR CONTA DO INFORME REFERENTE AO SEGUNDO TRIMESTRE DO ANO   
2014, DANDO CUMPRIMENTO AO ESTABLECIDO NO ARTIGO 78 DAS BASES DE 
EXECUCIÓN DO ORZAMENTO PARA O ANO 2014
Dáse conta do informe da intervención con referencia ASR-22/07/2014 de 22/07/2014 e dos 
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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 30/06/2014.

O Concello Pleno queda informado.

4. APROBACIÓN DUN RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL POR IMPORTE DE 
3.248,72 €
ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento local na 
súa sesión de data 28.07.14 que textualmente di:

“1.- Aprobación dun recoñecemento extraxudicial, por importe de 3.248,72 euros

Pola Presidencia dáse conta da proposta da Alcaldía de data 23.07.14

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

A intervención municipal emitiu o preceptivo informe de carácter negativo de data 23.07.14, así  
como certificación de existencia de crédito.

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

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

Vendo  que  en  todos  os  casos  tal  como  establece  o  informe  do Interventor  que  son  gastos 
correspondentes a anos anteriores que son facturados no ano 2014 como consecuencia do atraso 
na facturación do terceiro.

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   3.248,72  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 da factura Nº de factura Euros Partida

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 21/01/13 1121212572554 0,47 3241A22100

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 23/01/13 1130111369516 95,52 3241A22100

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 05/01/13 1130110229241 39,86 3241A22100

Gas Natural S.U.R. SDG, S.A. 19/01/13 1130110771965 273,16 431B22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 29/05/14 FE14321148437271 844,63 1651A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 08/05/14  FE14321147007531 5,82 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 08/05/14 FE14321147007533 575,15 3241A22100
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Gas Natural Servicios SDG, S.A. 09/12/13  FE13321136944930 695,8 3241A22100

Gas Natural Servicios SDG, S.A. 08/05/14  FE14321147007532  678,31 3241A22100

Votacións e ditame: A Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento local, 
en votación ordinaria, e con catro votos a favor (4 do PP) e 5 abstencións (3 do PSG-PSOE, 1  
do BNG e 1 de AER) estimou oportuno ditaminar favorablemente a proposta.

INTERVENCIÓNS.-

A concelleira PÉREZ ORGE di que o recoñecemento extraxudicial ten como obxecto recoñecer 
unhas facturas fóra do ano, entende que o atraso do pago é unha presión do goberno municipal  
polo mal servizo ao municipio de Gas Natural, xa que ten coñecemento do malestar dos veciños 
polo corte do servizo continuo en distintas parroquias. 

O concelleiro CABALEIRO COUÑAGO di que é unha forma de esixir unha mellora do servizo 
e que entende que o Concello debe pagar as facturas. Van a votar a favor.

A concelleira ALONSO ALONSO di que son coñecedores do mal servizo de Gas Natural e que 
tamén lles gustaría facer presión, pero teñen a obriga de pagar as facturas aínda que o servizo  
non sexa bo.

A concelleira PÉREZ ORGE di que queren saber, segundo a información que ten solicitada ao 
Concello, se se vai a adoptar algunha medida por parte do Concello polo mal servizo.

O alcalde da paso ao interventor para que clarexe o motivo do pago das facturas a Gas Natural  
S.U.R. SDG e Gas Natural Servicios SDG, S.A, expoñendo que é pola esixencia do período 
medio de pago, causándolle un prexuízo ao Concello se non se pagan. 

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello  aproba o  recoñecemento 
extraxudicial de crédito por maioría dos/as concelleiros/as presentes, sendo dezaoito votos a 
favor (10 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 1 de AER) e dous votos en contra (2 do BNG)

5.  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 28 de xullo de 
2014, que transcrito di:

“Dada conta pola Presidencia da proposta de Regulamento , ditaminada favorablemente pola 
Comisión informativa con data 24 de xuño na que “quedou sobra a mesa” no pleno de data 3 de  
xullo.

Aberta a votación pola Presidencia, coa abstención dos concelleiros do BNG (1) e AER (1) e o 
voto  afirmativo  dos  concelleiros  do  PP  (3)  e  do  PSdeG-PSOE  (2)  quedou  ditaminada 
favorablemente a proposta de referencia.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van absterse na votación.
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O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que fixeron aportacións na comisión informativa de 
Medio  Ambiente  e  que  ven  incorporadas  algunhas  das  súas  propostas,  pero  non  as  que 
propuxeron de exencións para colectivos, así mesmo manifestaron o seu desexo de mantemento 
do Capítulo 11,  artigos 64 a 68,  do Regulamento do servizo municipal  de abastecemento e 
saneamento de Redondela relativo á regulación dos verquidos, polas garantías que presentaba.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que as aportacións do PsdeG-PSOE están incluídas, 
pero hai outras proposicións doutros grupos que non están, por iso se van  abster.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que as exencións se recollen na ordenanza fiscal, 
as  propostas  que non están é  porque non se  poden incorporar,  respecto ao mantemento  do  
Capítulo 11 do anterior Regulamento di que está recollido doutra forma.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que no trámite de información pública van  presentar  
alegacións.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido o asunto a votación ordinaria, o pleno do concello, por maioría dos/as  concelleiros/as 
presentes  aproba  inicialmente o  Regulamento  do  servizo  municipal  de  abastecemento, 
saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Redondela, sendo 10 votos a favor 
(10 do PP), dous votos en contra (2 do BNG) e oito abstención (7 do PSdeG-PSOE e 1 de 
AER).

6. APROBACIÓN FESTAS LOCAIS PARA O ANO 2015
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de Interior de data 29 de xullo de 2014, que transcrito 
di:

“Visto o escrito do Servizo de Traballo e Economía Social  da Xefatura Territorial  Vigo da 
Consellería de Traballo e Benestar solicitando se faga proposta de festas locais para o ano 2015.

Vistos os artigos 37.2 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba 
o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, 45 e 46 do Real Decreto 2001/1983, do 
28 de xullo, declarado vixente pola disposición derrogatoria única do Real Decreto 1561/1995, 
do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo

Visto  o  Decreto  de  Galicia  67/2014,  do  28  de  maio,  polo  que  se  determinan  as  festas  da 
Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral para o ano 2015 así como as festas 
previstas no ámbito estatal. 

Esta Presidencia, en virtude do que antecede, propón á comisión informativa de interior que 
ditamine favorablemente a adopción polo Concello Pleno dos seguintes acordos:

Primeiro.- Fixar como Festas Locais para o ano 2015 as seguintes:

· 13 de abril – LUNS DO CRISTO

· 4 de xuño – XOVES DA COCA

Segundo.- Achegar  o  presente  acordo  ao  Servizo  de  Relacións  Laborais  do  Departamento 
Territorial de Vigo da Consellería de Traballo e Benestar para a súa remisión antes do día 30 de  
setembro de 2014.

Votación e ditame: A Sra. Pérez Orge manifesta a súa disconformidade e propón que o Luns do 
Cristo sexa substituído polo 24 de xuño, Festa de San Xoán, non pola festividade do Santo 
senón pola coincidencia co solsticio de verán.

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 5 - 49



           
CONCELLO DE REDONDELA

O Sr. Blanco Pérez, oponse e propón que o luns do Cristo sexa substituído polo Martes de 
Entroido. 

A Comisión, en votación ordinaria e por maioría dos señores asistentes, cos votos en contra dos 
sres/as Pérez Orge e Blanco Pérez, acorda informar favorablemente a proposta transcrita.”

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que eles propoñen as datas do xoves da coca e martes do  
entroido.

O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  van  manter  a  proposta  do  ano  pasado  e  que 
manifestaron na comisión informativa.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que van votar a favor.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

O asunto é sometido a votación, quedando aprobas as festas locais do Luns do Cristo e do  
Xoves da Coca por maioría dos/as concelleiros/as presentes, sendo dezasete votos a favor (10 do 
PP e 7 do PS de G-PSOE) e tres votos en contra (2 do BNG e 1 de AER).

7.- ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DA OBRA DO PAVILLÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL DA MARISMA, REDONDELA. – INCLUÍDO NA ORDE DO DÍA CON 
DECLARACIÓN URXENCIA-
ANTECEDENTES

Visto o ditame da comisión informativa de Interior de data 29 de xullo de 2014, que transcrito 
di:

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

Por acordo do Pleno adoptado en sesión extraordinaria urxente celebrada o 23 de maio de 2014 
aprobáronse os pregos de cláusulas administrativas, aprobouse o expediente de contratación e o 
gasto correspondente ao ano 2014 por importe de 1.654.955,63 euros, IVE incluído, con cargo á 
aplicación orzamentaria 3421A/62300 do estado de gastos do orzamento do Concello para o ano 
2014, comprometéndose a consignar crédito axeitado e suficiente na aplicación que corresponda 
do orzamento do Concello para o vindeiro exercicio. Así mesmo e acordouse a apertura do 
prodedemento de adxudicación,  polo procedemento aberto, para a contratación da devandita 
obra.

O día 7 de xullo de 2014 tivo lugar o acto de exame das declaracións responsables e apertura  
das proposicións presentadas ao procedemento aberto para a contratación da obra do Pavillón 
polideportivo municipal  da marisma,  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 
presentaron dezasete proposicións.
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A  Mesa  procede  a  examinar  as  declaracións  responsables  e  as  fianzas  provisionais  dos 
licitadores presentados á licitación e, ao resultar que a empresa Copcisa, SA non presenta a  
fianza provisional esixida no Prego de cláusulas administrativas que rexen a licitación, acorda  
que se lle requira, concedéndolle un prazo de tres días para que presente o xustificante da fianza 
provisional que deberá ser de data anterior ao remate do prazo de presentación das proposicións.

A  continuación  a  Presidencia  ordena  que  se  proceda  á  apertura  pública,  á  que  asiste  un 
representante da empresa Oreco, SA, dos Sobre núm. 1 Criterios avaliables mediante xuízo de  
valor co resultado que se reflicte a continuación: 

Plica  núm.  1:  Presentada  por  dona  María  Jesús  González  Rodríguez con  DNI  núm. 
44455759W, en representación da empresa CONSTRUCCIONES ALEA, SL, con CIF núm. 
B32001687  e  domicilio  social  en  Ourense,  Seixalbo,  rúa  Cumial,  23;  correo  electrónico: 
admon@construccionesalea.com,  que  achega  documentación  descritiva  do  proceso  de 
execución da obra.

Plica núm. 2: Presentada por don José Manuel Castro Senra, con DNI núm. 35548997J, en 
representación da empresa CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, SLU, con CIF núm. 
B36816189 e domicilio social  en Redondela,  Chapela, na avenida de Redondela,  94,  baixo; 
correo electrónico:  martinpf@construccionescastro.net e  don Alberto Vieites Pérez-Quintela 
con  DNI  núm.  33270428P,  en  representación  da  empresa  ATLÁNTICA  DE 
CONSTRUCCIÓN  Y  MEDIO  AMBIENTE,  SL,  con  CIF  núm.  B15849722  e  domicilio 
social en Milladoiro, Ames, na rúa dos Agriños, 2, locais 15-16, incluíndo o compromiso de 
constituir unha UTE no caso de resultar adxudicatarios, que achegan documentación descritiva 
do proceso de execución da obra.

Plica núm. 3: Presentada por don José Benito Vizcaíno Rodríguez con DNI núm. 76910540N, 
en representación da empresa  ORECO, SA, con CIF núm. A36614691 e domicilio social en 
Vigo, Sardoma, Fragosiño, 8; correo electrónico: oreco@oreco.es, que achega documentación 
descritiva do proceso de execución da obra.

Plica  núm.  4:  Presentada  por  don  Eduardo  Rey  García con  DNI  núm.  35244292N,  en 
representación  da  empresa  CONSTRUCCIONES  RAMÍREZ,  SLU,  con  CIF  núm. 
B36011005 e domicilio social en Pontevedra, avenida de Vigo, 39, 1º A; correo electrónico: 
estudios@construccionesramirez.com,  que  achega  documentación  descritiva  do  proceso  de 
execución da obra.

Plica  núm.  5:  Presentada  por  don  Juan  Ramírez  Ucha con  DNI  núm.  35293109T,  en 
representación da empresa  DECORACIÓN, INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES, 
SAU, con CIF núm. A36011047 e domicilio social en Marcón, Pontevedra, Polígono Industrial 
O  Campiño,  rúa  2,  parcela  B-62;  correo  electrónico:  disca.tecnicos@jruempresas.com,  que 
achega documentación descritiva do proceso de execución da obra.

Plica núm. 6: Presentada por  don Daniel González Boullosa con DNI núm. 344082618J, en 
representación da empresa  STRADIA INFRAestruturaS,  SL,  con CIF núm.  B36005411 e 
domicilio  social  en  Pontevedra,  Praza  Oito  de  Marzo,  1,  1º;  correo  electrónico: 
stradia@stradiainfraestruturas.com, e don Manuel Garrido Portela con DNI núm. 35287445V en 
representación  da  empresa  GPD CONSTRUCCIONES,  SA,  con  CIF  núm.  A36229557  e 
domicilio  social  en  Pontevedra,  rúa  Hermanos  Nodales,  6;  correo  electrónico: 
info@gpdconstrucciones.com,  incluíndo o  compromiso  de  constituir  unha  UTE no caso  de 
resultar adxudicatarios, que achegan documentación descritiva do proceso de execución da obra.

Plica núm. 7: Presentada por don Pablo Fernández Fernández. con DNI núm. 13129771Z, en 
representación da empresa DRAGADOS, SA, con CIF núm. A15139314 e domicilio social en 
Madrid,  na  Av.  del  Camino  de  Santiago,  50  e  domicilio  a  efectos  de  notificacaións  en  A 
Coruña,  rúa  Wenceslao  Fernández  Flórez,  1,  1º;  correo  electrónico: 
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mgutierrezs@dragados.com, que achega documentación descritiva do proceso de execución da 
obra.

Plica núm. 8: Presentada por  don Gonzalo Otero González con DNI núm. 76791391A, en 
representación da empresa OGMIOS PROYECTO, SL, con CIF núm. B15886328 e domicilio 
social  en  Culleredo,  A  Coruña,  rúa  Alcalde  Electo  Carballo,  38;  correo  electrónico: 
ogmios@ogmios.es, que achega documentación descritiva do proceso de execución da obra.

Plica núm. 9: Presentada por don Carlos Manuel Prelchi Gallego, con DNI núm. 36050392P, 
en representación da empresa  XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS,  SL,  con CIF 
núm. B36746584 e domicilio social en Vigo, rúa Isaac Peral, 12, entrechán; correo electrónico:  
xestion@xestioambiental.com, que achega documentación descritiva do proceso de execución 
da obra.

Plica núm. 10: Presentada por don Francisco Sánchez Varela con DNI núm. 33295690Q, en 
representación  da  empresa  UNIKA  PROYECTOS  Y  OBRAS,  SAU,  con  CIF  núm. 
A15977184  e  domicilio  social  en  Santiago  de  Compostela,  rúa  do  Ulla,  16,  baixo;  correo 
electrónico:  administracion7@unikaproyectos.com,  que  achega  documentación  descritiva  do 
proceso de execución da obra.

Plica  núm.  11:  Presentada  por  don Francisco  Javier  del  Saz  Cantarero. con  DNI  núm. 
4542654Q,  en  representación  da  empresa  FERROVIAL  AGROMAN,  SA,  con  CIF  núm. 
A28019206 e domicilio social en Madrid, rúa Ribera del Loira, 42 e domicilio a efectos de 
notificacións en A Coruña, rúa Torreiro, 13-15, 4º C; correo electrónico: jdelsaz@ferrovial.com,  
que achega documentación descritiva do proceso de execución da obra.

Plica  núm.  12:  Presentada  por  don  Javier  Sal  Pérez,  con  DNI  núm.  32823864N,  en 
representación da empresa COPCISA, SA, con CIF núm. A08190696 e domicilio social en A 
Coruña, rúa Cabana, 5, 1º; correo electrónico: galicia@copcisa.com, que achega documentación 
descritiva do proceso de execución da obra.

Plica núm. 13:  Presentada por  don Carlos Riveiro García con DNI núm.  35317258E, en 
representación da empresa CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, SA, con CIF núm. A36006666 e 
domicilio  a  efectos  de  notificacións en  Santiago de  Compostela,  rúa de Amio,  122,  baixo, 
Parque  Empresarial  Costa  Vella;  correo  electrónico:  carlos.rivero@constructorasanjose.com, 
que achega documentación descritiva do proceso de execución da obra.

