
           
CONCELLO DE REDONDELA

Nº 13/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO

O DÍA 25 DE SETEMBRO DE 2014
ORDE DO DÍA

1. Aprobación, de ser o caso, da acta 12 de 16/09/2014.
2. Dar conta de expediente de modificación de crédito 
3. Aprobación inicial Regulamento Municipal Regulador do Servizo de Taxi no 

Municipio de Redondela..
4. Aprobación inicial das tarifas a aplicar polos vehículos de Taxi con licenza no 

termo Municipal de Redondela.
5. Aprobación definitiva da conta xeral do ano 2013.
6. Aprobación da distribución dos orzamentos participativos.
7. Actividades de control de pleno:

 7.1 Dar conta resolucións da alcaldía.
 7.2 Mocións

 7.2.1 Moción da Asociación de Afectados pola AP-9 e a Corporación 
Municipal do Concello de Redondela sobre a ampliación da AP-9.

 7.3 Solicitude de comparecencias
 7.4 Rogos e preguntas.

No  Multiusos  da  Xunqueira,  ás  vinte  horas  e  trinta  minutos  do  día  vintecinco  de 
setembro de dous mil catorce, baixo a presidencia do alcalde, Javier Bas Corugeira, e a 
asistencia dos/as concelleiros/as:  Miguel  Ángel  Álvarez Ballesteros,Erminda Quelle 
Fernández, María Teresa París Blanco, Julio Alonso Monteagudo, Jesús Crespo López, 
María José Barciela Barros,  Fernández,  Ana María Alonso Alonso, Arturo González 
Barbeiro,  Cándido  Vilaboa  Figueroa,  Eduardo  José  Reguera  Ocampo,  Luís  Alberto 
Orge  Míguez,  Gómez  ,  Antonio  Cabaleiro  Millares,  Leonardo  Cabaleiro  Couñago, 
Antonio Vázquez Saco, Leticia González Guisande, José García Míguez, Cecilia Pérez 
Orge,  Xoán  Carlos  González  Campo  e  Alfonso  Blanco  Pérez,  tamén  asistiu  o 
interventor  do  Concello,  Ángel  Santamariña  Rivera,  actuando  como  secretaria  a 
secretaria  xeral  da  corporación,  Ana  Begoña  Merino  Gil,  constitúese  o  Pleno  do 
Concello, en sesión ordinaria, conforme á convocatoria e de acordo coa Orde do Día.
Escusa a súa asistencia o concelleiro Luís Alberto Orge Míguez,.
INCIDENCIAS
Por decisión do Alcalde, a sesión celébrase no Multiusos da Xunqueira ante a previsión 
de que numeroso público teña interese en asistir á mesma por mor de que vaise tratar 
unha moción sobre as expropiacións para a ampliación da AP9 en Chapela. 
Ás 22,20, o Alcalde ordea facer un descanso de dez minutos, reanudándose a sesión ás 
22,30.

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.
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1. APROBACIÓN, DE SER O CASO, DA ACTA 12 DE 25 /09/2014.
ANTECEDENTES
Dado conta do borrador da acta 12 da sesión celebrada con carácter ordinario o día 16 
de setembro de 2014, da que se da conta.
INTERVENCIÓNS.-
O  concelleiro  BLANCO  FERNÁNDEZ,  despois  de  facer  varias  consideracións  e 
preguntas que non afectan á redacción do acta, solicita que se rectifique un erro na 
páxina 13 de xeito que onde pon IBI debe por IVA.
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO sinala que por erro faise constar na páxina 8 que a 
súa proposta de emenda á moción sobre a rotonda de Saxamonde foi remesada aos 
grupos  cando  a  realidade  é  que  dixo  que  fora  remesada  á  secretaria  do  consello 
parroquial para que a fixera chegar aos grupos.
VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido o asunto a votación ordinaria, 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 as indicadas correccións.

2. DAR CONTA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 
Dada conta do seguinte expediente administrativos de modificación de crédito:
Expediente  MC  20/2014  gc  07-14  mediante  xeración  de  créditos  por  importe  de 
168.784,98 euros, aprobada por resolución de alcaldía de data  12.09.14.
O Concello Pleno quedou informado.

3    APROBACIÓN  INICIAL  REGULAMENTO  MUNICIPAL  REGULADOR  DO   
SERVIZO DE TAXI NO MUNICIPIO DE REDONDELA..
ANTECEDENTES
Visto o ditame da Comisión Informativa de Interior de data 23 de setembro de 2014, 
que transcrito di:
“Proposta do Presidente da Comisión Informativa de Interior.
De conformidade co disposto na disposición derradeira terceira, da  lei 4/2013, do 30 
de  maio,  de  transporte  público  de  persoas  en  vehículos  de  turismo de  Galicia,  os 
concellos  adaptarán as  súas ordenanzas reguladoras  do servizo de taxi  ao  previsto 
nesta lei no prazo dun ano desde a súa entrada en vigor.
Redactado o borrador do Regulamento Municipal Regulador do Servizo de Taxi no 
Municipio de Redondela e visto o informe  da Dirección Xeral de Mobilidade de data 
25 de xuño do ano que andamos, este Concelleiro, ao abeiro das competencias que lle 
confirme a lexislación vixente,
Propón ao Pleno do Concello, previo ditame da comisión informativa, a adopción do 
seguintes acordos:
PRIMEIRO.- A aprobación inicial do Regulamento Municipal Regulador do Servizo de 
Taxi no Municipio de Redondela
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SEGUNDO.- Dispoñer a apertura dun período de información pública, por un prazo 
mínimo  de  trinta  días,  co  obxecto  de  que  os  interesados  poidan  presentar  as 
reclamacións  e  suxestións  que  estimen  oportunas,  publicando  o  correspondente 
anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello. No 
caso  de  non    presentarse  reclamacións  en  relación  coa  aprobación  inicial  do 
regulamento no prazo de información pública, entenderase definitivamente adoptado 
o acordo ata entonces provisional.”
A Comisión Informativa de Interior  en votación ordinaria e por maioría dos señores 
asistentes, votando a favor os señores González Barbeiro, Quenlle Fernández e Álvarez 
Ballesteros,  e abstención os Sres. Blanco Pérez, Cabaleiro Millares, Cabaleiro Couñago 
e Vázquez Saco, acordou ditaminar favorablemente a proposta transcrita “

INTERVENCIÓNS
O concelleiro  BLANCO PÉREZ di  que  van a  votar  en  contra  do regulamento  non 
porque estean en contra do mesmo senón porque non lles consta de que o texto fora 
enviado  ás  asociacións  do  sector.  Parécelles  que  non  se  fixeron  as  cousas  ben  e 
consideran que o tema debe quedar sobre a mesa para falar con todos os colectivos.
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO pregunta se o regulamento foi consensuado cos 
traballadores  implicados pero saben que non se falou do tema con estes.  Pregunta 
tamén  quen  elaborou  o  primeiro  borrador  que  se  remesou  á  Xunta.  Pide  que  se 
modifique o termino impedidos e se poña persoas con mobilidade reducida xa que non 
lles parece correcto.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que despois da comisión tiveron unha xuntanza 
cos taxistas e indica que lles dixeron que o concelleiro somentes reuniuse cunha das 
asociacións sen que tivera ningunha xuntanza coas outras dúas que ao seu xuízo son 
máis representativas do sector. Di que hai moitos matices a discutir cos implicados. 
Pide tamén que se deixe pendente.
O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que sorpréndelle a postura da oposición e 
sinala  que  esas  asociacións  coas  que  o  señor  Reguera  di  que  non  se  reuniu  e  en 
concreto a de radiotaxi négase a asistir ás xuntanzas porque somentes defenden os seus 
intereses. Indica tamén que algúns dos seus membros están noutras asociacións.  Sinala 
que non é certo que non se reunira coas asociacións e ao longo das conversas somentes 
viñan dúas e no último momento a Viadutos declinou asistir. Indica que o borrador do 
regulamento se lles entregou aos grupos o 29 de xullo pero como é un tema importante 
non quixeron traelo antes  polo  que tiveron case que dous meses para examinalo e 
darlle voltas. Di que ten documentos relativos á unha asemblea do sector na que se 
aprobaron as tarifas e cónstalle que estaban informados, e incluso as xuntanzas estaban 
abertas  a  profesionais  non  asociados.  Considera  que  se  os  socialistas  afirman  que 
falaron cos taxistas hai uns días, xusto despois da comisión, iso indica que non fixeron 
os deberes.
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que se non asisten as xuntanzas tamén puideron 
mandarlles o texto e que é normal que estiveran de acordo nas tarifas dado que as 
propuxeron eles mesmos. Considera que dende que entrou en vigor a lei  puideron 
traer  antes  o  regulamento aínda que admite  que coa lei  a  marxe   de  regulación  é 
pequena.
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O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que a partir do primeiro borrador que segundo 
o  concelleiro  fixeron  os  servizos  técnicos  o  informe  de  mobilidade  deixa  mal  ao 
Concello xa que emenda case que a metade dos artigos. Pide que se recolla a utilización 
dos  taxis  que  sexan  máis  respectuosos  co  medio  ambiente.  Van a  votar  en  contra 
porque non teñen claro que o sector o acepte.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o goberno é o que ten que convocar aos 
taxistas non eles e o que lles dixeron o pasado martes foi que non había convocatoria  
pola  súa  banda  e  descoñecían  o  regulamento  aínda  que  o  mesmo  se  axuste  á 
normativa galega. Consideran que pode haber matices a incluír no mesmo.
O  concelleiro  GONZÁLEZ  BARBEIRO  di  que  se  trata  dunha  aprobación  inicial  e 
haberá máis de un mes para formular alegacións. Sinala que o que non está informado 
é porque non quere e insiste en que todos foron informados. O único que non fixo é ir á 
casa de cada taxista. Sinala que as distintas asociacións están divididas entre elas e por 
iso é moi complicado xuntar a todos os profesionais. 

VOTACIÓN E ACORDO
Sometida a  proposta  a  votación ordinaria  e  ao producirse  un empate,  10  votos  en 
contra (2BNG, 1AER, 7 do PS de G-PSOE) e 10 votos a favor (PP),tras unha segunda 
votación co mesmo resultado, o pleno do concello aproba a proposta anteriormente 
transcrita,co voto de calidade do alcalde.

4 APROBACIÓN INICIAL DAS TARIFAS A APLICAR POLOS VEHÍCULOS DE 
TAXI CON LICENZA NO TERMO MUNICIPAL DE REDONDELA.
Visto o ditame da Comisión Informativa de Interior de data 23 de setembro de 2014, 
que transcrito di:
“Proposta do Presidente da Comisión Informativa de interior.
A lei 4/2013, do 30 de maio , de transporte público de persoas en vehículos de  turismo 
de  Galicia,  establece  que  as  tarifas  de  aplicación  ós  servizo  urbanos  de  taxi  serán 
fixadas  polos  concellos  ou,  no  seu  caso,  polas  entidades  competentes  das  áreas 
territoriais de prestación conxunta, e as tarifas aplicables ós servizos interurbanos serán 
fixadas pola consellería competente en materia de transportes da Xunta de Galicia.
A disposición transitoria décima da  lei 4/2013 , do 30 de maio de transporte público 
de  persoas  en  vehículos  de  turismo  de  Galicia  dispón  que  nos  Concellos  que  na 
actualidade non teñan establecida a obriga de dispoñer de taxímetro para realizar o 
servizos de taxi,  e este  resulte  aplicable segundo o establecido nesta lei,  as  persoas 
titulares  de  licenzas  de  taxi  disporán  dun  ano  desde  a  entrada  en  vigor  da  lei 
(14/07/2013)  para  proceder  a  súa  instalación  e  posta  en  funcionamento  (prazo 
establecido para concellos de 20.000 habitantes ou máis).
No mesmo prazo, e no caso de dispor de tarifas propias aplicables aos servizos urbanos 
de  taxi,  os  respectivos  concellos  deberán revisar  e  aprobar  estas  tarifas  para  o  seu 
cobramento  mediante  aparellos  taxímetros,  noutro  caso,   resultarán  aplicables  as 
establecidas para os servizo interurbanos de taxi.
Vista a proposta de tarifas presentada por don José Crespo Boullosa con NIF 35242551-
L,  en  calidade  de  Presidente  de  Taxis  Asociación  de  Autopatronos  de  Pontevedra 
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Capital  y Municipios de la Provincia,  con NIF G-36027225,  esta Presidencia ven en 
propoñer ao Concello Pleno, o seguinte:
Primeiro.- Aprobar o cadro de tarifas de servizos a prestar polos  vehículos de taxi con 
licenza no termo municipal de Redondela para o ano 2014:
TARIFA DIÚRNA: Aplicable en días laborais de 6 a 22 horas.
TARIFA NOCTURNA: Aplicable en días laborais de 22 a 6 horas, sábados dende as 15 
horas, domingos, festivos (locais e autonómicos), 24 e 31 de decembro.

IMPORTE DE LA TARIFA SIN IVA Y SUS INCREMENTOS

CONCEPTOS  APLICABLES  EN 
TARIFA DIURNA

BASE IMPONIBLE IVA (10%) IMPORTE 
TOTAL

Percepción Mínima
(inclúe percorrido de 1500 metros ou 
tempo equivalente) 

3,18 0,32 3,50

Qm. percorrido 0,95 0,10 1,05

Hora de espera 15,91 1,59 17,50

CONCEPTOS  APLICABLES  EN 
TARIFA NOCTURNA/FESTIVOS

BASE IMPONIBLE IVA (10%) IMPORTE
TOTAL

Percepción Mínima
(inclúe percorrido de 1500 metros ou 
tempo equivalente)

3,50 0,35 3,85

Qm. perecorrido 1,05 0,10 1,15

Hora de espera 17,50 1,75 19,25

SUPLEMENTOS BASE IMPONIBLE IVA (10%) IMPORTE 
TOTAL

Bultos  o  maletas  (agas  sillas  de 
minusválidos e sillas de nenos)

0,55 0,05 0,60

Traslado  de  mascotas  (agas  perros 
lazarillo)