Plica núm. 14: Presentada por  don Santiago Ferreiro Pérez con DNI núm. 34992607Q, en 
representación da empresa  CONSTRUCCIONES OREGA, SL, con CIF núm. B32184558 e 
domicilio social en Ourense, Polígono Empresarial de Pereiro de Aguiar, Vía Principal, parcela 
4B-1º; correo electrónico:  construccionesorega@orega.es e don  José Alberto Ferreiro Pérez 
con DNI  núm.  34999411N,  en  representación  da empresa  CONSTRUCCIONES DELFÍN 
FERREIRO RODRÍGUEZ, SL,  con CIF núm.  B32023451 e domicilio social en Ourense, 
Polígono Empresarial de Pereiro de Aguiar, Vía Principal, parcela 4B, incluíndo o compromiso 
de  constituir  unha  UTE  no  caso  de  resultar  adxudicatarios,  que  achegan  documentación 
descritiva do proceso de execución da obra.

Plica  núm.  15:  Presentada  por  don  Luis  Antonio  García  Gutiérrez con  DNI  núm. 
33443576R, en representación da empresa  OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL, con CIF 
núm.  B15608193 e  domicilio  social  en Oroso,  A Coruña,  Parque  Empresarial  de  Sigüeiro,  
parcela 56-A; correo electrónico: oviga@oviga.es e  dona Rosa Blanca Rodríguez Gutiérrez 
con DNI núm. 33274461Q, en representación da empresa ESPINA Y DELFÍN, SL, con CIF 
núm. B15026693 e domicilio social en Santiago de Compostela, Polígono Industrial do Tambre, 
Vía  Edison,  9;  correo  electrónico:  espdel@espinaydelfin.com,  incluíndo  o  compromiso  de 
constituir unha UTE no caso de resultar adxudicatarios, que achegan documentación descritiva 
do proceso de execución da obra.
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Plica  núm.  16:  Presentada por  don Victor González  Jove con  DNI  núm.  79319413A,  en 
representación  da  empresa  CONSTRUCCIONES  ANGEL  JOVE,  SAU,  con  CIF  núm. 
A15034564  e  domicilio  social  en  A  Coruña,  Menéndez  Pelayo,  1;  correo  electrónico: 
constructora@anjoca.com, que achega documentación descritiva do proceso de execución da 
obra.

Plica núm. 17:  Presentada por  don Manuel López Grobas con DNI núm.  32432490Y, en 
representación  da  empresa  CONSTRUCCIONES  LÓPEZ  CAO,  SL,  con  CIF  núm. 
B15072713 e domicilio social en A Coruña, Avenida de Finisterre, 267; correo electrónico:  
construcciones@lopezcao.com,  don Diego J.  Díaz  Piñeiro,  con  DNI  núm.  34999704Y,  en 
representación da empresa OBRAS Y CONTRATAS AEDES, SL, con CIF núm. B15826894 
e domicilio social en A Coruña, Oza dos Ríos, Lugar Vilar de Costoia, s/n-Porzomillos; correo 
electrónico: estudios@aedesoyc.com, incluíndo o compromiso de constituir unha UTE no caso 
de resultar adxudicatarios, que achegan documentación descritiva do proceso de execución da 
obra.

Unha vez abertos os  devanditos  sobres  núm.  1,  a  Mesa acorda,  por  unanimidade,  remitir  a  
documentación aportada polos  licitadores  ao arquitecto municipal,  don José Romero-Amich 
Nieto, para que emita informe de valoración segundo os criterios establecidos no apartado A) 
Criterios  cuantificables  mediante  xuízos  de  valor da  cláusula  XI  do  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares que rexen esta licitación.

A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as catorce horas e trinta 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.”

Con  data  14  de  xullo  de  2014  o  arquitecto  municipal  emitiu  o  informe  de  valoración  da 
documentación descritiva do proceso de execución da obra segundo o criterio establecido no 
apartado A)  Criterios  cuantificables  mediante  xuízos  de  valor da  cláusula  XI  do  Prego de 
cláusulas  administrativas  particulares  que  rexen  esta  licitación  e  que  a  continuación  se  
transcribe: 

“1.- DATOS XERAIS:
1.1.- Tipo do concurso: Procedemento Aberto

1.2.- Obxecto: Pavillón Polideportivo

1.3.- Emprazamento: A Marisma - Redondela

2.- DATOS COMPLEMENTARIOS: 
2.1.Criterios cuantificables mediante xuízos de Valor: total 17,00 ptos.

2.1.1.  Análise  condicionantes  externos,  desvíos  provisionais  e  medidas  auxiliares  4,00 
ptos..

2.1.2. Control de calidade 3,00 ptos.

2.1.3. Seguridade e saúde no traballo 2,00 ptos.

2.1.4. Análise de impactos medioambientais 1,50 ptos.

2.1.5. Materiais sostibles 1,50 ptos.

2.1.6. Vertedoiros e xestión de residuos 1,00 ptos.

2.1.7. Organización medioambiental 1,00 ptos.

2.1.8. Cumprimento de prazo 3,00 ptos.

2.2. Procedemento utilizado para valora-los criterios do apartado anterior
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2.2.1. Valorarase o achegamento real ó lugar e o análise de toda-las circunstancias físicas 
que rodean a obra. Nese sentido terase en conta o estudio de accesos, acopios, subministro  
de materiais  e  organización da obra.  Tamén a  proposta  de resolución para  as  parcelas  
situadas ó Norte e ó Sur da obxecto da construción, ámbalas dúas utilizadas actualmente  
como aparcadoiro  público,  tanto  mentres  duren  as  obras  como á  súa  finalización.  Así 
mesmo  se  valorará  o  análise  das  instalacións  urbanas  existentes  e  a  resolución  dos 
problemas de acometidas, instalacións ou desvíos provisionais. Finalmente considerarase 
calquera outra documentación que acredite que as operacións previas ó inicio das obras se 
atopan rematadas e que daquela pódese inicia-la Obra deseguida trala adxudicación.

2.2.2. Valorarase a documentación obxectiva de certificación de calidade outorgada por 
órgano independente. Terase en conta o Manual e a Organización de calidade propostas 
para a obra. Tamén valoraranse a cantidade e calidade dos ensaios de materiais e obras 
propostos (Terreo, cimentación, estrutura, estanquidade cubertas, fachadas e carpinterías, 
instalacións, pavimentos, acabados, etc).

2.2.3. Terase en conta a existencia dun responsable e dunha organización específica para a 
seguridade  e  saúde  na  obra  e  a  súa  independencia  -no  seu  caso-  da  organización  de 
produción. Valorarase a proposta de sistemas de información e formación dos traballadores 
durante a obra, así como os canais de participación dos mesmos na prevención de riscos. Se  
puntuarán tamén as melloras que puideran propoñerse con respecto ó estudio de seguridade 
e  saúde do proxecto (maiores  garantías,  maiores  mecanismos  auxiliares  de  seguridade, 
maiores controis de saúde dos traballadores, etc)

2.2.4. Valorarase a diagnose e identificación da unidades de obra ou procesos construtivos 
proxectados que poidan xerar impactos medioambientais  negativos.  Puntuarase tamén a 
proposta de medidas para a súa diminución ou eliminación.

2.2.5. Obterán puntuación neste apartado os que propoñan o uso de materiais que dispoñan 
de certificados de sostenibilidade ou reciclaxe.

2.2.6. Valorarase a localización de préstamos, vertedoiros e outros para as terras e residuos 
xerados durante a obra. Tamén se terá en conta o sistema de xestión de residuos proposta.

2.2.7. Terase en conta a existencia dun responsable e dunha organización específica para o 
control medioambiental na obra e a súa independencia -no seu caso- da organización de 
produción.

2.2.8. Se valorarán os diagramas Gantt e Pert aportados así como o estudio de camiños 
críticos. Tamén puntuaranse os estudios sobre a organización e folguras de cada actividade,  
a estrutura dos equipos responsables e a interacción entre todos eles, así como calquera 
outro  estudio  complementario  que  demostre  o  efectivo  esmiuzamento  dos  traballos  a 
realizar.  Se  valorará  a  previsión  organizativa  da  Obra  e  a  elección  pormenorizada  das 
empresas subministradoras de materiais, obras e servizos. Asignarase maior puntuación ó 
que achegue compromisos en firme de cada unha das citadas empresas subcontratistas.  
Terase en conta a garantía, independente da principal do contrato que os licitadores poidan 
de  forma  fidedigna  aportar  para  cubrir  as  consecuencias  económicas  que  se  puideran 
derivar do incumprimiento do prazo de finalización das  obras  por  causas  imputables  ó 
contratista. Esa garantía tería forma de aval, seguro ou similar.

3.- INFORME: 
3.1. Análise de cada unha das ofertas e criterios. Para evitar repeticións, limítome a sinalar 
as circunstancias valoradas en cada caso e apartado

3.1.1 Ofertante ALEA
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3.1.1.1 Hai estudio xenérico de accesos, acopios, subministro de materiais e organización 
da obra, 0,25 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes actualmente 
aparcadoiro. Hai análise xenérico das instalacións, acometidas e desvíos, 0,25 puntos por 
elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 puntos por 
elo.

3.1.1.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense 
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas 
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.1.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da de produción (0,50 puntos). Hai sistemas de información e formación dos traballadores 
durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,50  puntos).  
Propóñense melloras específicas con respecto ó estudio de seguridade e saúde do proxecto 
(1,00 puntos).

3.1.1.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.1.5. Proposta de uso de materiais que dispoñen de certificados de sostenibilidade ou 
reciclaxe (1,50 puntos)

3.1.1.6. Localización de lugares para terras e residuos xerados (0,50 puntos).

3.1.1.7.  Prevese  xenericamente  un  responsable  e  unha  organización  para  control 
medioambiental independente da de produción (0,50 puntos)

3.1.1.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudo  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio xenérico da organización da Obra nas súas diversas fases (0,50  
puntos).

3.1.2 Ofertante CASTRO & ATLÁNTICA

3.1.2.1 Hai estudio específico do contido do proxecto e de accesos, acopios, subministro de 
materiais  e organización da obra,  1,00 puntos  por  elo.  Non propoñen solución para  as 
parcelas  lindantes  actualmente  aparcadoiro.  Hai  análise  específico  do  solar  e  as 
capacidades/necesidades en materia de instalacións, acometidas e desvíos, 1,00 puntos por 
elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 puntos por 
elo.

3.1.2.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense  
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas  
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.2.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da de produción (0,50 puntos). Hai sistemas de información e formación dos traballadores 
durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,50  puntos).  
Propóñense melloras xenéricas con respecto ó estudio de seguridade e saúde do proxecto  
(0,50 puntos).

3.1.2.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.2.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.2.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema 
xenérico de xestión de residuos (0,25 puntos)
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3.1.2.7.  Prevese  xenericamente  un  responsable  e  unha  organización  para  control 
medioambiental independente da de produción (0,50 puntos)

3.1.2.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos).

3.1.3 Ofertante ORECO

3.1.3.1 Hai estudio fotográfico do lugar e do entorno e reflexión sobre os condicionantes 
xenéricos correspondentes, 0,25 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas  
lindantes  actualmente  aparcadoiro.  Hai  análise  xenérico  das  necesidades  da  obra,  0,25 
puntos por elo.

3.1.3.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense  
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas  
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.3.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da de produción (0,50 puntos).  Hai  sistemas xenéricos de información e formación dos  
traballadores  durante  a  obra  e  participación dos mesmos  na prevención de riscos  (0,25 
puntos). Propóñense melloras xenéricas con respecto ó estudio de seguridade e saúde do 
proxecto (0,50 puntos).

3.1.3.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.3.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.3.6. Localización de lugares para terras e residuos xerados (0,50 puntos).

3.1.3.7.  Prevése  de  xeito  xenérico  un  responsable  e  unha  organización  para  control 
medioambiental independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.3.8. Apórtase diagrama Gantt (0,25 puntos). Apórtase estudio xenérico da organización 
da Obra nas súas diversas fases (0,50 puntos).

3.1.4 Ofertante CONSTRUCCIONES RAMÍREZ

3.1.4.1 Hai estudio específico de accesos, acopios, subministro de materiais e organización 
da obra, 1,00 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes actualmente  
aparcadoiro. Hai  análise específico do solar e as capacidades/necesidades en materia de 
instalacións, acometidas e desvíos, 1,00 puntos por elo. Hai reflexión sobre a incidencia dos 
dias de mercado quincenal que se celebra os días 6 e 21 de cada mes nas inmediacións, 0,25 
puntos por elo.

3.1.4.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense  
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas  
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.4.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da de produción (0,50 puntos).  Hai  sistemas xenéricos de información e formación dos  
traballadores  durante  a  obra  e  participación dos mesmos  na prevención de riscos  (0,25 
puntos). Propóñense melloras específicas con respecto ó estudio de seguridade e saúde do 
proxecto (1,00 puntos).
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3.1.4.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.4.5. Proposta de uso de materiais que dispoñen de certificados de sostenibilidade ou  
reciclaxe (1,50 puntos)

3.1.4.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema  
específico de xestión de residuos (0,50 puntos)

3.1.4.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.4.8. Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos). Ofértase garantía adicional do 100 % do orzamento para cubrir as consecuencias 
económicas do incumprimento do prazo en forma de aval, seguro ou similar (0,50 puntos).

3.1.5 Ofertante DICSA

3.1.5.1 Hai estudio específico do contido do proxecto e de accesos, acopios, subministro de 
materiais  e  organización  da  obra,  1,00  puntos  por  elo.  Hai  proposta  para  solución  das 
parcelas lindantes actualmente aparcadoiro, 1,00 puntos por elo. Hai análise específico do 
solar e as capacidades/necesidades en materia de instalacións, acometidas e desvíos, 1,00 
puntos por elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 
puntos por elo.

3.1.5.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai  
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense  
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas  
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.5.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da de produción (0,50 puntos).  Hai  sistemas  xenéricos  de información  e  formación  dos  
traballadores  durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,25 
puntos). Propóñense melloras específicas con respecto ó estudio de seguridade e saúde do 
proxecto (1,00 puntos).

3.1.5.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.5.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.5.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema  
xenérico de xestión de residuos (0,25 puntos)

3.1.5.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.5.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos).  Hai  elección  e  compromisos  en  firme  das  empresas  subcontratistas 
subministradoras de materiais, obras e servizos (1,00 puntos). Ofértase garantía adicional do 
20 % do orzamento para cubrir as consecuencias económicas do incumprimiento do prazo 
en forma de aval, seguro ou similar (0,10 puntos).

3.1.6 Ofertante STRADIA & GPD

3.1.6.1 Hai estudio específico do contido do proxecto e de accesos, acopios, subministro de 
materiais  e  organización  da  obra,  1,00  puntos  por  elo.  Non  propoñen  solución  para  as  
parcelas  lindantes  actualmente  aparcadoiro.  Hai  análise  específico  do  solar  e  as  
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capacidades/necesidades en materia de instalacións, acometidas e desvíos, 1,00 puntos por  
elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 puntos por 
elo.

3.1.6.2. Hai un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos).  
Propóñense ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas 
e fachadas (0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.6.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da de produción (0,50 puntos).  Hai  sistemas  xenéricos  de información  e  formación  dos  
traballadores  durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,25 
puntos).  Propóñense melloras xenéricas e algunhas específicas con respecto ó estudio de  
seguridade e saúde do proxecto (0,75 puntos).

3.1.6.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.6.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.6.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema  
xenérico de xestión de residuos (0,25 puntos)

3.1.6.7.  Prevese  xenericamente  un  responsable  e  unha  organización  para  control 
medioambiental independente da de produción (0,50 puntos)

3.1.6.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio xenérico da organización da Obra nas súas diversas fases (0,50 
puntos).

3.1.7 Ofertante DRAGADOS

3.1.7.1 Hai estudio específico dos accesos, acopios, subministro de materiais e organización  
da obra, 1,00 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes actualmente 
aparcadoiro.  Hai  análise  específico do solar  e  as  capacidades/necesidades  en materia  de  
instalacións, acometidas e desvíos, 1,00 puntos por elo. Hai estudio xenérico de estudio do 
prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 puntos por elo.

3.1.7.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai  
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense  
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas  
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.7.3. Prevese de xeito xenérico un responsable e unha organización para seguridade e  
saúde independente da de produción (0,25 puntos). Hai sistemas de información e formación 
dos traballadores durante a obra e participación dos mesmos na prevención de riscos (0,50  
puntos). Propóñense melloras específicas con respecto ó estudio de seguridade e saúde do 
proxecto (1,00 puntos).