0,91 0,09 1,00

 Segundo._ Aprobar a proposta de delimitación e sinalización do límite urbano, que se 
indica de seguido,  para aplicación da tarifa urbana:
REDONDELA:
1.- Estrada de Catapeixe,  a altura do cemiterio de Cesantes (incluidos este)
2.- N-550 dirección Pontevedra,  a altura do restaurante Illa de San Simón.
3.- Dirección Amoedo, a altura da Farmacia de Reboreda.
4.- Igrexa de Reboreda
5.- Intersección da Estrada de Quintela co Camiño de Ponteareas.
6.- N-550 dirección a O Porriño, a altura do tanatorio.
7.- N-555 dirección Aeropuerto a altura do bar Lemos
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8.-  N-552  dirección  Vigo,  a  altura  da  farmacia  de  Cedeira  ou  dirección  Igrexa  de 
Cedeira a altura da antigua Schweppes.
CHAPELA
1.- Avda. de Vigo, no límite con Vigo
2.- Avda. de Redondela, no límite con Vigo (puente Autopista AP9)
3.- Subida a Buraca, pasando o CAMP a altura do Campo de Futbol.
4.- Camiño da Bruxa, vía que discurre dende o  CAMP a Cidadelle
5.- En San Vicente de Trasmañó intgersección de A Lamosa co Barrio de Trasmañó
6.- Subida a San Vicente de Trasmañó no primeiro cruce
7.- N-552 Dirección Pontevedra,a altura da rotanda de acceso a AP9.
Terceiro.- Notificar a proposta de tarifas ás asociacións representativas de empresarios 
e  traballadores  do sector  de transporte  en taxi,  así  como ás  asociacións de  persoas 
consumidoras e usuarios de ámbito territorial municipal, concedéndolle un prazo de 
quince días para formular alegacións.
Cuarto.- Solicitar ó Concello Galego de Transportes (Comisión Especial de Transporte 
Público en Vehículos de Turismo), a emisión do informe preceptivo en orde a recabar 
as consideracións que estime pertinentes par dar cumprimento do artigo 40.4 da Ley 
4/2013.
A Comisión Informativa de Interior  en votación ordinaria e por maioría dos señores 
asistentes, votando a favor os señores González Barbeiro, Quenlle Fernández e Álvarez 
Ballesteros,  e abstención os Sres. Blanco Pérez, Cabaleiro Millares, Cabaleiro Couñago 
e Vázquez Saco, acordou ditaminar favorablemente a proposta transcrita.”

INTERVENCIÓNS
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que non teñen ningunha dúbida de que o sector non 
estivera  enterado  deste  tema  e  é  unha  diferencia  fundamental  con  respecto  ao 
regulamento. Lembra que de acordo coa lei o taxímetro debía instalarse no prazo de un 
ano que rematou o mes de xullo pero sinala que tamén tiñan que estar aprobadas as 
tarifas antes de dita data e o non cumprimento disto pode ocasionar problemas sobre 
todo cos clientes ao non haber agora unha tarifa aprobada.
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que parécelles que todas as negociacións que 
realiza o concelleiro co sector cónstanlle  moito esforzo o que non estima de recibo 
porque ao gobernar  é  o  que toca.  Parécelle  que a  nomenclatura para establecer  os 
límites urbanos non é axeitada para un documento oficial e haberá que axustala para 
que non haxa lugar a dúbidas.  Considera que debe revisarse e por como referencia os 
números das rúas. 
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que tamén está a favor de establecer os límites 
doutro xeito con puntos quilométricos nas estradas. 
O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que a idea é sinalizar eses puntos para que 
queden claros os límites urbanos. Sinala tamén que reuniuse ata catro veces para ter 
claro que ían recoller a proposta do sector. Dille ao señor Blanco que si hai unha tarifa 
aprobada.
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O concelleiro BLANCO PÉREZ ponlle un exemplo do que supón o cambio de tarifas o 
que vai a provocar certas oscilacións. Di tamén que a causa do retraso en aprobar as 
tarifas os taxistas van a ter gastos para configurar e precintar o taxímetro de novo.
O  concelleiro  GONZÁLEZ  BARBEIRO  di  que  vaise  cumprir  escrupulosamente  a 
normativa e considera que reprograma-lo taxímetro non é tan gravoso. Sinala que a 
proposta de tarifas non chegou ao Concello ata o 3 de xuño e ata entón non se puxeron 
de acordo.

VOTACIÓN E ACORDO
 Sometido o asunto a votación ordinaria 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.) aproba o asunto anteriormente transcrito.

5.APROBACIÓN DEFINITIVA DA CONTA XERAL DO ANO 2013.
A  NTECEDENTES  
Expediente relativo á conta xeral do Concello de Redondela do ano 2013 co seguinte 
resumo:
“A) BALANCE DE SITUACIÓN: Que expresa a composición e situación patrimonial 
da entidade o día do peche do exercicio; resulta cun total (ACTIVO e PASIVO) de: 
45.366.817,31 euros.
B) CONTA DE RESULTADOS: Que recolle os resultados do exercicio dende o punto 
de vista económico-patrimonial. Produciuse un aforro de 3.419.528,44 € (mais ingresos 
que  gastos),  clasificándoos  segundo  a  súa  fonte  de  procedencia  nas  seguintes 
apartados:
GASTOS
2) APROVISIONAMENTOS: Destínase a recolle-los fluxos reais producidos durante o 
exercicio como consecuencia da adquisición de mercadorías, materias primas, outros 
consumibles e gastos externos. O seu importe ascendeu a 0,00 €.
3)  GASTOS DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIZOS E PRESTACIONES SOCIAIS: 
Recolle os fluxos reais producidos durante o exercicio como consecuencia de gastos de 
persoal (4.266.557,51 €), da seguridade social a cargo da empresa (1.395.727,10 €), e das 
amortizacións anuais (55.001,45 €).
Así mesmo, recóllese a variación de provisións de tráfico (316.084,88 €), e outros gastos 
de xestión (6.413.360,60 €).
Por outra banda, aparecen os gastos financeiros e asimilados que ascenden á cantidade 
de 149.233,41 €.
O importe final ascende a 12.595.964,95 €.
4)  TRANSFERENCIAS E  SUBVENCIÓNS:  Recolle  os  fluxos  reais  que  se  produzan 
durante o exercicio como consecuencia das subvencións e transferencias outorgadas 
polo Concello, tanto as correntes (736.501,93 €) coma as de capital (202.999,19 €), e da 
un resultado de 939.501,12 €.
5) PERDAS E GASTOS EXTRAORDINARIOS: recóllese neste apartado aqueles gastos 
que non teñen que ver coas operacións habituais do Concello, ascendendo a (164.773,51 
€).
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INGRESOS
1)  VENDAS  E  PRESTACIÓNS  DE  SERVIZOS:  Destínase  a  recolle-los  fluxos  reais 
producidos  durante  o  exercicio  como consecuencia  das  vendas  e  da  prestación  de 
servizos, non tendo movemento nin vendas, nin prestación de servizos nin ingresos de 
prezos  públicos  por  prestación  de  servizos  ou  realización  de  actividades.  A  súa 
cantidade ascende á cantidade de 13.705,00 €.
3)  INGRESOS  DE XESTIÓN ORDINARIA:  Está  formado  polos  ingresos  de  xestión 
tributaria (impostos -6.588.110,26 €-, taxas -1.610.025,54 €-, outros ingresos tributarios 
-0  €)  o  que  ascende  á  cantidade  de  8.198.135,80  €.  Coma  este  ano  se  produciron 
Ingresos urbanísticos por importe de 63.344,33 €, ascende polo tanto a cantidade total 
ós 8.261.480,13 €.
4) OUTROS INGRESOS DE XESTIÓN ORDINARIA: Está formado polos reintegros por 
importe de 863,08 €, traballos realizados pola entidade (0 €), outros ingresos de xestión 
común (165.770,34 €) e Outros intereses e ingresos asimilados (69.544,37 €).
5)  TRANSFERENCIAS E  SUBVENCIÓNS:  Recolle  os  fluxos  reais  que  se  produzan 
durante o exercicio como consecuencia das subvencións e transferencias concedidas ó 
Concello,  tanto  as  transferencias  (5.745.120,65  €)  e  subvencións  (1.522.450,75  €) 
correntes, coma as transferencias (0,00 €) e subvencións (169.438,81 €) de capital dando 
un resultado total de 7.437.010,21 €.
6)  GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS:  que se compón de beneficios 
procedentes  do  inmobilizado,  de  beneficios  por  operacións  de  endebedamento,  de 
ingresos  extraordinarios  (27.881,31  €)  e  de  Ingresos  e  beneficios  doutros  exercicios 
(1.143.513,55 €).
C) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO: Conforme ó establecido na IC estrutúrase nas 
seguintes partes contemplándoas cos pertinentes resumos xerais:
PRIMEIRA PARTE:
LIQUIDACIÓN  DO  ESTADO  DE  GASTOS:  Que  recolle  o  total  dos  créditos 
orzamentarios  (18.586.260,98  euros),  expresando  os  créditos  iniciais  (16.225.750,06 
euros)  e  a  suma  das  modificacións  de  crédito  (2.360.510,92  euros);  os  gastos 
comprometidos  (16.237.165,59  euros);  o  total  das  obrigacións  recoñecidas  netas 
(16.009.367,12  euros);  os  pagos  (13.567.234,73  euros);  as  obrigas  pendentes  a  31  de 
decembro (2.442.132,39 €) e o total dos remanentes de crédito (2.576.893,86 euros).
SEGUNDA PARTE:
LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS: Que presenta o importe das previsións 
definitivas (18.586.260,98 euros),  distinguindo entre previsións iniciais (16.225.750,06 
euros)  e  modificacións  (2.360.510,92  euros),  o  total  dos  dereitos  recoñecidos 
(16.218.874,36 euros); dereitos anulados (598.533,61 euros); dereitos cancelados; o total 
dos dereitos recoñecidos netos (15.620.340,75 euros); a recadación neta (13.927.550,01 
euros); os dereitos pendentes de cobro a 31 de decembro (1.692.790,74 euros), así como 
as comparacións entre ambos por defecto e por exceso (-2.965.920,23 euros).
TERCEIRA PARTE:
RESULTADO ORZAMENTARIO: Pon de manifesto o obtido durante o exercicio por 
diferencia  entre  os  dereitos  recoñecidos  netos  e  as  obrigacións  recoñecidas  netas, 
axustado polas desviacións positivas de financiamento imputables ó exercicio e polos 
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gastos  financiados  con  remanente  liquido  de  tesourería,  e  dá  un  resultado 
orzamentario axustado positivo de 386.807,17 euros, de acordo co seguinte:
RESULTADO ORZAMENTARIO

Dereitos recoñecidos netos      Obrigas recoñecidas netas
a- Operacións correntes 15.369.300,26 12.965.894,93
b- Outras Operacións non financeiras      169.438,81   1.641.227,88
1- Total operacións non financeiras (a-b) 15.538.739,07 14.607.122,81
2- Activos financeiros        10.800,00        10.800,00
3- Pasivos financeiros        70.801,68   1.391.444,31
RESULTADO ORZAMENTARIO DO EXERCICIO 

15.620.340,75 16.009.367,12
-389.026,37

AXUSTES
4-  Créditos  gastados  financiados  con  remanente  de  tesourería  para  gastos  xerais  