3.1.7.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.7.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.7.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema  
específico de xestión de residuos (0,50 puntos)

3.1.7.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)
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3.1.7.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos).  Hai  elección  e  compromisos  en  firme  das  empresas  subcontratistas 
subministradoras de materiais, obras e servizos (1,00 puntos). 

3.1.8 Ofertante OGMIOS

3.1.8.1 Hai estudio específico dos accesos, acopios, subministro de materiais e organización  
da obra, 1,00 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes actualmente 
aparcadoiro.  Hai  análise  específico  parcial  do  solar  e  das  capacidades/necesidades  en 
materia de instalacións, acometidas e desvíos, 0,75 puntos por elo. Hai estudio xenérico de 
estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 puntos por elo.

3.1.8.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai  
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense  
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas  
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.8.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da de produción (0,50 puntos).  Hai  sistemas  xenéricos  de información  e  formación  dos  
traballadores  durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,25 
puntos). Propóñense melloras específicas con respecto ó estudio de seguridade e saúde do 
proxecto (1,00 puntos).

3.1.8.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.8.5. Proposta de uso de materiais que dispoñen de certificados de sostenibilidade ou  
reciclaxe (1,50 puntos)

3.1.8.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema  
específico de xestión de residuos (0,50 puntos)

3.1.8.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.8.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos).

3.1.9 Ofertante XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS

3.1.9.1  Hai  estudio  específico  parcial  dos  accesos,  acopios,  subministro  de  materiais  e 
organización da obra, 0,75 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes 
actualmente  aparcadoiro.  Hai  análise  específico  parcial  do  solar  e  das 
capacidades/necesidades en materia de instalacións, acometidas e desvíos, 0,75 puntos por 
elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 puntos por 
elo.

3.1.9.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense 
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas 
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.9.3. Prevese de xeito xenérico un responsable e unha organización para seguridade e 
saúde independente da de produción (0,25 puntos). Hai sistemas xenéricos de información e 
formación dos traballadores durante a obra e participación dos mesmos na prevención de 
riscos (0,25 puntos). Propóñense melloras específicas con respecto ó estudio de seguridade e 
saúde do proxecto (1,00 puntos).
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3.1.9.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.9.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.9.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema 
xenérico de xestión de residuos (0,25 puntos)

3.1.9.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental  
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.9.8. Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos). Hai elección das empresas subcontratistas subministradoras de materiais, obras e 
servizos (0,50 puntos).

3.1.10 Ofertante UNIKA

3.1.10.1  Hai  estudio  específico  parcial  dos  accesos,  acopios,  subministro  de  materiais  e 
organización da obra, 0,75 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes 
actualmente aparcadoiro. Hai análise xenérico das instalacións, acometidas e desvíos, 0,25 
puntos por elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 
puntos por elo.

3.1.10.2. Hai un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos).  
Propóñense ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas 
e fachadas (0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.10.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da  de produción  (0,50  puntos).  Hai  sistemas  xenéricos  de información  e  formación  dos 
traballadores  durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,25 
puntos).  Propóñense melloras xenéricas e algunhas específicas con respecto ó estudio de 
seguridade e saúde do proxecto (0,75 puntos).

3.1.10.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.10.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.10.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema 
xenérico de xestión de residuos (0,25 puntos)

3.1.10.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.10.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio xenérico da organización da Obra nas súas diversas fases (0,50  
puntos).

3.1.11 Ofertante FERROVIAL & AGROMÁN

3.1.11.1  Hai  estudio  específico  parcial  dos  accesos,  acopios,  subministro  de  materiais  e 
organización da obra, 0,75 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes 
actualmente aparcadoiro. Hai análise xenérico das instalacións, acometidas e desvíos, 0,25 
puntos por elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 
puntos por elo.

3.1.11.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense 
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ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas 
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.11.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da  de produción  (0,50  puntos).  Hai  sistemas  xenéricos  de información  e  formación  dos 
traballadores  durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,25 
puntos). Propóñense melloras específicas con respecto ó estudio de seguridade e saúde do 
proxecto (1,00 puntos).

3.1.11.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.11.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.11.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema 
xenérico de xestión de residuos (0,25 puntos)

3.1.11.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.11.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos).

3.1.12 Ofertante COPCISA

3.1.12.1  Hai  estudio  específico  parcial  dos  accesos,  acopios,  subministro  de  materiais  e 
organización da obra, 0,75 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes 
actualmente  aparcadoiro.  Hai  análise  específico  parcial  do  solar  e  das 
capacidades/necesidades en materia de instalacións, acometidas e desvíos, 0,75 puntos por 
elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 puntos por 
elo.

3.1.12.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense 
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas 
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.12.3. Prevese de xeito xenérico un responsable e unha organización para seguridade e  
saúde independente da de produción (0,25 puntos). Hai sistemas xenéricos de información e 
formación dos traballadores durante a obra e participación dos mesmos na prevención de 
riscos (0,25 puntos). Propóñense melloras xenéricas e algunhas específicas con respecto ó 
estudio de seguridade e saúde do proxecto (0,75 puntos).

3.1.12.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.12.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.12.6.  Localización  xenérica  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,25  puntos).  
Sistema xenérico de xestión de residuos (0,25 puntos)

3.1.12.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.12.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos).
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3.1.13 Ofertante SAN JOSÉ

3.1.13.1 Hai estudio xenérico de accesos, acopios, subministro de materiais e organización 
da obra, 0,25 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes actualmente 
aparcadoiro. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 
puntos por elo.

3.1.13.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense 
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas 
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.13.3. Prevese de xeito xenérico un responsable e unha organización para seguridade e  
saúde independente da de produción (0,25 puntos). Hai sistemas xenéricos de información e 
formación dos traballadores durante a obra e participación dos mesmos na prevención de 
riscos (0,25 puntos). Propóñense melloras xenéricas e algunhas específicas con respecto ó 
estudio de seguridade e saúde do proxecto (0,75 puntos).

3.1.13.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.13.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.13.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema 
xenérico de xestión de residuos (0,50 puntos)

3.1.13.7.  Prevese  xenericamente  un  responsable  e  unha  organización  para  control 
medioambiental independente da de produción (0,50 puntos)

3.1.13.8. Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos).

3.1.14 Ofertante OREGA & DFR

3.1.14.1  Hai  estudio  específico  parcial  dos  accesos,  acopios,  subministro  de  materiais  e 
organización da obra, 0,75 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes 
actualmente aparcadoiro. Hai análise xenérico das instalacións, acometidas e desvíos, 0,25 
puntos por elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 
puntos por elo.

3.1.14.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense 
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas 
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.14.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da  de produción  (0,50  puntos).  Hai  sistemas  xenéricos  de información  e  formación  dos 
traballadores  durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,25 
puntos).  Propóñense melloras xenéricas e algunhas específicas con respecto ó estudio de 
seguridade e saúde do proxecto (0,75 puntos).

3.1.14.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.14.5.  Proposta  limitada  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (1,00 puntos)

3.1.14.6. Localización de lugares para terras e residuos xerados (0,50 puntos).
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3.1.14.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.14.8. Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos). Hai elección das empresas subcontratistas subministradoras de materiais, obras e 
servizos (0,50 puntos).

3.1.15 Ofertante OBRAS Y VIALES DE GALICIA & ESPINA Y DELFIN

3.1.15.1  Hai  estudio  específico  parcial  dos  accesos,  acopios,  subministro  de  materiais  e 
organización da obra, 0,75 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes 
actualmente  aparcadoiro.  Hai  estudio  xenérico  de  estudio  do  prazo  relacionado  coa 
climatoloxía, 0,25 puntos por elo.

3.1.15.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos). Propóñense 
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas 
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos). 

3.1.15.3. Prevése de xeito xenérico un responsable e unha organización para seguridade e  
saúde independente da de produción (0,25 puntos). Hai sistemas xenéricos de información e 
formación dos traballadores durante a obra e participación dos mesmos na prevención de 
riscos (0,25 puntos). Propóñense melloras xenéricas e algunhas específicas con respecto ó 
estudio de seguridade e saúde do proxecto (0,75 puntos).

3.1.15.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.15.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.15.6.  Localización  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,50  puntos).  Sistema 
específico de xestión de residuos (0,50 puntos)

3.1.15.7.  Prevese  de  xeito  xenérico  un  responsable  e  unha  organización  para  control 
medioambiental independente da de produción (0,50 puntos)

3.1.15.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00 
puntos).

3.1.16 Ofertante ÁNGEL JOVE

3.1.16.1  Hai  estudio  específico  parcial  dos  accesos,  acopios,  subministro  de  materiais  e 
organización da obra, 0,75 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes 
actualmente aparcadoiro.

3.1.16.2. Hai certificación de calidade outorgada por órgano independente (0,50 puntos). Hai 
un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos).  Propóñense 
ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas e fachadas 
(0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.16.3. Prevese un responsable e unha organización para seguridade e saúde independente 
da  de  produción  (0,50  puntos).  Hai  sistemas  xenéricos  de  información  e  formación  dos 
traballadores  durante  a  obra  e  participación  dos  mesmos  na  prevención  de  riscos  (0,25 
puntos).  Propóñense melloras xenéricas e algunhas específicas con respecto ó estudio de 
seguridade e saúde do proxecto (0,75 puntos).

3.1.16.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).
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3.1.16.5.  Proposta  limitada  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (1,00 puntos)

3.1.16.6.  Localización  xenérica  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,25  puntos). 
Sistema específico de xestión de residuos (0,50 puntos)

3.1.16.7.  Prevese  un  responsable  e  unha  organización  para  control  medioambiental 
independente da de produción (1,00 puntos)

3.1.16.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00  
puntos).

3.1.17 Ofertante AEDES & LÓPEZ CAO

3.1.17.1  Hai  estudio  específico  parcial  dos  accesos,  acopios,  subministro  de  materiais  e 
organización da obra, 0,75 puntos por elo. Non propoñen solución para as parcelas lindantes 
actualmente aparcadoiro. Hai análise xenérico das instalacións, acometidas e desvíos, 0,25 
puntos por elo. Hai estudio xenérico de estudio do prazo relacionado coa climatoloxía, 0,25 
puntos por elo.

3.1.17.2. Hai un Manual e Organización de calidade específicas para a obra (0,50 puntos).  
Propóñense ensaios do terreo e cimentación, (0,50 puntos), estrutura (0,50 puntos), cubertas 
e fachadas (0,50 puntos) e carpinterías, instalacións e acabados (0,50 puntos).

3.1.17.3. Prevese de xeito xenérico un responsable e unha organización para seguridade e 
saúde independente da de produción (0,25 puntos). Hai sistemas xenéricos de información e  
formación dos traballadores durante a obra e participación dos mesmos na prevención de 
riscos (0,25 puntos). Propóñense melloras xenéricas e algunhas específicas con respecto ó  
estudio de seguridade e saúde do proxecto (0,75 puntos).

3.1.17.4. Identificación de unidades ou procesos que poidan xerar impactos medioambientais 
negativos (0,75 puntos). Medidas para arranxalo (0,75 puntos).

3.1.17.5.  Proposta  xenérica  de  uso  de  materiais  que  dispoñen  de  certificados  de 
sostenibilidade ou reciclaxe (0,75 puntos)

3.1.17.6.  Localización  xenérica  de  lugares  para  terras  e  residuos  xerados  (0,25  puntos). 
Sistema xenérico de xestión de residuos (0,25 puntos)

3.1.17.7.  Prevese  xenericamente  un  responsable  e  unha  organización  para  control 
medioambiental independente da de produción (0,50 puntos)

3.1.17.8.  Apórtanse  diagramas  Gantt  e  Pert  así  como  estudio  de  camiños  críticos  (0,50 
puntos). Apórtase estudio específico da organización da Obra nas súas diversas fases (1,00  
puntos).

3.2. Aplicando o apartado anterior resulta o seguinte Cadro Final de Valoracións:

 

Nº OFERTANTE CR.1 CR.2 CR.3 CR.4 CR.5 CR.6 CR.7 CR.8 TOTAL

  4,00 3,00 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 3,00 17,00

3.1.1. ALEA 0,75 3,00 2,00 1,50 1,50 0,50 0,50 1,00 10.75

3.1.2 Castro&Atlántica 2,25 3,00 1,50 1,50 0,75 0,75 0,50 1,50 11,75

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 20 - 49



           
CONCELLO DE REDONDELA

3.1.3 ORECO 0,50 3,00 1,25 1,50 0,75 0,50 0,50 0,75 8,75

3.1.4 RAMÍREZ 2,25 3,00 1,75 1,50 1.50 1,00 1,00 1,50 13,50

3.1.5 DICSA 3,25 3,00 1,75 1,50 0,75 0,75 1,00 2,60 14,60

3.1.6 STRADIA&GPD 2,25 2,50 1,50 1,50 0,75 0,75 0,50 1,00 10,75

3.1.7 DRAGADOS 2,25 3,00 1,75 1,50 0,75 1,00 1,00 2,50 13,75

3.1.8 OGMIOS 2,00 3,00 1,75 1,50 1,50 1,00 1,00 1,50 13,25

3.1.9 XAC 1,75 3,00 1,50 1,50 0,75 0,75 1,00 1,50 11,75

3.1.10 UNIKA 1,25 2,50 1,50 1,50 0,75 0,75 1,00 1,00 10,25

3.1.11 Ferrovial&Agromán 1,25 3,00 1,75 1,50 0,75 0,75 1,00 1,50 11,50

3.1.12 COPCISA 1,75 3,00 1,25 1,50 0,75 0,50 1,00 1,50 11,25

3.1.13 SAN JOSÉ 0,50 3,00 1,25 1,50 0,75 0,75 0,50 1,00 9,25

3.1.14 OREGA&DFR 1,25 3,00 1,50 1,50 1,00 0,50 1,00 1,50 11,25

3.1.15 OVIGA&ED 1,00 3,00 1,25 1,50 0,75 1,00 0,50 1,50 10,50

3.1.16 ÁNGEL JOVE 0,75 3,00 1,50 1,50 1,00 0,75 1,00 1,50 11,00

3.1.17 AEDES&López Cao 1,25 2,50 1,25 1,50 0,75 0,50 0,50 1,50 9,75

Anunciada no perfil do contratante a data de celebración con corenta e oito horas de antelación, 
a Mesa de Contratación reuniuse o día 17 de xullo para  á apertura pública dos Sobre núm. 2 
Oferta económica e melloras co resultado que se reflicte na acta da reunión que a continuación 
se transcribe:

“Constituída a Mesa, comunícase que a empresa Copcisa, SA, presentou, tras o requirimento 
efectuado, o xustificante de ter constituído a fianza provisional e que o aval é de data anterior ao 
remate do prazo de presentación de ofertas.