0,00
5- Desviacións de financiamento negativas do exercicio 1.212.899,34
6- Desviacións de financiamento positivas do exercicio    440.065,80
RESULTADO ORZAMENTARIO AXUSTADO..............  +386.807,17
D) MEMORIA DA CONTA XERAL: Que segundo a IC recolle:
1º)  ORGANIZACIÓN:  Que  presenta  un  resumo  da  organización  do  Concello,  coa 
poboación e outros datos de carácter socioeconómico que contribúen a identificación 
da  entidade,  as  entidades  das  que  dependen,  a  estrutura  organizativa  do  ente,  o 
número  medio  de  empregados,  entidades  dependentes,  entidades  públicas 
participadas, fundacións das que forman parte do seu padroado, e principais fontes de 
financiamento e a súa importancia relativa.
2º) XESTIÓN INDIRECTA DOS SERVIZOS PÚBLICOS: Que detalla os servizos que se 
prestan de  forma indirecta  e  que no ano 2013 foron o  servizo  de  explotación dun 
aparcamento de vehículos automóbiles, o servizo de xestión de recollida e tratamento 
dos residuos sólidos urbáns, servizo de xestión do servizo público “piscina climatizada 
de Redondela”, o servizo de xestión do servizo público “centro de deportes acuáticos 
de Chapela” e o servizo de auga e saneamento.  Especificase o seu obxecto,  prazos,  
Subvencións  comprometidas,  Bens  de  dominio  público  afectos,  Achegas  non 
monetarias, Anticipos ou préstamos ao xestor, e Bens obxecto de reversión.
3º) BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS: recóllense os principios contables, a 
comparación da información e as razóns e incidencias nas contas anuais dos cambios 
de criterios de contabilización.
4º) NORMAS DE VALORACIÓN: respecto a diferentes elementos do balance.
5º)  INVESTIMENTOS  DESTINADOS  Ó  USO  XERAL:  Recolle  o  saldo  inicial,  as 
entradas ou dotacións, aumentos por transferencia ou traspaso doutra conta, Saídas, 
baixas ou reducións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta e Saldo 
final.
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6º)  INMOBILIZACIÓNS  INMATERIAIS:  Recolle  o  saldo  inicial,  as  entradas  ou 
dotacións,  aumentos  por  transferencia  ou  traspaso  doutra  conta,  Saídas,  baixas  ou 
reducións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta e Saldo final.
7º) INMOBILIZACIÓNS MATERIAIS: Recolle o saldo inicial, as entradas ou dotacións, 
aumentos por transferencia transferencias ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas ou 
reducións,  diminucións  por  transferencia  transferencias  ou traspaso  doutra  conta  e 
Saldo final.
8º)  INVESTIMENTOS  XESTIONADOS:  Recolle  o  saldo  inicial,  as  entradas  ou 
dotacións,  aumentos  por  transferencia  ou  traspaso  doutra  conta,  Saídas,  baixas  ou 
reducións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta e Saldo final. Non 
hai movemento.
9º)  PATRIMONIO  PÚBLICO  DO  SOLO:  Recolle  o  saldo  inicial,  as  entradas  ou 
dotacións, aumentos por transferencia transferencias ou traspaso doutra conta, Saídas, 
baixas ou reducións, diminucións por transferencia transferencias ou traspaso doutra 
conta e Saldo final. Non hai movemento.
10º)  INVESTIMENTOS  FINANCEIROS:  Recolle  o  saldo  inicial,  as  entradas  ou 
dotacións,  aumentos  por  transferencia  ou  traspaso  doutra  conta,  Saídas,  baixas  ou 
reducións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta e Saldo final.
11º) EXISTENCIAS: non hai movementos.
12º) TESOURERÍA: Recolle o seu saldo inicial, os seus cobros, os seus pagos e o seu 
saldo final. A cantidade final ascendeu a 3.880.592,61 euros. Para maior información 
pode verse os estados de conciliación bancaria.
13º) FONDOS PROPIOS: Recolle o saldo inicial, as entradas ou dotacións, aumentos 
por transferencias ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas ou reduccións, diminucións 
por transferencias ou traspaso doutra conta e Saldo final.
14º)  INFORMACIÓN  SOBRE  A  DÉBEDA:  Recolle  o  pendente  a  1  de  xaneiro,  as 
creacións,  as  amortizacións  e  outras  diminucións  e  o  pendente  a  31  de  decembro, 
distinguindo entre longo e curto prazo.
15º) INFORMACIÓN DAS OPERACIÓNS POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
POR CONTA DE OUTROS ENTES PÚBLICOS: Non hai movemento.
16º)  INFORMACIÓN  DAS  OPERACIÓNS  NON  ORZAMENTARIAS  DE 
TESOURERÍA:  que  distingue  en  catro  apartados,  debedores,  acredores,  partidas 
pendentes de aplicación (ingresos) e partidas pendentes de aplicación (gastos).
17º)  INGRESOS E GASTOS:  neste apartado da memoria se recollen as subvencións 
pendentes  de  xustificar  a  31  de  decembro  por  parte  da  entidade  e  así  mesmo  as 
subvencións concedidas que presentan un importe significativo respecto ó total.
18º)  INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO: de ser o caso, 
recóllense os diferentes avais depositados no ente.
19º) CADRO DE FINANCIACIÓN ANUAL: presenta en termos de fluxo as variacións 
que se produciron durante o exercicio,  e pon de manifesto os  recursos obtidos,  así 
como o emprego dado ós devanditos recursos.
20º) INFORMACIÓN ORZAMENTARIA: presenta os seguintes estados:
20.1 – EXERCICIO CORRENTE:
GASTOS
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ESTADO  DE  MODIFICACIÓNS  DE  CRÉDITO:  Presentará  as  modificacións 
autorizadas durante o exercicio de acordo co regulado pola IC, cunha suma total de 
2.360.510,92 euros.
REMANENTES DE CRÉDITO: presenta de modo diferente a información xa contida 
no estado de liquidación orzamentaria. 
EXECUCIÓN  DE  PROXECTOS  DE  GASTO:  entre  eles  recóllense  todos  aqueles 
proxectos de gasto que se levaron a través do módulo do programa contable e que as 
súas  desviacións  de  financiamento  supoñen  parte  dos  axustes  que  se  aplican  nas 
magnitudes do resultado orzamentario e o remanente de tesourería.
ACREDORES  POR  OPERACIÓNS  PENDENTES  DE  APLICAR  Ó  ORZAMENTO: 
recóllese a descrición do gasto, aplicación orzamentaria á que se debera imputar, o seu 
importe e o importe pagado, no seu caso, a 31 de decembro.
INGRESOS
PROCESO DE XESTIÓN: Recolle información sobre os dereitos anulados, cancelados e 
sobre a recadación neta dos ingresos recoñecidos no orzamento presentando de modo 
diferente a información xa contida no estado de liquidación.
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: recóllese o pendente de pago a 1 de xaneiro, as súas 
modificacións,  as  recoñecidas  no  exercicio,  o  total  de  devolucións  recoñecidas,  as 
prescricións das mesmas, as pagadas no exercicio e os pendentes de pago.
COMPROMISOS DE INGRESOS: recóllese os incorporados de orzamentos pechados, 
os realizados no exercicio os realizados e os pendentes de realizar.
20.2 – EXERCICIOS PECHADOS
OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS: para cada ano recóllese o pendente de 
pago a 1 de  xaneiro,  as  súas modificacións,  as  recoñecidas no exercicio,  o  total  de 
devolucións  recoñecidas,  as  prescricións  das mesmas,  as  pagadas no exercicio  e  os 
pendentes de pago.
DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS: para cada ano recóllese o 
pendente de pago a 1 de xaneiro, as súas modificacións, os dereitos anulados e o total 
dos mesmos.
Nunha segunda parte amosa tamén para cada ano os dereitos cancelados por cobro en 
especie,  insolvencias e outras causas e por prescricións;  a suma dos mesmos; a súa 
recadación e os pendentes de cobro a 31 de decembro.
VARIACIÓN DE RESULTADOS ORZAMENTARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES: 
pon de manifesto as diferencias dos resultados orzamentarios co ano anterior.
20.3 – EXERCICIOS POSTERIORES.
COMPROMISOS  DE  GASTO  CON  CARGO  A  ORZAMENTOS  DE  EXERCICIOS 
POSTERIORES: recolle a partida orzamentaria, a súa descrición e os anos á aplicar.
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A ORZAMENTOS DE EXERCICIOS 
POSTERIORES: recolle a partida orzamentaria, a súa descrición e os anos á aplicar.
20.4 -  GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO: recolle  o código asociado ó 
gasto,  os  seus  datos  xerais,  e  as  desviacións  de  financiamento  anuais,  positivas  e 
negativas e as desviacións de financiamento anuais acumuladas, positivas e negativas.
Nunha segunda parte amosa os datos xerais do gasto con financiamento afectado, a 
xestión do gasto orzamentario, e a xestión do ingreso orzamentario.
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Nunha terceira parte presenta a identidade do axente financiador, o ano, os ingresos 
previstos, os dereitos recoñecidos, o coeficiente de financiamento e as desviacións de 
financiamento do exercicio e acumulada
20.5. - ESTADO DE REMANENTE DE TESOURERÍA:
1.  Fondos  líquidos  na  tesourería  a  final  do  exercicio..      3.880.592,612.  Dereitos 
pendentes de cobro:
1.1 Do Orzamento corrente................................       1.692.790,74
1.2 De orzamentos pechados............................      10.149.045,59
1.3 De operacións non orzamentarias....................         27.867,13
(-)  Cobros  realizados  pendentes  de  aplicación 
definitiva………………………………............................      636.466,24
3. Obrigas pendentes de pago:
3.1 Do orzamento corrente..................................      2.442.132,39
3.2 Dos orzamentos pechados............................               8.589,48
3.3 De operacións non orzamentarias.................          608.144,88
(-)  Pagos  realizados  pendentes  de  aplicación 
definitiva..........................................................................                 -26,21
I. Remanente de Tesourería total...........................        12.054.936,87
II. Saldos de dubidoso cobro………..........................     10.021.535,12
III. Exceso de financiamento afectado........................      1.209.022,07
REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS.. +824.379,68 €
REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL............................  +12.054.936,87 €
21)  INDICADORES:  divídense  en  indicadores  financeiros  e  patrimoniais;  en 
indicadores orzamentarios; e en indicadores de xestión.
22) ACONTECEMENTOS POSTERIORES Ó PECHE: infórmase de feitos ocorridos con 
posterioridade a data de peche e cuxo coñecemento considerase útil.
CONTAS ANUAIS DE RADIO REDONDELA, S.L.
A) BALANCE DE SITUACIÓN: Que expresa a composición e situación patrimonial da 
entidade  o  día  do  peche  do  exercicio;  resulta  cun  total  (ACTIVO  e  PASIVO)  de: 
25.132,58 euros.
B) CONTA DE RESULTADOS: Que recolle os resultados do exercicio dende o punto 
de vista económico-patrimonial.  Produciuse un beneficio de 930,52 € (mais ingresos 
que gastos).
C) ESTADO DE CAMBIO NO PATRIMONIO NETO: Presenta as seguintes cifras:
a) Estado total de cambios no patrimonio neto (capital): sen variacións (3.005,06 €).
b) Saldo axustado, inicio do exercicio 2013: presenta un valor de 0 €.
c)Saldo axustado, final do exercicio 2013: presenta unha variación de +722,97 €.
D) ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO: Presenta as seguintes cifras:
a) Aumento/Diminución neta do efectivo ou equivalentes: cunha variación positiva de 
-1.740,58 €.
b) Efectivo ou equivalentes ó comezo do exercicio: 10.446,46 €
c) Efectivo ou equivalentes ó final do exercicio: 6.775,95 €.
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Intervencións (...)
Votacións e ditame.-
A Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local, en votación 
ordinaria e por maioría dos/as Sres/as Concelleiroas/as presentes, cos votos a favor 
do PP (4 votos), e coa abstención do resto dos partidos, 2 do PSG-PSOE e 1 do BNG  
acorda ditaminar favorablemente dito asunto.”
INTERVENCIÓNS
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que despois de revisar as contas queren salientar 
algunhas matizacións contidas no informe de intervención sobre todo en relación aos 
procedementos para contratos que se repiten con certa habitualidade ao obxecto de 
acadar máis aforro. Pide que se faga caso destas recomendacións.
A concelleira PÉREZ ORGE di que trátase dun documento técnico pero considera que 
tamén ten unha lectura política dado que reflicte a xestión que fai o equipo de goberno 
polo  que ven a  corroborar  as  obxeccións  que xa fixeron ao orzamento,  xa  que hai 
partidas  que  quedan  con  superávit,  como  as  obras  de  saneamento  e  tamén  as  de 
servizos sociais que é o máis chamativo, namentres que outras teñen déficit. Ratifican 
os seus argumentos para votar en contra do orzamento pero consideran que reflicte o 
que fai o goberno aínda que eles non estean de acordo e por iso van a votar que si.
O concelleiro CABALEIRO COUÑAGO di que felicítase de que as contas se traian en 
tempo e forma.  Lembra o debate do orzamento e cando o alcalde dixo na prensa que 
era un órdago a todo ou nada o que non lle parece de recibo. Indica que na conta 
aparecen máis de 90 reparos de intervención e que fixeron modificacións por máis de 
dous millóns de euros o que lles parece excesivo. Compara os indicadores relativos con 
respecto ao ano 2010 que eran en xeral máis favorables.
A  concelleira  ALONSO  ALONSO  di  que  están  dispostos  a  seguir  os  consellos  do 
interventor sobre os contratos aínda que hai algunhas dificultades porque entre outras 
cousas  ata  o  de  agora  non  se  fixo.  Indica  que  as  obras  de  saneamento  solen  ser 
plurianuais  e as partidas de servizos sociais tratan de ser suficientes para cubrir as 
necesidades que se prantexen polo que non poden ir  xustas.  Di que agora tócalles 
explicar á xente por que sube o IBI  e a razón é que no 2005 se subiron os valores 
aplicando o incremento en dez anos, polo que rematará o ano que ven e eles que están 
agora gobernando non teñen nada que ver. Fixeron uns orzamentos para cumprilos e 
senón as contas non sairían.
O concelleiro  BLANCO PÉREZ di  que  espera  que  o  que  di  a  concelleira  sobre  os 
contratos o cumpran.
A concelleira PÉREZ ORGE di que non frivolizan sobre os servizos sociais pero poñen 
enriba da mesa o falso discurso que fai o goberno cando salientan o esforzo que fan nas 
áreas de servizos sociais,  emprego e ensino. Non entenden como dunha partida de 
emerxencia social de 60.000 euros, non se gastou case que nada. Sinala tamén outras 
partidas similares. Votarán a favor pero só por responsabilidade.
O concelleiro CABALEIRO COUÑAGO di que tamén van a votar a favor precisamente 
porque é certo que se trata dun documento técnico. Considera que o partido popular 
non é un partido social e iso reflíctese nesta conta. 
A concelleira ALONSO ALONSO di que os servizos sociais é algo máis que as partidas 
que están no orzamento. Indica que as de emprego, por exemplo, non se poden esgotar 
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porque  son  subvencións  para  varios  anos.  Estima  que  as  ADLs  fan  unha  labor 
extraordinaria xestionando as subvencións e iso que xa estaban aí cando eles viñeron.
VOTACIÓN E ACORDO
 Sometido o asunto a votación ordinaria 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.) aproba o asunto anteriormente transcrito.

6.APROBACIÓN DA DISTRIBUCIÓN DOS ORZAMENTOS PARTICIPATIVOS.
A  NTECEDENTES  
Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento 
Local do día 28 de xullo de 2014 que transcrito di:
“No  orzamento  do  ano  2014  para  este  Concello  consta  a  aplicación  orzamentaria 
1551A/61951 para os orzamentos participativos.
A súa vez, a base 82ª das bases de execución do orzamento recolle que:
“Base 82ª. – Orzamentos participativos.
Recóllese unha partida para orzamentos participativos do 1% do total do orzamento do 
2014 sen contar coas subvencións de capital, e que deberá ser aprobado o reparto do 
mesmo polo Pleno da Corporación de Redondela.”
É para dar cumprimento da citada base,  proponse  a esta  Comisión Informativa de 
Economía, Facenda e Desenvolvemento Local:
PRIMEIRO.- Dando cumprimento ao establecido nas bases propor que o reparto entre 
os diferentes consellos parroquiais se faga de xeito lineal.
SEGUNDO.- Que se continúe co procedemento establecido na normativa local para a 
execución dos proxectos.
 (Intervencións.-…………………)

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

INTERVENCIÓNS
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van votar a favor aínda que serían partidarios 
de dar máis competencias aos consellos parroquiais.
A concelleira PÉREZ ORGE di que a proposta chega moi tarde xa que todo este tema 
terá que estar rematado antes de fin de ano. Considera que o orzamento participativo 
debe escomenzar dende o momento que se inicia a tramitación do orzamento a fin de 
reflectir  as carencias das parroquias. Votaron a favor do reparto lineal o pasado ano 
porque foi a primeira vez , pero estaban de acordo en acadar outros criterios. Sinala que 
algún consello parroquial nin sequera se convocou para tratar a cuestión e se está a 
traballar cunhas cantidades que non están aprobadas polo pleno e polo tanto non van a 
votar a favor. Consideran que houbo tempo dabondo para utilizar criterios diferentes e 
polo menos falar do tema que é o que pediron o ano pasado.
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O concelleiro REGUERA OCAMPO di que comparten a idea do BNG sobre o feito de 
que a proposta chega tarde xa que deberían estar a discutir as propostas para o ano 2015. 
Considera que a idea foi boa pero hai que desenrolala mellor e reunirse cos consellos 
parroquiais. Pon como exemplo á deputación de Lugo que estableceu un sistema que 
permite a participación de toda a cidadanía durante un determinado prazo. 