A continuación procédese a apertura pública, á que asisten representantes da Confederación de 
Empresarios  da  Construcción,  da  empresa  Copcisa,  SA,  Construcciones  Ramírez,  SLU  e 
Decoración Instalación y Construcciones, SAU (DICSA), dos Sobres núm. 2 Oferta económica  
e melloras co seguinte resultado: 
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Plica  núm.  1:  presentada  por  CONSTRUCCIONES  ALEA,  SL que  ofrece  asumir  o 
cumprimento  do  citado contrato polo prezo alzado de 1.704.818,19 euros,  máis  o  IVE por 
importe de 358.011,82 euros, o que fai un total de 2.062.830,01 euros e incrementar o prazo de 
garantía  en  catro  anos  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas  
administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 2:  presentada pola  UTE CONSTRUCCIONES CASTRO FIGUEIRO, SLU e 
ATLÁNTICA DE CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE,  SL que  ofrece  asumir  o 
cumprimento  do  citado contrato polo prezo alzado de 1.669.859,50 euros,  máis  o  IVE por 
importe de 350.670,50 euros, o que fai un total de 2.020.530,00 euros e incrementar o prazo de 
garantía  en  48  meses  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 3: presentada por ORECO, SA que ofrece asumir o cumprimento do citado contrato 
polo prezo alzado de 1.777.066,12 euros, máis o IVE por importe de 373.183,88 euros, o que fai 
un total de 2.150.250,00 euros e incrementar o prazo de garantía en 4 anos por riba do mínimo 
dun ano establecida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 4: presentada por  CONSTRUCCIONES RAMÍREZ, SLU  que ofrece asumir o 
cumprimento  do  citado contrato polo prezo alzado de 1.655.293,39 euros,  máis  o  IVE por 
importe de 347.611,61 euros, o que fai un total de 2.002.905,00 euros e non ofrece incrementar 
o  prazo  de  garantía  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 5: presentada por  DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIONES, 
SAU que ofrece asumir o cumprimento do citado contrato polo prezo alzado de 1.785.123,97 
euros, máis o IVE por importe de 374.876,03 euros, o que fai un total de 2.160.000,00 euros e 
incrementar o prazo de garantía en 48 meses por riba do mínimo dun ano establecida no Prego 
de cláusulas administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
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Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica  núm.  6:  presentada  pola  UTE STRADIA  INFRAestruturaS,  SL e  GPD 
CONSTRUCCIONES, SA  que ofrece asumir o cumprimento do citado contrato polo prezo 
alzado de 1.720.161,16 euros, máis o IVE por importe de 361.233,84 euros, o que fai un total de 
2.081.395,00 euros e incrementar o prazo de garantía en 48 meses por riba do mínimo dun ano 
establecida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 7: presentada por  DRAGADOS, SA que ofrece asumir o cumprimento do citado 
contrato polo prezo alzado de 1.510.603,30 euros, máis o IVE por importe de 317.226,69 euros,  
o que fai un total de 1.827.829,99 euros e incrementar o prazo de garantía en 4 anos por riba do  
mínimo dun ano establecida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 8: presentada por OGMIOS PROYECTO, SL que ofrece asumir o cumprimento 
do  citado  contrato  polo  prezo  alzado  de  1.747.933,88  euros,  máis  o  IVE  por  importe  de 
367.066,11 euros, o que fai un total de 2.114.999,99 euros e incrementar o prazo de garantía en 
48  meses  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 9: presentada por  XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS, SL  que ofrece 
asumir o cumprimento do citado contrato polo prezo alzado de 1.707.148,76 euros, máis o IVE 
por importe de 358.501,24 euros, o que fai un total de 2.065.650,00 euros e incrementar o prazo 
de  garantía  en  48  meses  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 10: presentada por UNIKA PROYECTOS Y OBRAS, SAU que ofrece asumir o 
cumprimento  do  citado contrato polo prezo alzado de 1.533.909,09 euros,  máis  o  IVE por 
importe de 322.120,91 euros, o que fai un total de 1.856.030,00 euros e incrementar o prazo de 
garantía  en  48  meses  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares.
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Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica  núm.  11:  presentada  por  FERROVIAL  AGROMAN,  SA  que  ofrece  asumir  o 
cumprimento  do  citado contrato polo prezo alzado de 1.723.782,87 euros,  máis  o  IVE por 
importe de 361.994,40 euros, o que fai un total de 2.085.777,27 euros e incrementar o prazo de 
garantía  en  4  anos  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 12:  presentada por  COPCISA, SA  que ofrece asumir o cumprimento do citado 
contrato polo prezo alzado de 1.492.152,89 euros, máis o IVE por importe de 313.352,11 euros,  
o que fai un total de 1.805.505,00 euros e incrementar o prazo de garantía en 48 meses por riba  
do mínimo dun ano establecida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica  núm.  13:  presentada  por  CONSTRUCTORA SAN JOSÉ,  SA  que  ofrece  asumir  o 
cumprimento  do  citado contrato polo prezo alzado de 1.225.149,34 euros,  máis  o  IVE por 
importe de 257.281,36 euros, o que fai un total de 1.482.430,70 euros e incrementar o prazo de 
garantía  en  4  anos  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica  núm.  14:  presentada  pola  UTE  CONSTRUCCIONES  OREGA,  SL  e 
CONSTRUCCIONES  DELFÍN  FERREIRO  RODRÍGUEZ,  SL  que  ofrece  asumir  o 
cumprimento  do  citado contrato polo prezo alzado de 1.737.057,85 euros,  máis  o  IVE por 
importe de 364.782,15 euros, o que fai un total de 2.101.840,00 euros e incrementar o prazo de 
garantía  en  48  meses  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 15: presentada por  UTE OBRAS Y VIALES DE GALICIA, SL e  ESPINA Y 
DELFÍN,  Sque  ofrece  asumir  o  cumprimento  do  citado  contrato  polo  prezo  alzado  de  
1.757.454,55  euros,  máis  o  IVE  por  importe  de  369.065,45  euros,  o  que  fai  un  total  de 
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2.126.520,00 euros e non ofrece incrementar o prazo de garantía por riba do mínimo dun ano 
establecida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 16: presentada por CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE, SAU que ofrece asumir 
o cumprimento do citado contrato polo prezo alzado de 1.713.752,07 euros, máis o IVE por 
importe de 359.887,93 euros, o que fai un total de 2.073.640,00 euros e incrementar o prazo de 
garantía  en  48  meses  por  riba  do  mínimo  dun  ano  establecida  no  Prego  de  cláusulas 
administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Plica núm. 17: presentada pola UTE CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, SL e OBRAS Y 
CONTRATAS AEDES, SL que ofrece asumir o cumprimento do citado contrato polo prezo 
alzado de 1.819.016,43 euros, máis o IVE por importe de 381.993,45 euros, o que fai un total de 
2.201.009,88 euros e incrementar o prazo de garantía nun ano por riba do mínimo dun ano 
establecida no Prego de cláusulas administrativas particulares.

Así  mesmo  ofrece  as  seguintes  melloras  segundo á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria  do proxecto técnico da obra:  Mellora  1.1, 
Mellora  2.1,  Mellora  2.2,  Mellora  2.3,  Mellora  2.4,  Mellora  2.5,  Mellora  3.1,  Mellora  3.2, 
Mellora  3.3,  Mellora  3.4,  Mellora  3.5,  Mellora  3.6,  Mellora  4.1,  Mellora  4.2,  Mellora  5.1, 
Mellora 6.1.

Unha vez abertos os  devanditos  sobres  núm.  2,  a  Mesa acorda,  por  unanimidade,  remitir  a  
documentación aportada polos licitadores ao interventor municipal para que emita informe de 
valoración segundo os criterios establecidos no apartado  B) Criterios cuantificables mediante  
fórmulas da  cláusula  XI  do  Prego  de  cláusulas  administrativas  particulares  que  rexen  esta  
licitación.

A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as catorce horas e trinta 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.“

O interventor municipal emitiu con data do 18 de xullo de 2014 o informe de valoración das 
ofertas  segundo  os  criterios  de  valoración  cuantificables  mediante  fórmulas  e  no  que  se 
establecen as puntuacións totais dos licitadores e o día 21 de xullo de 2014 reuniuse novamente  
a Mesa de Contratación co resultado que se reflicte na acta da reunión que a continuación se 
transcribe: 

“Constituída a Mesa procédese, en primeiro lugar a revisar o informe de valoración emitido  
polo arquitecto municipal, don José Romero-Amich Nieto, segundo os criterios establecidos no 
apartado A)  Criterios  cuantificables  mediante  xuízos  de  valor da  cláusula  XI  do  Prego de 
cláusulas administrativas particulares que rexen esta licitación.

A continuación examinase o informe de valoración emitido polo interventor municipal, segundo 
os criterios establecidos no apartado B) Criterios cuantificables mediante fórmulas da cláusula 
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XI do Prego de cláusulas  administrativas  particulares que rexen esta licitación e no que se  
establecen as puntuación totais acadadas polos licitadores e que a continuación se transcribe: 

“Asunto: Valoración ofertas do contrato da obra de construción do pavillón polideportivo da 
Marisma, dentro do plan Marisma+.

 1. Antecedentes: 

(a) Expediente administrativo. 

(b) Acta da mesa de contratación de data 7 de xullo. 

(c) Informe do arquitecto Municipal de data 14 de xullo de 2014. 

(d) Acta da mesa de contratación de data 17 de xullo. 

 2. Lexislación aplicable: 

(a) Lei 7/85, de 2 de abril, de Bases do Réxime Local. 

(b) Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das Facendas Locais. 

(c) Real  Decreto Lexislativo 3/2011,  de 14 de novembro,  polo que se aproba o 
texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público. 

(d) Real  Decreto  500/90,  de  20  de  abril,  polo  que  se  desenvolve  o  Capítulo 
Primeiro  do  Título  VI  da  Lei  39/88,  de  28  de  decembro,  Reguladora  das 
Facendas Locais. 

(e) Bases de Execución do Orzamento do Excmo. Concello de Redondela para o 
ano 2014. 

 3. Consideracións: 

Primeira: con data 17 de xullo decidiuse pola mesa de contratación que:

“…Unha vez abertos os devanditos sobres núm. 2, a Mesa acorda, por unanimidade, remitir a  
documentación aportada polos licitadores ao interventor municipal para que emita informe de  
valoración segundo os criterios establecidos no apartado B) Criterios cuantificables mediante  
fórmulas da cláusula XI do Prego de cláusulas administrativas particulares que rexen esta  
licitación..”

O apartado B) dos criterios cuantificables mediante fórmulas recolle o seguinte:

“B) Criterios cuantificables mediante fórmulas: 

1.- Prezo: ata 30 puntos

Valorarase a rebaixa sobre o importe de licitación.

As ofertas que igualen o prezo de licitación valoraranse con 0 puntos. 

O resto das ofertas valoraranse de acordo coa seguinte fórmula: 

p= (30x b²)/(8+b²)

Onde: 

b= porcentaxe de baixa do prezo ofertado

p= puntuación obtida para a baixa do prezo ofertado. 

2.-  Melloras  ofertadas  en  relación  coa  descrición  de  posibles  melloras  que  figura  como  
apartado 9.3 da memoria do proxecto técnico da obra (con descrición, medición, prezo unitario  
e importe total) e que se recollen de xeito resumido no Anexo I deste Prego e que se valorarán  
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cun máximo de 30 puntos  e segundo as  puntuacións asignadas a cada unha das melloras  
propostas no devandito Anexo.

3.- Incremento do prazo de garantía previsto na cláusula 16.16 do presente Prego valoraráse  
ata un máximo de 4 puntos, a razón de 1 punto por cada 12 meses (non fraccionables) a máis  
da establecida como mínima en dita cláusula (1 ano).”

De acordo co anterior, a valoración das ofertas son as seguintes:

PAVILLÓN 
MUNICIPAL

       

LICITACIÓN 2.350.000,00 €       

        

EMPRESAS OFERTA  (con 
IVE)

BAIXA % Puntuación MELLORA
S

GARANTÍA PUNTUACIÓN 
SOBRE 2

CONSTRUCCIONES 
ALEA

2.062.830,01 287.169,99 0,12 28,47452834 30 4 62,47452834

UTE  CASTRO 
FIGUEIRO-
ATLANTICA  DE 
CONSTRUCCIONES  Y 
MEDIO AMBIENTE

2.020.530,00 329.470,00 0,14 28,82675239 30 4 62,82675239

ORECO 2.150.250,00 199.750,00 0,09 27,00934579 30 4 61,00934579

CONSTRUCCIONES 
RAMÍREZ

2.002.905,00 347.095,00 0,15 28,93877107 30 0 58,93877107

DICSA 2.160.000,00 190.000,00 0,08 26,72886125 30 4 60,72886125

UTE  STRADIA 
INFRAestruturaS-

GPD 
CONSTRUCCIONES

2.081.395,00 268.605,00 0,11 28,26895905 30 4 62,26895905

DRAGADOS 1.827.829,99 522.170,01 0,22 29,52165357 30 4 63,52165357

OGMIOS PROYECTO 2.114.999,99 235.000,01 0,1 27,77777795 30 4 61,77777795

XESTIÓN 
AMBIENTAL  DE 
CONTRATAS

2.065.650,00 284.350,00 0,12 28,44569652 30 4 62,44569652

UNIKA  PROYECTOS 
Y OBRAS

1.856.030,00 193.970,00 0,21 29,46647744 30 4 63,46647744
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FERROVIAL 
AGROMÁN

2.085.777,27 264.222,73 0,11 28,21450826 30 4 62,21450826

COPCISA 1.805.505,00 544.495,00 0,23 29,55951090 30 4 63,55951090

CONSTRUCTORA 
SAN JOSÉ

1.482430,70 867.569,30 0,37 29,82493599 30 4 63,82493599

UTE 
CONSTRUCCIONES 
OREGA-

CONSTRUCCIONES 
DELFÍN FERREIRO

2.101.840,00 248.160,00 0,11 27,99186034 30 4 61,99186034

UTE  OBRAS  Y 
VIALES DE GALICIA-
ESPINA Y DELFÍN

2.126.520,00 223.480,00 0,1 27,56186893 30 0 57,56186893

CONSTRUCCIONES 
ÁNGEL JOVE

2.073.640,00 276.360,00 0,12 28,35950829 30 4 62,35950829

UTE 
CONSTRUCCIONES 
LOPÉZ CAO-OBRAS Y 
CONTRATAS AEDES

2.201.009,88 148.990,12 0,06 25,02029900 30 1 56,02029900

Segunda:  procedendo  a  sumar  as  puntuacións  obtidas  polos  diferentes  licitadores  no  sobre 
número 1 “Criterios avaliables mediante xuízo de valor” reflectidas no informe do arquitecto 
Municipal de data 14 de xullo de 2014, quedan polo tanto as seguintes puntuacións.

EMPRESAS SOBRE 1 SOBRE 2 TOTAL

CONSTRUCCIONES ALEA 10,75 62,47452834 73,22

UTE CONSTRUCC CASTRO FIGUEIRO -  ATLANTICA DE 
CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE 11,75 62,82675239 74,58

ORECO 8,75 61,00934579 69,76

CONTRUCCIONES RAMÍREZ 13,5 58,93877107 72,44

DICSA 14,6 60,72886125 75,33

UTE STRADIA INFRAestruturaS - GPD CONTRUCCIONES 10,75 62,26895905 73,02

DRAGADOS 13,75 63,52165357 77,27
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OGMIOS PROYECTO 13,25 61,77777795 75,03

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS 11,75 62,44569652 74,20

UNIKA PROYECTOS Y OBRAS 10,25 63,46647744 73,72

FERROVIAL AGROMÁN 11,5 62,21450826 73,71

COPCISA 11,25 63,5595109 74,81

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ 9,25 63,82493599 73,07

UTE  CONSTRUCCIONES  OREGA  -  CONSTRUCCIONES 
DELFÍN FERREIRO RODRÍGUEZ 11,25 61,99186034 73,24

UTE OBRAS Y VIALES DE GALICIA - ESPINA Y DELFÍN 10,5 57,56186893 68,06

CONSTRUCCIONES ÁNGEL JOVE 11 62,35950829 73,36

UTE  CONSTRUCCIONES  LÓPEZ  CAO  -  OBRAS  Y 
CONTRATAS AEDES 9,75 56,020299 65,77

Terceira: a cualificación queda por tanto do seguinte xeito:

EMPRESAS TOTAL POSICIÓN 

DRAGADOS 77,27 1

DICSA 75,33 2

OGMIOS PROYECTO 75,03 3

COPCISA 74,81 4

UTE CONSTRUCC CASTRO FIGUEIRO - ATLANTICA DE 
CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE 74,58 5

XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS 74,20 6

UNIKA PROYECTOS Y OBRAS 73,72 7

FERROVIAL AGROMÁN 73,71 8
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CONSTRUCCIONES ÁNGEL JOVE 73,36 9

UTE  CONSTRUCCIONES  OREGA  -  CONSTRUCCIONES 
DELFÍN FERREIRO RODRÍGUEZ 73,24 10

CONSTRUCCIONES ALEA 73,22 11

CONSTRUCTORA SAN JOSÉ 73,07 12

UTE STRADIA INFRAestruturaS - GPD CONTRUCCIONES 73,02 13

CONTRUCCIONES RAMÍREZ 72,44 14

ORECO 69,76 15

UTE OBRAS Y VIALES DE GALICIA - ESPINA Y DELFÍN 68,06 16

UTE  CONSTRUCCIONES  LÓPEZ  CAO  -  OBRAS  Y 
CONTRATAS AEDES 65,77 17

“A vista do anterior a Mesa acorda, por unanimidade dos seus membros, remitir o expediente ao 
órgano  de  contratación  para  a  adxudicación  do  contrato  e  establecer,  de  conformidade  co 
informe de valoración final emitido polo interventor municipal e para os efectos do disposto na 
cláusula  XI  do  Prego,  a  seguinte  clasificación,  por  orde  decrecente,  das  proposicións 
presentadas,  propoñendo  como  adxudicatario  a  Dragados,  SA  polas  razóns  expostas  nos 
informes de valoración do arquitecto municipal e do interventor muncipal:

1º) Dragados, SA que obtén un total de 77,27 puntos.

2º) Decoración,  Instalaciones  y  Construcciones,  SAU (DICSA)  que  obtén  un  total  de 
75,33 puntos.

3º) Ogmios Proyecto, SL que obtén un total de 75,03 puntos.