A concelleira  ALONSO ALONSO di  que asume o retraso e  sinala  que ningún dos 
membros da oposición votou a favor do orzamento no que constaban os orzamentos 
participativos.  Espera  ter  proximamente  as  propostas  para  2015.  Considera  que  se 
mellora a comunicación entre o concello e a cidadanía e di que a participación parece 
pequena pero quitando o plan marisma chega ao 39% dos investimentos polo que é moi 
importante establecer como se reparten estes cartos e as prioridades.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que critican isto porque non aprobaron o orzamento 
xa que noutro caso non o farían.

A concelleira PÉREZ ORGE di que  BNG sempre foi bastante crítico porque consideran 
que isto non son orzamentos participativos senón un mero reparto de cartos. Sinala que 
a cidadanía non se manifesta  entre outras cousas porque se non se fai un traballo previo 
e didáctico. Estima que non se cumpre o principio de solidariedade e habería que pórse 
a falar de todo isto xa que as parroquias son moi diferentes entre elas. Non están de 
acordo co reparto lineal.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o mellor non todas as parroquias teñen que 
recibir  o  mesmo.  Pensa  que  o  que  se  fai  non  coincide  co  que  son  os  orzamentos 
participativos e que se pode abrir a toda sociedade, non somentes aos colectivos xa que 
a partir de moitas propostas pódense artellar as cousas.

A concelleira ALONSO ALONSO di que os orzamentos son limitados pero un pequeno 
paso nesa dirección a fin de que a xente empece a opinar sobre en que queren investir o 
diñeiro xa que ata o de agora non se fixo. Esperan novas aportacións nese sentido, pero 
non empezando por enriba a fin de que a xente se sinta involucrada na vida municipal e 
poder fomentar a solidariedade entre as parroquias.

VOTACIÓN E ACORDO
Sometido o asunto a votación ordinaria  o  pleno do Concello  por maioría  dos seus 
membros presentes,11 a favor (10 PP, 1 AER ) 2 en contra (2 BNG) e 8 abstencións (8 PS 
de G-PSOE) aproba o asunto anteriormente transcrito.

7 ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

7.1   DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA  
Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 09 de setembrlo de 2014 ao 23 de 
setembro de 2014.
O pleno do Concello queda informado.