4º) Copcisa, SA que obtén un total de 74,81 puntos.

5º) UTE Construcciones Castro Figueiro, SLU e Atlántica de Construcción y Medio 
Ambiente, SL que obtén un total de 74,58 puntos.

6º) Xestión Ambiental de Contratas que obtén un total de 74,20 puntos.

7º) Unika Proyectos y Obras, SAU que obtén un total de 73,72 puntos.

8º) Ferrovial Agroman, SA que obtén un total de 73,71 puntos.

9º) Construcciones Ángel Jove, SAU que obtén un total de 73,36 puntos.

10º) UTE Construcciones Orega, SL e Construcciones Delfín Ferreiro Rodríguez, SL 
que obtén un total de 73,24 puntos.

11º) Construcciones Alea, SL que obtén un total de 73,22 puntos.

12º)Constructora San José, SA que obtén un total de 73,07 puntos.
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13º) UTE Stradia Infraestruturas, SL e GPD Construcciones, SA que obtén un total de 
73,02 puntos.

14º) Construcciones Ramírez, SLU que obtén un total de 72,44 puntos.

15º) Oreco, SA que obtén un total de 69,76 puntos.

16º)UTE Obras y Viales de Galicia, SL e Espina y Delfín, SL que obtén un total de 68,06 
puntos.

17º) UTE Construcciones López Cao, SL e Obras y Contratas Aedes, SL que obtén un 
total de 65,77 puntos.

A Presidencia da por rematado o presente acto, sendo as trece horas e cincuenta e cinco 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.”

Efectuado con data do 21 de xullo de 2014 o requirimento a Dragados, SA, segundo o previsto 
no art. 151.2 do TRLCSP, a empresa achegou a documentación requirida o día 29 de xullo de 
2014 e o mesmo día a secretaria accidental emitiu un informe de verificación da documentación 
presentada segundo o que esta é completa e bastante en base ao establecido na cláusula XII do 
Prego de cláusulas administrativas particulares e, xa que logo, pódese proseguir co trámite.

Lido o informe da Intervención con referencia ASR-29.07.14.1, do 29 de xullo de 2014, que 
consta de catro páxinas con antecedentes, lexislación aplicable, vinte e sete consideracións e 
conclusións.

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

Primeiro.- Declarar a validez da licitación efectuada.

Segundo.- Adxudicar o contrato da obra do  Pavillón polideportivo municipal da marisma, 
Redondela,  dentro do  Proxecto Marisma Máis promovido polo  Concello de Redondela e 
aprobado no marco da convocatoria para o período 2011-2013 do Eixo 5 de Desenvolvemento 
Local e Urbano e cofinanciado polo programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional  de la  Unión Europea, á  empresa  Dragados,  SA,  co CIF núm.  A15139314,  con 
domicilio  social  na  Av.  del  Camino  de  Santiago,  50,  Madrid  e  domicilio  a  efectos  de 
notificacións na rúa Wenceslao Fernández Flórez, 1, 1º, A Coruña, representada por don Pablo 
Fernández Fernández. con DNI núm. 13129771Z, polo prezo de 1.510.603,30 euros, máis o 
IVE por importe de 317.226,69 euros, o que fai un total de 1.827.829,99 euros, con suxeición 
estrita  aos  pregos  de  cláusulas  administrativas  particulares,  aprobados  que  rexen  neste 
procedemento, e á oferta presentada na que se inclúe un incremento do prazo de garantía en 4 
anos por  riba  do  mínimo  dun  ano establecida  no  Prego  de  cláusulas  administrativas 
particulares e a Mellora 1.1, Mellora 2.1, Mellora 2.2, Mellora 2.3, Mellora 2.4, Mellora 2.5, 
Mellora 3.1, Mellora 3.2, Mellora 3.3, Mellora 3.4, Mellora 3.5, Mellora 3.6, Mellora 4.1, 
Mellora  4.2,  Mellora  5.1,  Mellora  6.1,  segundo  á  descrición,  características,  medicións  e 
prezos establecidos no apartado 9.3 da memoria do proxecto técnico da obra, e conforme a  
memoria descritiva do proceso de execución da obra presentada polo adxudicatario.

Terceiro.- As obrigas económicas que se deriven do contrato financiaranse no que corresponde 
á anualidade 2014 (1.654.955,63 euros) con cargo á aplicación orzamentaria  3421A/62300 do 
estado de gastos do orzamento do Concello para o ano 2014 e o importe  correspondente a 
anualidade 2015 (695.044,37 euros) con cargo á aplicación que corresponda do orzamento do 
Concello para o vindeiro exercicio.

Cuarto.- Designar como  director de obra o arquitecto don  Carlos Rosón Gasalla da UTE 
Adiu, SLP y Arcain Ingeniería y Arquitectura, SL e como responsable técnico do contrato o 
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arquitecto muncipal, don José Romero-Amich Nieto, tendo entre as súas tarefas as de control e  
inspección das obras, control de cumprimento dos prazos de execución, resolución de dúbidas 
técnicas, resolución de imprevistos que puidesen aparecer na execución da obra e control dos 
informes mensuais que debe presentar o director de obra de acordo coa cláusula 20.1 dos Pregos 
de cláusulas administrativas que rexen o contrato do servizo de dirección das obras, dirección de 
execución,  coordinación  de  seguridade  e  saúde  e  traballos  complementarios  das  obras  de 
construcción do novo pavillón polideportivo municipal da marisma, Redondela.

Quinto.- Dar traslado desta adxudicación a SIMCE Consultores, SL, empresa contratada polo 
Concello para a realización das tarefas seguimento e avaliación do Proxecto Marisma Máis.

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.-  Dentro do prazo de quince (15) días hábiles seguintes a aquel  en que se reciba a  
notificación da adxudicación formalizarase o contrato en documento administrativo.

Oitavo.- De acordo co establecido no TRLCP a formalización do contrato publicarase no perfil  
do contratante do órgano de contratación así como no Boletín Oficial da Provincia nun prazo 
non superior a corenta e oito días a contar dende a data de formalización.

Noveno.- Requirir o adxudicatario para que ingrese nas arcas municipais o importe de 1.131,96 
euros correspondentes aos gastos de publicidade da licitación (BOP e DOG).

Décimo.- 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, a normativa reguladora do FEDER e 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 maioría dos señores/as asistentes, coa abstención dos 
Sres../as Cabaleiro Millares, Cabaleiro Couñago, Reguera Ocampo, Pérez Orge e Blanco Pérez, 
acordou ditaminar favorablemente a proposta transcrita.”

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van absterse.

A concelleira PÉREZ ORGE di que é un proceso regrado e que van votar a favor.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que van votar a favor.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

O Concello Pleno en  votación  ordinaria  e  por  maioría  dos  seus  membros  presentes,  sendo 
dezanove votos a favor (10 PP, 7 PsdeG-PSOE,e 2 BNG) e unha abstención (1 AER), aprobou 
a  adxudicación  do  contrato  da  obra  do  Pavillón  polideportivo  municipal  da  Marisma, 
Redondela, dentro do Proxecto Marisma Máis, á empresa Dragados, SA co detalle do ditame 
transcrito 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 28 de xuño de 2014 ao 24 de xullo de 2014.

O pleno do Concello queda informado.
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8.2 MOCIÓNS

8.2.1- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL A.E.R. SOBRE A DINAMIZACIÓN 
FORESTAL     
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal AER en data 25/06/2014 e con número de rexistro 
xeral de entrada 2014010062, que transcrita di:

“Galiza caracterízase pola importante tradición forestal debido, tanto á superficie que os montes 
ocupan, como polos usos e costumes que denotan o vencellamento que existe entre o monte e 
unha parte importante da nosa sociedade. Galiza posúe 2 millóns de hectáreas forestais, da cales 
un 2,2% son montes públicos, un 29,9% montes veciñais en man común e o 67,9% montes 
particulares. Deste xeito, o noso país é a maior potencia forestal do Estado Español e unha das  
máis importantes de Europa. 

O monte sempre foi fornecedor de materias primas; madeira para a construción ou para o lume, 
pastos para manter o gando, estrume para as cortes, ..., todos eles aproveitamentos tradicionais, 
algúns con importancia fundamental na economía galega.

Actualmente, como complexo dinámico que é o monte, poden considerarse nel moi distintas 
facetas. Tradicionalmente viñéronse distinguindo a faceta protectora, a produtora e a recreativa.  
Pero  tamén  merecen  ser  destacados  os  aspectos  de  estudo,  ensinanza  e  experimentación, 
cultural, paisaxístico, de soporte da biodiversidade, entre outras moitas.

A función protectora e ambiental do monte aporta unha serie de beneficios transversais que non 
só  afectan  ao  aspecto  puramente  económico,  senón que  sendo  intanxibles,  estes  beneficios 
chegan  a  toda  a  sociedade,  xa  sexan  propietarios  ou  non  de  montes.  A  nivel  protector  e 
ambiental  podemos  destacar  que  o  monte  xestionado  de  xeito  sostible  ten  os  seguintes 
beneficios: 

 Evita a erosión.

 Regula o ciclo hidrolóxico e a calidade das augas.

 Contribúe a manter a paisaxe.

 Proporciona sostén e refuxio a moitas especies animais e vexetais. Biodiversidade.

 Son garantes da calidade do aire.

 Fixan carbono da atmósfera. Efecto positivo sobre o cambio climático.

No referente á función produtiva,  o aproveitamento forestal en sentido estrito ten un gran valor  
na nosa terra, acadando os 24 millóns de euros e dando emprego directo a un gran número de  
persoas. A madeira é unha parte do monte clasicamente aproveitada, tal como o son en menor  
medida as leñas ou os esquilmes. Non obstante, a multifuncionalidade do monte pon de relevo 
outras producións dos montes como son, entre outros:

 Resinas e cortizas.

 O pastoreo dos montes.

 Pequenos froitos silvestres.

 Froitos forestais; castañas,...

 Plantas aromáticas e medicinais.

 Mel e produtos apícolas.
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 Aproveitamento de cogomelos.

 Biomasa.

En canto a función recreativa, cultural e paisaxística, esta constitúe outra das facetas sociais do 
monte,  chegando  de  xeito  directo  ou  indirecto  a  toda  a  poboación  do  territorio.  Podemos 
destacar como aportacións dos montes neste senso as:

 Áreas de lecer e educativas.

 Actividades deportivas ao aire libre.

 Rutas de sendeirismo.

 Recursos turísticos e paisaxísticos.

 Patrimonio cultural, histórico e etnográfico.

De todo o exposto anteriormente dedúcese a importancia que ten que o monte desenvolva de 
forma axeitada as funcións mencionadas, tanto para os propietarios ou xestores dos montes,  
como para o conxunto da sociedade.

Unha das tipoloxías de montes existentes en Galiza, a ter moi en conta na consecución das  
funcións antes destacadas, é o monte veciñal en man común. Este tipo de propiedade, veciñal e  
cunha xestión mancomunada, supón unhas 608.729 hectáreas en toda a comunidade, destacando 
pola  súa  presenza,  a  provincia  de  Pontevedra.  Estes  montes  xestionados  directamente  polo 
veciños comuneiros dunha entidade de poboación ligada ao monte,  caracterízanse pola gran 
cantidade de patrimonio natural, histórico, patrimonial e de esparexemento, que albergan na súa 
superficie, que ademais é apreciada e gozada por amplos sectores da poboación, sexan ou non 
comuneiros.

En  Redondela,  igual  que  en  toda  a  comarca,  existen  montes  veciñais  ligados  a  diferentes  
parroquias:  Chapela,  Trasmañó,  Cedeira,  Cabeiro,  Negros,  Vilar,  Saxamonde,  Quintela, 
Reboreda,  Ventosela,  O Viso  e  Cesantes.  Redondela  conta  cunha  superficie  total  de  5.210 
hectáreas,  das  que  os  montes  veciñais  en  man  común  encárganse  da  xestión  de 
aproximadamente de 1.600 hectáreas, o que ven sendo en torno a un 31% do territorio. 

Como é coñecido, nos montes de Redondela atópanse áreas recreativas como a de Reboreda,  
Cedeira ou O Viso, existen elementos patrimoniais como os recentemente postos en valor do 
monte Penide, así como outros petróglifos e mámoas existentes noutros lares. Existen roteiros 
como  a  senda  da  Auga,  o  sendeiro  GR 94,  o  Camiño  de  Santiago ou  ruta  das  Pedras  en 
Ventosela. Existen zonas naturais ligadas ás canles que transcorren polos montes, miradoiros de 
interese  turístico  como  na  Peneda,  no  Castro  de  Negros  ou  Trasmañó,  existen  equipacións 
deportivas e outras de interese sociocomunitario, como no Chan das Pipas en Saxamonde ou en 
Chapela, e mesmo vías de comunicación que enlazan núcleos de poboación.

Hai que ter en conta que a xestión de todos estes recursos non é sinxela, o financiamento non  
sempre chega para cubrir todos os aspectos que moitas veces a sociedade demanda, e as obrigas  
establecidas  no  eido  forestal  son  ás  veces  difíciles  de  conseguir  sen  axuda  e  apoio  das  
administracións públicas.  As problemáticas  dos  montes  veciñais son diversas  en tipoloxía  e 
complexidade. Problemas e actuacións que teñen que solucionar para poder avanzar na xestión 
forestal sostible e na posta en valor dos recursos alí existentes. Así, en calquera propiedade  
forestal,  e  en  especial  nos  montes  veciñais  en  man  común,  os  seguintes  aspectos  son 
fundamentais para poder dinamizar o monte: 

• Contar cuns deslindes claros, recoñecidos e corrixidos, con levantamento topográfico de 
todo o perímetro e enclavados.

• Mellora e optimización da xestión documental e contar cunha contabilidade específica e 
especializada no eido forestal.
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• Contar cun instrumento de ordenación ou xestión forestal, tal como establece o capítulo 
2 da Lei 7/2012 de montes de Galicia, baseado na xestión forestal sostible e enfocado cara 
a certificación forestal.

No caso de Redondela a casuística é diversa e diferente duns montes veciñais a outros, con 
necesidades varias en función do traballo previo realizado.  O avance no seu conxunto cara 
resolver  estes  problemas  ou obxectivos  permitiría  contar  no noso concello cunha marca  de 
calidade e diferencial en canto a xestión mancomunada dos montes. Así, poderíase formular  
como  obxectivo  conxunto  das  propiedades  e  da  administración  local  o  acadar  unha  marca  
particular tipo "MONTES DE REDONDELA", a semellanza do que noutras comarcas xa se foi  
conseguindo, incidindo na necesidade de contar con instrumentos de xestión que teñan en conta 
a posta en valor dos recursos existentes nas diferentes funcionalidades posibles. Precisaríase 
establecer liñas de actuación que permitan conseguir  estes obxectivos,  avanzando de cara a 
conquistar unha xestión sostible, evidenciada a través da certificación forestal dos montes de  
Redondela,  potenciando  conxuntamente  os  recursos  patrimoniais,  recreativos  e  naturais 
mediante plans específicos e, de xeito paralelo, consolidando e fomentando o emprego asociado 
ao monte, sen esquecer a labor educativa tan necesaria arredor do monte e as súas problemáticas  
máis importantes, como poden ser os incendios forestais.

Non cabe dúbida que a unión das diferentes partes pode axudar a acadar estes obxectivos, crear 
sinerxias e aprender e avanzar en base ás experiencias particulares compartidas. Neste senso 
cabe  destacar  que  as  comunidades  veciñais  en  man  común  atópanse  agrupadas  baixo  a 
Mancomunidade  de  Redondela.  Por  outra  banda  o  Concello  de  Redondela  conta  cunha 
interesante ferramenta, pouco habitual noutros concellos, aínda que de momento infrautilizada, 
que permite o contacto periódico entre os axentes que configuran o eido forestal do concello coa 
administración  local.  Esta  ferramenta  é  o  Consello  Forestal  Municipal,  marco  no  que  o 
desenvolvemento  dos  acordos  a  continuación  propostos  debérase  realizar.   En  definitiva,  
pensamos que tanto a Mancomunidade como o Consello Forestal deben ser os foros de contacto, 
traballo  e  elaboración  de  propostas  concretas  cando  falamos  de  dinamización  forestal  en 
Redondela.

Por todo isto, propoñemos ao pleno do Concello de Redondela os seguintes ACORDOS:

 1. Elaboración dun plan de emprego específico forestal, onde se dea formación teórica-
práctica específica en traballos de silvicultura e peonaxe forestal. 

 2. Elaboración dun proxecto ao amparo do plan de emprego onde se incida na posta en 
valor  daquelas  áreas  dos  diferentes  montes  veciñais  que  aportan  beneficios  sociais  a 
tódolos  veciños  do  concello,  mesmo  solucionando problemáticas  de  accesibilidade  de 
existir: miradoiros, áreas recreativas, pontes e sendeiros, áreas e elementos arqueolóxicos, 
elementos patrimoniais, etc. Tamén que incidan noutros bens intanxibles como pode ser a 
recuperación  de  canles  fluviais  e  vexetación  de  ribeira,  actuacións  específicas  de 
prevención  de  incendios,  consolidación  de  formacións  arbóreas  ou  hábitats  forestais 
orixinais,  etc.  Este  proxecto  deseñaríase  e  desenvolveríase  en  conxunción  coas 
comunidades de montes en man común.

 3. Avaliación da viabilidade da transformación das caldeiras dos centros públicos do 
Concello  de  Redondela  a  biomasa  (estela  e/ou  pellet)  para  minimizar  a  dependencia 
enerxética dos combustibles fósiles e reducir os gastos derivados da calefacción e ACS. 
Avaliación da posibilidade do establecemento dun convenio coas comunidades de montes 
para o subministro da materia prima (estelas) de ser o caso.

 4. Organización  de  xornadas,  profesionais  e  divulgativas,  así  como  actividades 
educativas ligadas ao monte,  a súa xestión,  a multifuncionalidade, a problemática dos 
incendios e ás posibilidades que presenta como fonte de emprego.
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 5. Establecemento de liñas de axudas específicas para o eido forestal, que incida nos  
seguintes aspectos:

 a) Elaboración do instrumento de xestión do monte veciñal en man común para a 
súa aprobación pola administración forestal.

 b) Levantamentos topográficos e actualización de cartografía para corrección de 
carpetas fichas, clasificación de parcelas veciñais e resolución de conflitos de lindes.

 c) Consecución da certificación forestal, PEFC ou FSC, dos montes veciñais en 
man común de Redondela, que acredite a xestión forestal sostible.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que a defensa do patrimonio do monte galego sempre 
definiu ao BNG, os montes veciñais en man común forman parte da idiosincrasia de Galicia, 
plantexa  ao  concelleiro  de  Medio  Ambiente  que  faga  unha  unidade  didáctica  ou  tríptico 
aproveitando o texto da moción. Manifesta que o BNG apostou pola senda da auga para o goce 
dos veciños de Redondela, sendo unha peza máis para a recuperación do monte, engadindo que 
se opoñen ao tratamento mercantilista que se lle poida dar á función produtiva do monte.

O concelleiro  REGUERA OCAMPO di  que  o  corpo da  moción  é  extensa  e  está  moi  ben 
traballada, están de acordo coa exposición e cos puntos do acordo, hai que facer unha función 
produtiva distinta do monte, que non sexa só madereira. Pon o exemplo do Monte Penide en 
Redondela,  como  un  valor  a  ter  en  conta.  Pregunta  se  estas  propostas  foron  debatidas  no 
Consello  Forestal  municipal,  e  no  caso  de  non  ser  así,  deberían  tratarse  primeiro  alí  e  a 
continuación facilitar as súas propostas ao pleno.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que están de acordo coa exposición de motivos 
da moción,  xa que é unha declaración de intencións moi  bo traballada. As comunidades de 
montes son as propietarias dos terreos e os concellos non poden actuar sen o seu consentimento. 
Di que o máis axeitado sería debatelo no Consello Forestal.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que agradece as louvanzas feitas por todos os grupos. Di 
que  co  exposto  na  moción  non apoian  a  finalidade  mercantilista  na  función  produtiva  dos 
montes,  senón  que  máis  xente  participe  na  súa  xestión  xa  que  hai  un  abandono  polos 
particulares, pretenden que o Concello pilote as actuacións, sendo un nexo de conexión coas 
comunidades de montes. Di que esta moción a presentaron para levar ao consello forestal e non 
tiveron resposta. Plantexan a moción como un primeiro paso.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o corpo da moción está ben, pero que estes debates 
teñen  que  ir  primeiro  ao  Consello  Forestal,  porque  se  vai  dende  o  pleno  pode  haber 
interpretación de imposición.

O concelleiro  REGUERA OCAMPO di  que  deberá  debaterse  no  Consello  Forestal  e  logo 
trasladalo ao pleno, a moción é unha declaración de intencións.

O concelleiro  ÁLVAREZ BALLESTEROS di  que  no  consello  forestal  están  representadas 
todas  as  comunidades  de  montes.  Os  montes  comunais  polo  xeral  están  limpos,  o  maior 
problema é cos predios dos particulares. Solicita que se poña a moción enriba da mesa.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que deixa enriba da mesa a moción para o seu tratamento  
primeiro no Consello Forestal, pero espera que haxa un compromiso de convocalo.

Á consulta do Sr. alcalde, o concelleiro Vilaboa Figueroa manifesta que adquire o compromiso  
de convocar en setembro o Consello Forestal municipal.
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8.2.2.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  PSDEG-PSOE  SOBRE  A 
AMPLIACIÓN DO GRUPO DE EMERXENCIAS DO CONCELLO DE REDONDELA.
ANTECEDENTES

Moción do PsdeG-PSOE presentada no rexistro xeral de entrada o día 28/06/2014, con número 
2014010320 que se transcribe a continuación:

“Tras tres anos co Partido Popular no goberno, o servizo de emerxencias en Redondela presenta  
unha situación nefasta. A pesar das promesas electorais, o PP foi incapaz de crear un servizo de 
emerxencias como merece o Concello de Redondela e a súa contorna.

Na actualidade, só existe un traballador na quenda de día mentres que, no horario nocturno, o 
mesmo traballador ten que estar localizable no seu domicilio, é dicir, fóra da súa base.

Como é lóxico, unha persoa soa pouco pode facer nos casos de incendios urbanos , accidentes  
de tráfico con atrapados, etc…xa que, para facerlle fronte a este tipo de emerxencias, requírese  
dun equipo de varias persoas minimamente organizado e con medios axeitados. Esta situación 
provoca  que,  como  aconteceu  en  varias  ocasións  nas  últimas  semanas,  teñan  que  acudir  a 
Redondela bombeiros dende a base de O Porriño, situada nas Gándaras, que tardan media hora 
como mínimo en chegar. Moitos destes accidentes foron con vítimas atrapadas precisando ser  
excarceladas, onde cada minuto que pasa pode ser crucial .

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

A inmediata ampliación do Grupo de Emerxencias do Concello de Redondela, cun mínimo de  
tres traballadores por quenda, o número mínimo imprescindible para prestar un servizo eficaz  
ante calquera incidencia.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van votar a favor da moción.

A concelleira PÉREZ ORGE di que están de acordo co escrito da moción, queren que se amplíe 
o persoal porque é un servizo necesario para o Concello pero coa nova normativa non se pode 
contratar persoal polas administracións públicas.

O  concelleiro  GONZÁLEZ  BARBEIRO  di  que  esta  moción  é  unha  demagoxia,  di  que  a 
concelleira  do  PsdeG-PSOE,  a  Sra.  Rivas,  ten suficiente  información  do funcionamento  do 
grupo de emerxencias porque traballaba alí. Recoñece que son coñecedores da insuficiencia do 
servizo, pero non entende o cambio de criterio respecto ao anterior goberno, xa que coa moción 
presentada parece que agora a situación é catastrófica e non coa xestión anterior. Indica que as 
xestións  na  contratación  do  servizo  eran  irregulares,  había  irresponsabilidade  polo  anterior 
responsable como así poñen de manifesto as sentenzas ditadas respecto a traballadores que xa 
non están contratados.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que está interesada e preocúpalle o tema que plantexan na  
moción,  pois  é  coñecedor  de  como  estaban  as  cousas  antes  no  servizo  de  emerxencias  de 
Redondela e como están agora. Sinala que AER plantexara unha moción para  acadar un acordo 
co obxecto de solucionar as deficiencias do servizo de emerxencias, se acordou facer reunións,  
chegando  a  facerse  unha  pero  non  se  solucionou  o  problema.  Di  que,  posteriormente  en 
novembro de 2011 se volve a traer unha moción, co obxecto de dar o servizo de emerxencias 
todo o ano, pero que tampouco se solucionou. Di que o grupo de goberno está enganando xa que 
se comprometeu a traer unha proposta definitiva para solucionar o grupo de emerxencias e non 
da solucións.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que non hai un servizo de emerxencias axeitado para os 
veciños de Redondela e que van votar a favor.
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A concelleira PÉREZ ORGE di que non se dubida da profesionalidade dos traballadores que 
estaban antes nin dos de agora e quere que se busquen medios para intentar contratar  máis  
xente, di que se fagan xestións con outras administracións para subvencionar as contratacións de  
persoal e que busquen recursos.

O  Sr.  alcalde  da  paso  ao  Sr.  Interventor  ao  respecto  da  imposibilidade  de  contratación,  
indicando que é un tema que tanto el como a secretaria xeral xa trataron en distintos informes, e 
nas sentenzas respecto a este caso se recolle a causa da irregularidade dos contratos.

O Sr. alcalde engade que para poder contratar debe darse o suposto de urxencia inaprazable.

O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que a concelleira Rivas nunca denunciou a falta de 
competencia dos compañeiros,  tendo traballado alí  e  que,  logo de examinar  os informes da  
secretaria xeral, non encontraron solucións.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que a Deputación provincial contratou ao GES, non estando 
os  traballadores capacitados,  moitos  deles sen cualificacións,  por  iso houbo problemas,  non 
había profesionalidade. Non se levou a cabo ningunha proposta, e fai máis dun ano que o grupo 
de goberno di que lles dicían que se estaban buscando solucións coa Xunta e Deputación pero 
non houbo nada.  Xa saben que non se pode contratar,  pero o que queren é que funcione o 
servizo de emerxencias porque fai falta, así mesmo o material co que traballan está en moi mal  
estado, poñendo como exemplo as zódiacs. 

O alcalde sinala que votan a favor da moción se cambian o sentido do texto do acordo, senón o 
cambian van votar en contra porque non se pode levar a cabo de acordo cos informes.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que non o vai cambiar.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

A moción sobre a ampliación do servizo de emerxencias de Redondela é sometida a votación  
ordinaria, quedando aprobada por once votos a favor (8 do PSdeG-PSOE ,2 do BNG e 1 de 
AER) e dez votos en contra (10 do PP).

8.2.3.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO B.N.G. SOBRE O XENOCIDIO QUE O 
ESTADO DE ISRAEL ESTÁ A ACOMETER CONTRA PALESTINA
ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal  do BNG con número de rexistro xeral  de entrada  
2014011736 do día 24/07/2014 que de seguido se transcribe:

“Nas últimas semanas centos de persoas foron asasinadas en Gaza polo exército israelí como  
consecuencia das ansias imperialistas do Estado de  Israel. A estratexia de aniquilación do pobo 
palestiniano non se limita a masacre dos últimos días, senón que a política xenocida practicada 
polo Estado de Israel, a base de detencións masivas, batidas policiais, asasinatos, destrución de 
casas e infraestruturas vitais para o pobo palestino  pode cualificarse como un crime de lesa  
humanidade.

Centos e centos de cidadáns e cidadás galegos/as  e doutros lugares do Estado, solidarios co 
pobo palestiniano,  manifestaron nestes días a súa rabia e a súa dor;  o propio  Parlamento  
galego  aprobou, no pasado mes de maio, unha resolución unánime a prol do cumprimento das 
resolucións das Nacións Unidas para pór fin ao sometemento do pobo palestiniano e recoñecer 
os seus dereitos colectivos. Este acordo parlamentar de todas as forzas políticas galegas propuña 
camiñar  cara á resolución dun conflito desigual  onde un Estado poderoso esmaga un pobo, 
asasina mulleres e crianzas e planifica a eliminación total de quen só pretende vivir dignamente  
na súa terra.
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Cómpre  manifestar  publicamente  a necesidade de que cesen de inmediato as hostilidades  e  
ataques contra o pobo palestiniano, porque o respecto á dignidade humana non é compatíbel co 
escenario de asasinatos, de destrución, de xenocidio calculado que o Estado de  Israel está a  
exercer de maneira sanguinaria e cómpre  entón que a comunidade internacional  defenda os  
dereitos  do  pobo  de  Palestina  e  esixa  do  Estado  de  Israel  o  cumprimento  da  legalidade 
internacional, concretado nas múltiples resolucións do Consello de Seguranza da ONU que este 
país incumpre impunemente. Como galegas e galegos non podemos permanecer indiferentes, e  
por iso que denunciamos o silencio cómplice que cosinte esta agresión militar contra o pobo de 
Palestina do Goberno español e da UE porque esta é a hora de expresar a máis enérxica condena  
perante a operación de limpeza étnica que o Estado de Israel está a perpetrar contra o pobo  
palestiniano na Franxa de Gaza con prácticas terroristas contra poboación civil desarmada que 
se teñen traducido na morte de moitas crianzas.

Polo exposto, o grupo municipal do BNG solicita do Pleno da Corporación de Redondela a 
adopción do seguinte ACORDO

1. O Concello de Redondela condena o ataque criminal perpetrado polo Estado de Israel 
contra a faixa de Gaza e reclama que cesen de inmediato os ataques e bombardeos israelís  
contra o pobo palestiniano.

2. O Concello de Redondela solicita a finalización do bloqueo contra a faixa de Gaza, así 
como  o  derrubamento  do  muro  do  apartheid  que  Israel  está  a  construír  na  Palestina 
ocupada.

3. O Concello de Redondela apoia o boicot diplomático, comercial, académico e cultural 
ao Estado de Israel  mentres  non cumpra  a legalidade internacional  e non respecte  os  
dereitos do pobo palestinano.

4. O Concello de Redondela solicita ao Goberno español que abandone a súa actitude 
pasiva  diante  deste  conflito  e  esixa  ao  Estado  de  Israel  o  cumprimento  do  Dereito 
Internacional e das resolucións que aprobaron as Nacións Unidas desde 1948, de reparto 
territorial, así como a resolución 194 que obriga a Israel a asumir o dereito ao retorno da  
poboación palestina a súa terra.

5. O Concello de Redondela apoia os actos que se convoquen para expresar a repulsa 
social ao ataque criminal do Estado de Israel contra o pobo palestiniano da faixa de Gaza,  
e fai un chamamento á cidadanía deste concello, e á galega en xeral, para manifestar de 
maneira masiva nas rúas o rexeitamento a este xenocidio.

6. Dar  traslado  deste  acordo  ao  presidente  da  Xunta  de  Galiza  e  ao  presidente  do 
Goberno español para que obren en consecuencia.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van a apoiar a moción.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que van apoiar a moción, a súa mensaxe é un alto ao 
fogo, a comunidade internacional debe protexer ao pobo palestino, e paralizar o ataque de Israel. 
Esixir ao goberno que Israel traballe pola paz e por unha solución definitiva na zona. Di que  
Palestina ten dereito a ter un estado. Dende o seu partido solicítase a solidariedade coas vítimas 
inocentes de Palestina.

A concelleira PARIS BLANCO di que houbo un acordo no parlamento autonómico para ter 
unha postura conxunta. Respecto ao expositivo da moción non está de acordo porque hai temas 
que non se tratan, non se contemplan as mortes dos civís israelitas, xa que hai mortes nos dous 
bandos, así mesmo dentro das autoridades palestinas existen grupos de acción terrorista que non 
traballan pola paz e consecución dun estado. Falta o recoñecemento do problema que ten unha 
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dobre dirección, solicita que se incorpore no corpo da moción que tamén hai mortes civís en 
Israel, nos dous bandos, e que se faga referencia a elas.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o BNG está co pobo palestino, o estado de Israel exerce 
unha  presión  ao  pobo  palestino,  é  unha  ocupación  e  imperialismo  levada  ata  as  últimas  
consecuencias, fan xenocidio e masacre contra a poboación palestina, así mesmo hai estados 
que comercializan armamento co estado israelí e polo estado israelí se busca como obxectivo  
acabar co pobo palestino. Di que non van cambiar a parte expositiva da moción porque está 
relacionada co título.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que os medios de comunicación fan un trato diferenciado,  
respecto ás  mortes  dos  israelitas,  din asasinatos  e  dos  palestinos,  mortes.  Israel  bombardea 
indiscriminadamente, atacan barrios enteiros. Di que é certo que morren vítimas civís israelitas 
como di a concelleira París Blanco pero que a diferencia é abismal. Louva aos xudeus que se 
manifestan en Israel contra o xenocidio, polo risco que elo lles supón, así como os programas de 
proxecto de colaboración entre xudeus e palestinos.

O concelleiro REGUERA OCAMPO insiste na desproporción na forza exercida por Israel co 
pobo palestino e que a comunidade internacional non está facendo esforzos, incluída a Unión 
Europea, solicita que se levante o bloqueo, que se inicie a construción de infraestruturas básicas 
e que os gobernos colaboren cos feridos. Di que van apoiar a moción.

A concelleira PARIS BLANCO di que saben da desproporción nos ataques e obxectivos de 
Israel,  pero  dentro  de  Palestina  hai  un  proceso  de  construción  de  país  dende  hai  10  anos, 
conquerindo  un  estado  propio,  propias  leis,  policía,  e  a  comunidade  internacional  estivo 
implicada, se traballa na man das dúas forzas implicadas para darlle unha solución. Reitera que 
se só se fai referencia  a un dos bandos na parte expositiva da moción, e non se recoñecen as  
mortes de civís israelitas, non van apoiar a moción.

A concelleira PÉREZ ORGE reitera que o título da moción fala de xenocidio do estado de Israel 
contra  Palestina,  polo que non poden cambiar  o  texto da moción,  aínda que os  medios  de 
comunicación parecen querer dar unha visión distinta. Di que a unidade de acción está sendo 
rachada por Israel que é un estado terrorista. O pobo palestino está exercendo unhas probas de  
dignidade e forza dignas de eloxiar. Remata a súa exposición agradecendo os apoios.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometida a moción a votación ordinaria, apróbase por maioría de doce votos a favor (1 do PP, 8 
do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER) e nove votos en contra (9 do PP)

8.2.4.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL PSDEG-PSOE SOBRE DISPOSICIÓNS DO 
REAL DECRETO LEY 8/2014, DE APROBACIÓN DE MEDIDAS URXENTES PARA O 
CRECEMENTO, A COMPETITIVIDADE E A EFICIENCIA. 
ANTECEDENTES

Moción presentada  polo  grupo municipal  do  PSdeG-PSOE con rexistro  de  entrada  número 
201011740 de data 28/07/2014, que a continuación se transcribe:

“O Goberno que preside Mariano Rajoy vén de aprobar no Consello de Ministros do pasado 
venres día 4 de xullo o “Real Decreto Ley 8/2014 de Aprobación de Medidas Urgentes para el 
Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia”, o cal xa foi publicado no Boletín Oficial do 
Estado (BOE) ao día seguinte. 

Este Real Decreto, entre outras medidas de interese como a regulación dos horarios e a apertura  
nos  comercios,  os  límites  as  taxas  nos  pagos  en  comercios  con  tarxetas  de  crédito,  a 
privatización de AENA e as  tarifas aeroportuarias,  a liberación dos prezos enerxéticos,  etc.  
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tamén  regula  a  competencia  do  Rexistro  Civil,  que  pasará  a  ser  responsabilidade  dos 
rexistradores que teñan ao seu cargo as oficinas do Rexistro Mercantil.

Ata o de agora a expedición de certificacións rexistrais realizábanse na súa maioría de maneira 
directa nas dependencias dos Rexistros Civís ou nos Xulgados de Paz nas propias localidades, é 
dicir  o  servizo  prestábase  de  xeito  directo  e  inmediato  (agás  aquelas  que  precisaban  ser 
apostiladas  polo  Tribunal  Superior  de  Xustiza,  ou  aquelas  outras  que  se  estendían  sobre 
documentos doutros países).

Ademais o Real Decreto 8/2014 establece na súa Disposición adicional décimo novena sobre a 
Prórroga da entrada en vigor da Ley 20/2011, que regula o Rexistro Civil, que a data límite para 
a aplicación do disposto será o día 15 de xullo de 2015. Polo que tras a decisión por parte do 
goberno de Mariano Rajoy de entregarlle o Rexistro Civil aos Rexistradores Mercantís supón 
que os nosos veciños terán que desprazarse a unha cidade na que exista Rexistro Mercantil para 
realizar os trámites relativos aos expedientes rexistrais ou outra certificación que precisen, o cal  
ocasionará outro trastorno e dificultade a maiores para os e as cidadás, aos que cada día se lle 
infrinxen máis castigos por parte do goberno do Partido Popular poñéndolle constantes trabas e 
obstáculos para poder achegarse á administración. 

Está claro que o Goberno de presidente Rajoy e o ministro Gallardón con esta modificación só 
conseguen afastar un servizo público da sociedade e crearlle un custe adicional aos cidadáns.

Este é un paso para a privatización do Rexistro Civil, posto que os Rexistradores Mercantís, a 
pesares de ser funcionarios públicos do estado, actúan como empresas privadas, xa que os seus 
ingresos non proceden dos Presupostos Xerais do Estado, senón dos aranceis que lle cobran aos 
seus clientes, e polo tanto son a todos os efectos empresas privadas que ademais actúan como  
tales.  A  Disposición  Adicional  vixésimo  segunda  di  que  se  creará  unha  “Corporación  de 
Derecho  Público”,  a  encargada  da  contratación,  xestión,  mantemento,  conservación  e 
actualización do sistema informático que xestionará e almacenará os datos de todas as oficinas 
do Rexistro Civil.

Esta “Corporación de Derecho Público” terá personalidade xurídica propia e plena capacidade 
xurídica para o cumprimento dos seus fins, e estará formada polos rexistradores que en cada 
momento resulten responsables da levanza dos Rexistros Civís e Mercantís. Polo que, os datos 
de  millóns  de  persoas  se  poñerán  en  mans  de  empresas  privadas  que  se  encargarán  de 
xestionalos e custodialos A este entorpecemento e privatización do servizo hai que engadir os 
miles de postos de traballo que se destruirán, xa que os sindicatos denuncian a incerteza dos 
2.500 funcionarios que traballan nos Rexistros Civís de toda España, aos que hai que sumar o 
risco de perda do emprego para outros 2.500 interinos que traballan nos xulgados e tribunais.

En definitiva, o Real Decreto 8/2014 supón a defunción do servizo público que era o Rexistro 
Civil  de  tal  xeito  que,  a  partir  de  agora,  un  acto  como  a  inscrición  dun nacemento,  unha 
defunción, un matrimonio, unha separación, un divorcio ou cambiar o nome e os apelidos vai a  
significar un novo atranco para a cidadanía por culpa dun goberno que só pretende destruír e 
rematar co servizo público da xustiza. Porque a esta decisión hai que sumarlle as desgraciadas 
medidas da Lei de Taxas e os recortes na Xustiza Gratuíta coa cal se impedía o acceso a centos 
de miles  de persoas ao sistema xudicial,  ademais  de crear unha desigualdade ao convertela 
nunha xustiza para ricos.

E posteriormente coa Lei Orgánica do Poder Xudicial que definitivamente arrasará coa xustiza 
de proximidade. 

Pero o peor de todo é que esta modificación dos Rexistros Civís se agache nun Real Decreto Lei  
de 170 páxinas, no que se abordan cuestións que afectan a oito ministerios, e que a parte sobre a  
privatización dos Rexistros apareza tan unicamente en seis disposicións adicionais e unha final,  
y só en seis parágrafos da exposición de motivos que ten una extensión de 30 páxinas; ademais 
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de orixinar as protestas, non só dos grupos políticos da oposición, senón tamén de sindicatos, 
colectivos de xuíces e secretarios xudiciais e incluso do propio Colexio de Rexistradores da 
Propiedade e Mercantís porque foi imposto sen ningún diálogo nin negociación. 

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

1.  Instar  ao  Goberno de España a  que  elimine  as  Disposicións  Adicionais  décimo novena, 
vixésima,  vixésimo  primeira,  vixésimo  segunda,  vixésimo  terceira,  vixésimo  cuarta  e  a 
Disposición Final 8 do “Real Decreto Ley 8/2014 de Aprobación de Medidas Urgentes para el  
Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia” pola que se modifica a Lei 20/2011, de 21de 
xullo, do Rexistro Civil.

2.  Dar  traslado  do  presente  acordo  a  todos  os  grupos  con  representación  no  Congreso  do 
Deputados.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que non apoian o Real Decreto Lei, o que se pretende é a 
privatización, e van a apoiar a moción.

O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  é  unha  continuidade  da  moción  da  sesión 
extraordinaria da mañá, o que se busca é privatizar os servizos de xustiza e rexistros civís. Están 
en desacordo con que se afaste dos cidadáns. Apoian a moción.

A concelleira PARIS BLANCO di que se vai a facer unha reforma dos rexistros civís porque é 
necesario debido aos atrasos, levándose polos rexistradores mercantís, serán gratuítos para os 
cidadáns, e o que se pretende é un acercamento ao cidadán, se creará unha plataforma dixital.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que o ministro de xustiza non escoita aos profesionais que 
están no eido da xustiza. Cando se traslada aos rexistradores mercantís acabarán por non ser 
gratuítas pois estes cobran aranceis polos seus servizos, xustifica que o cambio non vai a evitar  
as colas  dos cidadáns,  xa  que se está lonxe do uso xeneralizado polos  mesmos  do sistema 
informático, xerándose agora as colas nos rexistros mercantís.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que as medidas van en contra da democratización dos 
servizos. Van apoiar a moción.

A concelleira PARIS BLANCO di que non é incompatible defender a política do ministro de 
xustiza  e  o  apoio  á  cidadanía,  di  que  non  se  privatiza  o  servizo,  xa  que  os  rexistradores  
mercantís son funcionarios públicos. Di que se a aplicación informática funciona é mellor que 
presencialmente, o que se pretende é desxudicializar os rexistros civís. Di que é unha lei de 
elaboración  socialista  que  prevía  cambios  na  organización  territorial,  os  trámites  van  ser 
gratuítos e o ministro garante os postos de traballo.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que este cambio dos rexistros civís a favor dos rexistradores 
mercantís  non debe  ser  analizada  de  xeito  illado,  o  motivo  do  cambio  é  polo  cambio  dos 
partidos xudiciais.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

A moción é sometida a votación ordinaria, quedando aprobada por once votos a favor (8 do PS 
de G-PSOE ,2 do BNG e 1 de AER) e dez votos en contra (10 do PP).

8.2.5.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  PSDEG-PSOE  SOBRE  AS  OBRAS  DE 
AMPLIACIÓN DA AUTOESTRADA AP-9. 
ANTECEDENTES
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Moción presentada polo grupo municipal do PSdeG-PSOE, rexistrada de entrada co número 
201011741 de data 28/07/2014, que a continuación se transcribe:

“O Ministerio de Fomento licitou as obras de ampliación da AP-9 o pasado mes de maio sen  
trasladar ningún tipo de información ós partidos políticos nin a veciñanza de Chapela.

Dous meses máis tarde, realizouse unha exposición pública do proxecto desta obra que afecta de 
forma notable ó concello de Redondela. Non obstante, o PSdeG-PSOE comprobou que este 
proxecto recolle unha serie de aspectos profundamente negativos para a veciñanza. Entre estes  
aspectos  está  a  desaparición  do centro  escolar  de A Igrexa.  Nestas  últimas  semanas  tamén 
comprobamos que a actuación do Ministerio de

Fomento está lonxe de ser o transparente que debería. Por último, as importantes obras que 
conlevaría a ampliación da ponte de Rande, cunha perda de calidade de vida notable para os  
veciños, deberían aproveitarse para mellorar unha serie de infraestruturas do lugar que, ademais,  
atópanse no ámbito de influencia das obras.

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

1. Instar ó Goberno de España a crear unha comisión de seguimento na que poidan figurar 
ademais  dos responsables políticos e empresarias  das obras,  técnicos  municipais,  os  grupos 
políticos presentes no concello de Redondela e representantes da cidadanía afectada.

2. Instar ó Goberno de España a manter a liña de edificación actual, que na maior parte da  
franxa edificatoria, está situada a oito metros.

3. Instar ó Goberno de España a crear un paso elevado para eliminar o paso a nivel do lugar de  
Cabanas, que está situado debaixo da ponte de Rande. Na actualidade, os veciños teñen que  
circular pon enriba das vías.

4.  Instar  ó  Goberno de España a  incluír  dentro do conxunto de actuacións do proxecto de 
ampliación da AP-9 a construción dun novo centro escolar que substitúa o CEIP A Igrexa, que 
actualmente está afectado por este proxecto. Deste xeito, o Ministerio debe incluír o orzamento  
necesario para  esta  actuación especificando as  partidas  e  a  orixe das  mesmas.  Tamén debe 
definir a nova ubicación do centro escolar”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van votar a favor da moción.

O concelleiro  GONZÁLEZ CAMPO di  que  van  votar  a  favor,  hai  moita  preocupación  na 
parroquia de Chapela. Respecto ao primeiro punto, indica que debería instarse unha comisión de 
seguimento a nivel local. Respecto ao punto cuarto, a ubicación do centro escolar debe estar nun 
lugar accesible e céntrico dentro da parroquia, nos terreos do polígono da autopista.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que o que se plantexa nos puntos do acordo da 
moción  é  un  insulto  a  Chapela.  Presenta  emenda  transaccional  aos  acordos  da  moción,  do 
seguinte tenor: 

“1. Manter o punto 1

2. Cambiar o punto dous, e que diga “habendo un acordo verbal entre o Ministerio de Fomento e 
o Concello, para evitar futuros problemas en actuacións de dominio público, no próximo PXOM 
manterase a mesma liña edificatoria actual.

3. Eliminar a palabra elevado, xa que ao que temos que instar e a que atopen unha solución para 
eliminar o paso a nivel de Cabanas.

4. Instar o Ministerio de Fomento a que se faga a ampliación da ponte de acceso a parroquia de  
San Vicente de Trasmañó, comprometido o Concello e a Asociación de Afectados da AP-9.
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5.  Cambiar  “instar  ao  Goberno  de  España”  por  “Instar  á  Xunta  de  Galicia”,  xa  que  as 
competencias en materia de Educación tenas a Comunidade Autónoma.

6. Solicitar o Ministerio de Fomento e a Audasa a eliminación da Peaxe da AP-9 en Rande, xa 
que  entendemos  que  Redondela  foi  agraviada  respecto  de  Cangas  e  Moaña,  ás  que  lle  foi 
eliminado o peaxe, malia ser Redondela o concello máis afectado pola construción da autopista.

7. Instar  o Ministerio de Fomento a que no momento de facer as valoracións dos terreos e 
vivendas expropiadas se teña en conta os anos de sacrificio e malestar que levan sufrindo os 
veciños  e  veciñas  da  zona,  e  se  valoren  correctamente  para  que  o  cambio  non  supoña  un 
detrimento na súa calidade de vida e do seu patrimonio.

8. Elaboración dun cronograma de cando e como se van a realizar as reposicións unha vez 
finalizadas as obras de ampliación

9. Instar o Ministerio de Fomento e a audasa a que coloquen as pantallas de protección acústicas  
e  o  asfalto  que  se  use  na  obra  sexa  co  mínimo  impacto  do  ruído  posible,  tal  e  como  se  
comprometeron co Concello e a Asociación de Afectados da AP-9. 

10.  Instar  o  Ministerio  de  Fomento  a  que  manteña  unha  canle  de  información  directa  coa 
Asociación de Afectados da Ampliación da AP-9, xa que levan moitos anos de defensa dos 
veciños/as da zona e para unha mellor coordinación necesitan ter toda a información de primeira  
man.

11. Instar o Ministerio de Fomento a que se leve acabo un proxecto de recuperación dos restos  
do Castelo de Rande, comprometido o Concello e a Asociación de Afectados da AP-9

12. Instar o Ministerio de Fomento a apertura dunha saída da autopista na zona de Torres de 
Padín.”

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que con esta aportación poderían facer unha moción.  
Os acordos que plantexan na moción son propostas dos veciños de Chapela. O PsdeG-PSOE 
trasladou ao ministerio de Fomento, algunhas preguntas e algunhas están nos acordos que agora 
propoñen, como o primeiro punto do acordo, así como respecto ás expropiacións das parcelas,  
que  hai  diferencias  entre  o  proxecto  inicial  e  o  final,  di  que  hai  un  oscurantismo  sobre  o 
proxecto. Non aceptan a emenda transaccional.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que apoian aos veciños de Chapela. Non teñen problemas en 
apoiar se o grupo municipal do PP a presenta como moción para o vindeiro pleno respecto a 
estes puntos.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que dende o BNG defenden os intereses de todos os 
veciños de Redondela. O acordo celebrado no pleno extraordinario de Chapela no seu día, foi 
para rexeitar por todos os grupos políticos a ampliación da autoestrada. Di que o Ministerio 
debe adquirir os terreos aínda que a consellería de educación faga o colexio. Van a apoiar as 
propostas que veñan dos veciños ou agrupacións argumentadas e que sexan lóxicas.

O concelleiro  ÁLVAREZ BALLESTEROS di  que  se  están  facendo xestións  polo  goberno 
municipal respecto os terreos do polígono de autopista. Di que se queren ser ambiciosos deben 
aceptar a emenda transaccional.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que os acordos que plantexan na moción trasladáronse 
polos veciños. Eliminan do punto cuarto da moción: Tamén debe definir a nova ubicación do 
centro escolar.

O Sr. alcalde sinala que non entende como non se admite a emenda.

VOTACIÓN E ACORDO.- 
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A moción  sobre  as  obras  de  ampliación  da  AP-9  do  Ministerio  de  Fomento  é  sometida  a 
votación ordinaria, sendo aprobada no seu texto orixinal por unanimidade dos/as concelleiros/as 
presentes, coa modificación do punto cuarto, quedando como segue: 

“4.  Instar  ó Goberno de España a incluír dentro do conxunto de actuacións do proxecto de 
ampliación da AP-9 a construción dun novo centro escolar que substitúa o CEIP A Igrexa, que 
actualmente está afectado por este proxecto. Deste xeito, o Ministerio debe incluír o orzamento  
necesario para  esta  actuación especificando as  partidas  e  a  orixe das  mesmas.  Tamén debe 
definir a nova ubicación do centro escolar”.

8.3 COMPARECENCIAS

8.3.1.-  SOLICITUDE  DE  COMPARECENCIA  DO  ALCALDE-PRESIDENTE  A 
PETICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSDEG-PSOE, SOBRE OS TERREOS DA 
AUTOPISTA E DESTINO DE DÚAS PARTIDAS.
ANTECEDENTES

Solicitude  de  comparecencia  presentada  polo  grupo  municipal  do  PSdeG-PSOE  o  día 
16/04/2014 e con número de rexistro xeral de entrada 2014005572, da seguinte tenor literal:

“No pasado pleno do mes de xaneiro, o grupo socialista de Redondela solicitou a comparecencia 
do alcalde de Redondela, D. Javier Bas Corugeira, para que dera conta da situación na que se 
atopaban as xestións para a adquisición do solar coñecido como ‘Polígono de autopistas’, un 
terreo de 35.000 metros cadrados situado no barrio de Cidadelle próxima á estrada N-552 e ás 
paradas de autobús. 

Polo que consideramos, dende o noso Grupo, que constitúe un lugar idóneo para a instalación de 
novas infraestruturas para servizos tan necesarios para a parroquia de Chapela como son unha 
gardería infantil, un centro de día e residencial para a terceira idade, a nova ubicación do CEIP 
Igrexa e outros edificios públicos que poidan precisarse.

Lonxe de explicar esta situación e limitándose á frase “hai novidades e xa as comunicarei”, o 
alcalde dedicouse a criticar a xestión do anterior goberno municipal de Redondela chegando a 
dicir que o grupo socialista,  no anterior mandato, utilizou dúas partidas, unha de 1.500.000 
euros e outra de 1.000.000 de euros,  para  uns  fins  distintos  á  compra  do terreo e dando a 
entender  que  o  PSdeG-PSOE,  os  empregou  para  financiar  a  súa  campaña  electoral  das  
municipais do ano 2011.

Ante estas graves manifestacións,  o Grupo Municipal  Socialista do Concello de Redondela, 
SOLICITA:

A comparecencia do alcalde de Redondela, D. Javier Bas Corugeira, para que explique dunha 
maneira clara, a que foron destinadas as dúas partidas anteriormente expostas.”

INTERVENCIÓNS

A primeira intervención do Sr. Alcalde di textualmente:

“En primeiro lugar quero deixar claro que o Partido Socialista a través de esta comparecencia 
nos fai ver cara atrás novamente obrigándonos a revisar documentos da súa xestión ao fronte do 
goberno. 

E novamente  volve a aparecer o Sr.  Reguera como responsable de unha pésima xestión na 
defensa dos intereses de Redondela, neste caso que afecta de forma tan negativa aos cidadáns de 
Chapela.
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O que resulta curioso é que o PSOE pida explicacións a este goberno do destino dos fondos para 
compra  dos terreos  da “Ginaria”  e  sen  embargo llas  negara  aos  cidadáns  cando nun pleno 
decidiron cambiar o destino do uso dos fondos asignados para tal fin cos votos do PSOE, BNG 
e PG. 

O Sr. Reguera mantivo moitísimas veces que os cartos para adquisición dos terreos seguían 
estando aí,  e isto levou a xerar unha confusión entre os veciños de Chapela, chegando este  
goberno a ter que pedir un informe aos servizos técnicos do concello en Novembro de 2012 para 
que explicara a situación das partidas relacionadas coa compra. De todos xa é sabido que as 
afirmacións do Sr. Reguera non se correspondían coa realidade.

Falan vostedes  de dúas  cantidades,  por  un lado 1.000.000 euros  e  1.500.000 euros.  Paso a 
detallar a orixe das mesmas. E lle pido Sr. Reguera que preste un pouco de atención para que 
para de unha vez por todas entenda que pasou cos cartos dos terreos 

Partida de 1.000.000 euros. Esta partida ten orixe nun préstamo de 3.000.000 euros solicitado no 
2010 para os destinos seguintes:

Remodelación da praza de Ponteareas 400.000,00 €

Camiños e vías públicas 250.000,00 €

Abastecementos e saneamentos 600.000,00 €

Centro Deportes acuáticos de Chapela (2ª Fase) 750.000,00 €

Inversións en Terreos 1.000.000,00 €

A partida “Inversión en terreos” de 1.000.000,00 euros era a partida destinada para a compra  
dos terreos da “Ginaria” 

Partida de 1.500.000 euros. Ten o seu orixe no remanente de tesourería do ano 2009 que se  
incorpora en sesión plenaria do 22 de Outubro do 2010 (as 9,30 horas da mañá)  á mesma 
aplicación orzamentaria de adquisición dos terreos da “Ginaria”.

Nese  momento,  Sr.  Reguera,  no ano 2010,  tiña  a  súa  disposición 2.500.000 de euros  para 
adquirir eses terreos.

Qué é o que pasa a partir de aquí? Iso, Sr. Reguera, correspóndelle respostalo a vostede porque 
no pleno extraordinario do 21 de Xaneiro do 2011 (tamén as 9,30 da mañá) o punto segundo foi 
“Cambio de Finalidade do Plan de Inversións do Concello”. Este cambio supón as seguintes  
modificacións: 

• 54.000 de expropiacións do Ave pasan a Acondicionamento da Pza. de. Ribadavia 

• 1.000.000 de Inversións en Terreos pasan a OBRAS MUNICIPAIS

• 400.000 Pza. Ponteareas pasan 100.000 euros ao PXOM e resto a obras municipais

Nese Pleno, Sr. Reguera, os integrantes do equipo de goberno anterior decidiron que non se  
compraban os terreos. E o decidiron 13 votos a favor: 8 votos do grupo Socialista entre os que  
estaban  o  seu  Sr.  Reguera  e  e  o  seu  Sr.  Míguez,  3  votos  do  BNG  e  2  votos  do  Partido  
Galeguista. 

Por certo, é na acta dese pleno na que se recolle a frase que tanto lle molestou cando citei que  
alguén dixera  que  ese  cambio  de  uso  o  facían  “simplemente  para  financiar  a  campaña  do 
candidato socialista”. Frase que retirei ao seguido de dicila para non desviar a atención do tema 
verdadeiramente importante que era que o Bipartito (Partido Socialista e BNG) renunciara a 
adquisición dos terreos en Chapela e destinaba 1,3 millóns para obras municipais xusto a 4 
meses das eleccións municipais.
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Polo que respecta ao 1.500.000 euros do remanente do 2009 incorporado a partida de Inversións 
en Terreos, indicar que dado que non se utilizaron para tal fin no 2010 e ao resultar que a 
liquidación do orzamento de ese ano foi negativo en 280.392,88 euros, non se puido incorporar 
ao ano 2011, e polo tanto, deixaron de figurar na contabilidade e perdeuse definitivamente a  
posibilidade de poder utilizalos para adquisición de terreos. Moi mala xestión, Sr. Reguera. 

Cando nós chegamos ao goberno, eses 2,5 millóns de euros destinados a adquisición de terreos 
non figuraban por ningures.

A realidade é que o Bipartito renunciou á compra dos terreos da “Ginaria”. O curioso, é que  
agora  son estes  dous partidos,  PSOE e BNG,  os  que cantan as  marabillas  de adquirir  eses 
terreos. Sr. Reguera, vólvolle a repetir que na súa man tivo 2,5 millóns de euros para adquirir os 
terreos da Ginaria e non foi quen de facelo. No seu turno de intervención podería das resposta a  
dúas cuestións ben sinxelas:

-  ¿Por  qué  sendo  vostede  concelleiro  de  Facenda  e  máximo  responsable  de  esa  xestión,  
renunciou a adquisición dos terreos en Chapela?

- ¿Tivo algo que ver vostede na decisión de cambio de uso do préstamo ademais de dar o seu 
voto afirmativo no pleno? ”

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que como grupo decidiron solicitar ao interventor un 
informe respecto ao destino das partidas de 1000000 € e 1500000 € dando lectura do informe do 
interventor de data 12 de marzo de 2014:

“Primeira: por escrito da voceira do PSG-PSOE solicítase:

Un informe do Sr. Interventor onde explique o destino dos 1.500.000 euros provenientes do 
suplemento  de  crédito  de  dita  aplicación  orzamentaria  que  foi  aprobada  polo  Pleno  deste 
Concello en sesión e 22 de outubro de 2010, así como que exprese de forma concreta as causas 
polas que dita cantidade non puido ser incorporada ó remanente do ano 2011.

Segunda:  de  acordo  coa  documentación  que  se  contén  nesta  Intervención  procédese  a  dar 
cumprimento á pregunta:

Polo que se refire ó crédito orzamentario, coa aprobación do orzamento do ano 2010, incluíuse a 
aplicación  orzamentaria  9121A/60000  cunha  dotación  orzamentaria  de  1.000.000  €  para 
adquisición de terreos. A maiores, e trala liquidación orzamentaria do ano 2009, e unha vez que 
o remanente de tesourería reflectía un remanente de tesourería de gastos xerais positivos, o 
Pleno deste Concello,  en sesión de 22 de outubro,  acordou a probación dun suplemento de 
crédito en dita aplicación orzamentaria por un importe de 1.500.000 €. 

Coa resolución de data de 14 de decembro, polo 1.500.000 €, contabilizouse a correspondente 
fase A nesa data xa que se aproba o expediente de adquisición polo importe de 1.500.000 € 
mediante un procedemento aberto. Os últimos documentos que conforman o expediente son a 
publicación no BOP e no DOG. Polo que puido averiguar esta Intervención, ningún licitador 
presentou oferta no prazo aberto.

Ao finalizar o ano 2010 e respecto ó ano 2011, o 1.500.000 € provenientes do suplemento de  
crédito non se puideron incorporar xa que para elo precisábase de que a liquidación arroxase un 
remanente de tesourería para gastos xerais positivo. Sen embargo, dito remanente foi negativo.  
Mentres que o 1.000.000 €, na incorporación de remanentes ó ano 2011 pasou a aplicación 
orzamentaria 9121A/60900 para afrontar obras municipais.”

O Sr. REGUERA OCAMPO di que o grupo municipal do PP votou no pleno celebrado no seu 
día a favor das obras municipais coa partida de 1000000 euros. Deseguido da lectura do informe 
do interventor de data 13 de marzo de 2014 no que se recolle o destino das partidas nos anos 
2011-2012-2013:
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Ano 2011:

Obra pavimentación camiños en Negros e Vilar 243.762,94 €

Obra pavimentación camiños municipais en Nogueira e Reboreda 205.963,16 €

Acondicioanmento parcial planta baixa local Cardona – Chapela 13.924,82 €

Construcción despacho nave de Vías e obras do Concello 6.796,80 €

Ano 2012:

Redacción proxecto ampliación e mellora camiño da Buraca 1.038,40 €

Dirección de obra e coordinación seguridade e saúde 2ª fase Humanización Ernestina Otero 11.328,00 €

Redacción do proxecto alimentación en MT á nova piscina Chapela 3.540,00 €

Obra acondicionamento da Alameda de Chapela 23.778,06 €

Acondicionamento Parque infantil da Xunqueira. 21.010,37 €

Reparación, subministro e instalación elementos de xogos infantís 70.684,17 €

Subministro e instalación de elementos de seguridade en varios cruzamentos Senda da auga 6.102,96 €

Adecuación tramo do sendeiro fluvial do río Fondón 11.132,00 €

Ano 2013:

Adaptación reforma aseos cemiterio municipal Mañó 7.140,31 €

Obra saneamento da Chousa, Vilar 144.278,35 €

Obra mellora rede pluvial no camiño da traída Cidadelle- Chapela 7.638,44 €

Obra abastecemento LMTS e CS alimentación auga e electricidade piscina de Chapela 106.104,90 €

Obra Acondicionamento do lavadoiro en fonte do Soutoxuste 6.404,68 €

Pavimentación aparcadoiro municipal campo da Feira 35.390,19 €

Acondicionamento beirarrúa perimetral e pintado aparcadoiro piscina de Chapela 18.431,22 €

Adecuación dun tramo do sendeiro fluvial do río Fondón 7.986,00 €

Proxecto para a preservación da conservación da Ribeira de Soutoxusto 2.077,85 €

Obras no mercado de Abastos de Redondela 39.969,02 €

Roteiro da auga 5.517,36 €

Remata engadindo que queda xustificado que coa partida de 1000000 € non se financiou a 
campaña do PsdeG-PSOE.
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O Sr. Alcalde na súa segunda intervención expón textualmente:

“Sr. Reguera vostede e eu sabemos que o principal impulsor de que os terreos da Ginaria non se 
compraran foi vostede.

Voulle a ensinar  unha copia  do Ditame da Comisión Informativa de Facenda e Patrimonio 
celebrada o día  19.01.11 na que se  recolle  a  proposta  de cambio  de finalidade do Plan de 
Inversións do Concello.

¿Qué se propón nesa comisión? O cambio de finalidade do Plan de Inversións do Concello.

Inclúese renunciar á partida de 1.000.000 de euros para adquisición dos terreos da “Ginaria” en 
favor de “Obras Municipais”? Si.

¿Quén era o presidente da comisión? O señor Reguera.

¿Quén asina o documento? O Señor Reguera. 

¿Votou en contra da proposta o Sr. Reguera? Non.

¿Explicou posteriormente o Sr. Reguera o por qué dese cambio? Non.

¿O fixo hoxe cando tivo a oportunidade de facelo no seu turno? Tampouco.

O que máis doe de todo isto é ver que despois de ter a posibilidade de adquirir eses terreos con 
2,5 millóns  de euros  en recursos,  novamente  por  unha nefasta xestión súa ao fronte dunha 
concellería,  se  perde  hoxe  a  posibilidade  dotar  a  Chapela  con  instalacións  e  servizos  moi 
necesarios para esa parroquia.

Pero ao Sr. Reguera, a súa nefasta xestión dálle igual,

Falsear a realidade aos veciños de Chapela dálle igual,

Incluso se permite frivolizar co prezo dos terreos dicindo que é moi fácil obtelo entrando nunha 
páxina web e pedindo o prezo.

Sr. Reguera, sen dúbida, foi esa frivolidade a que levou a que hoxe esteamos sen terreos onde 
ubicar a gardería ou o colexio Igrexa en Chapela.

Sen dúbida, foi esa frivolidade a que levoulle a tratar de confundir aos veciños de Chapela 
dicindo que había cartos para os terreos, cando non os había.

Sen dúbida, é esa frivolidade que amosa, a que está agora entorpecendo a posibilidade de que 
este Concello poida contar con eses terreos nun corto espazo de tempo.

Sr. Reguera, deixe de poñerse en evidencia diante dos seus veciños. Deixe de ridiculizarse. Non 
máis camaleóns, non mais piscinas, non máis mentiras e non máis ridículos. Porque vostede xa  
non lle pode evitar o dano que fixo a este concello, pero aínda está a tempo de evitar afundir por  
completo a súa credibilidade.

Sr. Reguera, de unha vez por todas, deixe de pensar en vostede, deixe de intentar xustificar a súa 
mala xestión e súmese ao carro da defensa dos intereses de Redondela que é para o que foi 
elixido.”

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  
cinco minutos do día seguinte da data indicada no encabezamento, de todo o que, se estende a 
presente acta, da que, como secretaria, dou fe.-
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