7.2 MOCIÓNS
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7.2.1  MOCIÓN  DA  ASOCIACIÓN  DE  AFECTADOS  POLA  AP-9  E  A 
CORPORACIÓN  MUNICIPAL  DO  CONCELLO  DE  REDONDELA  SOBRE  A 
AMPLIACIÓN DA AP-9.
ANTECEDENTES
Moción presentada conxuntamente pola Asociación de Afectados pola AP-9 e tódolos 
grupos políticos municipais con representación no pleno do Concello, o 15/09/2014 
con número de rexistro xeral de entrada 2014014143, que transcrita di:
O presidente da Asociación de Afectados pola AP-9 procede á lectura da moción:
“A Autoestrada AP-9, cuxo proxecto de ampliación se aprobou “in extremis” no último 
Consello de Ministros, está xa a piques de se converter nunha realidade.
Esta infraestrutura, ao seu paso polo concello de Redondela, leva producindo, dende a 
súa construción, unha serie de agravios e danos de moi diversa índole, que xamais 
foron tratados nin minimizados polas diferentes administracións, e que converteron así 
as parroquias redondelás de Chapela e Trasmañó nas principais sufridoras e pagadoras 
das “peaxes” non económicas da súa construción.
Se sumamos a todos os problemas que xera  vivir a carón dunha vía coma a AP-9 ao 
longo de máis de trinta anos, a ampliación prevista (cun novo carril dende o comezo 
do termo municipal de Redondela até o outro lado da ría, na saída de Vilaboa), non 
podemos por menos que comprender o estado de inquietude e malestar no que moitos 
veciños e veciñas destas parroquias están a vivir.
Sobre todos eles campa de novo a incerteza dun proceso previo á construción, como é o 
da  expropiación  dos  seus  bens,  e  isto  é,  por  suposto,  un  xermolo  de  novas 
preocupacións que non deixan de ir en aumento segundo van pasando as datas.
A ampliación, proxectada e aprobada en 2011, supón que a Asociación de Afectados 
pola AP-9, tenta recabar canta información sobre o proceso se poida recoller dende as 
distintas  administracións,  e  está  desenvolvendo  accións  tanto  informativas  coma 
reivindicativas dos dereitos das persoas afectadas pola construción desta vía, que o son 
dende a construción da mesma, facendo máis visible o problema co que se enfrontan 
todas estas familias do noso concello.
Durante  os  últimos anos  esta ampliación foi  rexeitada  por innecesaria  en varias 
ocasións polo Pleno do Concello de Redondela, polo Consello Parroquial de Chapela e 
por todos os Consellos Parroquiais constituídos no noso  Municipio. Ademais, tanto o 
Pleno  coma  o  Consello  Parroquial  de  Chapela,  propuxeron  como  alternativa  ao 
proxecto de ampliación proposto o  soterramento da autoestrada actual en Chapela, 
onde se atopan os principais servizos da  parroquia,  dende a Fonte da Fraga até o 
límite  da  parroquia.  Seguimos  apostando  porque  o  soterramento  sexa   a  solución 
técnica á ampliación.
Pero, tendo en conta que nestes momentos están esgotadas as posibilidades de poder 
paralizar ou soterrar a autoestrada, dado o avanzado  da tramitación do proxecto da 
ampliación, a Asociación de Afectados pola AP-9 e a Corporación de Redondela, tendo 
en conta a situación na que está o proxecto, coas expropiacións a piques de dar comezo, 
quere facer súa a reclamación de tantos veciños e veciñas de Chapela e Redondela, e 
tratar no posible de que as situacións de incerteza, de nerviosismo e de desespero que 
se están a vivir poidan ser minimizadas e atendidas na súa xusta medida.
Así,  recoñecendo que existen dende hai  tantos anos situacións coma as que se dan 
neste  caso   (precariedade  urbanística,  contaminación  acústica,  contaminación 
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ambiental por CO2, perdas de valor do patrimonio persoal e municipal, afeccións de 
diferente índole nos terreos e edificacións, camiños, canalizacións, etc.,) que complican 
calquera trámite de obra ou reposición dos mesmos; dificultades moi complexas de 
resolver en canto ás vías das parroquias afectadas, e unha serie de inconvenientes moi 
serios para unha grande cantidade de persoas afectadas. Para procurar que no futuro 
se expoña con claridade canto vaia acontecer con este proxecto de ampliación,  e con 
iso tratar de garantir os dereitos dos cidadáns e cidadás ás que van ser expropiados os 
seus bens, así como para tratar de resarcir a estas parroquias do que lles leva suposto 
durante tres décadas ter contribuído á mellora das comunicacións e á vertebración dos 
transportes  na  nosa  provincia,  que  xamais  se  fixo,  é  polo  que  a  Asociación  de 
Afectados  e  a  Corporación  Municipal  de  Redondela,  quere  solicitar  do  Pleno  do 
Concello o seguinte ACORDO
1.-  Instar  ao  Ministerio  de  Fomento  a  que  as  valoracións  dos  terreos  e  vivendas 
expropiadas  se  fagan de xeito que garantan un prezo xusto e real e que proporcione,  
no  caso das  vivendas,  a  posibilidade  de  manter  un  nivel  de  vida  igual  ao  que os 
veciños viñan tendo ata o de agora.
2.- Instar ao Ministerio de Fomento a que manteña as liñas de afección existentes, sen 
alterar as zonas de dominio público, de servidume, de afección e o establecemento da 
liña límite de edificación, actualmente aprobado no PERI de Chapela.
3.- Instar ao Ministerio de Fomento a que na valoración dos bens expropiados teña 
especial peso a consideración de ter levado máis de trinta anos de sacrificio e malestar 
producido  por  esta  vía sen que ata o de agora se lles  dera  solución a ningún dos 
problemas causados pola súa posta en marcha.
4.- Instar ao Ministerio de Fomento  a que se  faga a  ampliación da ponte de acceso á  
parroquia de San Vicente de Trasmañó, comprometido co Concello e  a Asociación de 
Afectados da AP-9, e que supón un punto de tráfico moi complicado para os peóns que 
queiran  acceder  ás  súas  casas  de  xeito  peonil,  pondo  en  perigo  moi  serio  a  súa 
integridade se coincide co paso de dous vehículos ao mesmo tempo.
5.- Solicitar ao Ministerio de Fomento e a AUDASA a eliminación da  peaxe da AP-9 en 
Rande,  xa que entendemos que o Concello de Redondela foi agraviado respecto aos de 
Cangas e Moaña, aos que lle foi eliminada a peaxe, malia ser Redondela o concello 
máis  afectado  pola  construción  da  autoestrada,  como  é  evidente  e  así  se  leva  xa 
expresado ante diferentes administracións.
6.- Instar ao Ministerio de Fomento a que elabore un cronograma de cando e como se 
van   realizar as reposicións unha vez finalizadas as obras de ampliación, incluíndo 
aquí  os  camiños  de  servizo  veciñais,  as  canalizacións,  saneamentos,  cableados  e 
calquera outra que se vexa afectada pola propia obra ou traballos paralelos.
7.-  Instar  ao  Ministerio  de  Fomento  e  a  AUDASA a que coloquen as  pantallas  de 
protección acústicas e calquera outra medida que legalmente proceda para garantir o 
illamento das vivendas máis próximas á vía, así como as barreiras de protección visual 
onde sexan pertinentes.
8.-  Instar ao Ministerio de Fomento a que o asfalto que se use na vindeira obra de 
ampliación sexa dunha calidade ambiental e co mínimo impacto de ruído posible, tal e 
como se comprometeron co Concello e a Asociación de Afectados da AP-9. 
9.- Instar  ao 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 
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defensa da veciñanza da zona e para unha mellor coordinación necesitan ter toda a 
información de primeira man.
10.- Instar ao Ministerio de Fomento a que se leve a cabo un proxecto de recuperación 
dos  restos  do  Castelo  de  Rande,  comprometido  co  Concello  e   a  Asociación  de 
Afectados da AP-9
11.- Instar ao Ministerio de Fomento a que abra unha saída da autoestrada na zona de 
Torres de Padín, se é tecnicamente posible, e que garanta a seguridade dos vehículos e 
persoas, xa que esa saída repercutiría moi positivamente no tráfico de saída pola Rúa 
Bos Aires e que ten como destino Chapela e outras zonas próximas, cando se chega 
dende o sentido de Ourense ou Baiona.
12.- Instar ao Goberno de España  para que, coa maior brevidade, se revise a Lei de 
Expropiacións Forzosas do ano 1954, xa que o procedemento de expropiacións xera 
situacións de indefensión para as persoas expropiadas.
13.- Instar ao Goberno de España a crear unha comisión de seguimento na que poidan 
figurar  ademais  dos  responsables  políticos  e  empresariais  das  obras,  técnicos 
municipais, os grupos políticos presentes no Concello de Redondela e representantes 
da cidadanía afectada.
14.- Instar ao Goberno de España e á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a 
incluír,   dentro  do  conxunto  de  actuacións  do  proxecto  de  ampliación  da  AP-9,  a 
construción dun novo centro escolar que substitúa o CEIP Igrexa, que actualmente está 
afectado por este proxecto. Os terreos nos que se debe situar o novo colexio, dada a súa 
idoneidade  manifestada  xa  polo  pleno  municipal,  son  os  situados  no  lugar  de 
Cidadelle denominado “Finca de Jinaria” (coñecido como “Polígono de autoestradas”). 
Deste xeito, deberase incluír o orzamento necesario  para esta actuación.

INTERVENCIÓNS (...)
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que apoian aos afectados. Sinala que cada vez vanse 
baixando máis as pretensións e que o pleno fallou a os veciños ao non lograr que non 
se fixera a ampliación que consideran que é un pelotazo sobre todo agora que o tráfico 
da  autoestrada  está  descendendo  e  que  se  vai  a  por  en  marcha  o  transporte 
metropolitano. Non entenden que se siga adiante con este proxecto e por que non se de 
pulo á estrada A 57. Sinala que en canto ao castelo de Rande se pediu polo pleno a súa 
declaración como ben de interese cultural e pregunta como está isto.
A concelleira PÉREZ ORGE di que o alcalde decide celebrar o pleno no Multiusos pola 
posible afluencia de xente pero esperan que cando haxa outros plenos que estean nun 
suposto similar tamén se faga o mesmo, cousa que non foi  así  cando se discutiu a 
cuestión de confianza do ano pasado. Di que o BNG sempre se posicionou en contra da 
ampliación pero a realidade é a que é e se a xente está xa resignada non queda máis 
que aprobar a moción a fin de que se respecten os dereitos das persoas afectadas. Di 
que isto supón unha derrota sobre todo para o alcalde de Redondela que é do mesmo 
color político que o goberno porque fanlle un ninguneo por parte da ministra. Van a 
apoiar a moción.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que son moitas a mocións aprobadas sobre este 
tema e sempre se votou en contra por unanimidade da corporación aínda en contra da 
postura do PSOE a nivel nacional. Di que na campaña das eleccións a propia ministra 
dixo  en  Redondela  que  se  eles  gobernaban  non  se  faría  dita  ampliación  e  tamén 
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dixeron outras cousas que logo resultaron mentiras como que potenciarían a A 57 por 
diante  de  dita  ampliación.  Indica  que  es  moción  implica  que  están  a  admitir  a 
ampliación da AP9 propondo unha serie de medidas para mellorar a situación dos 
afectados.
O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que non cree que lles fallaran aos veciños 
ou estean derrotados pero a ampliación llela impuxeron, igual que o AVE e fronte a 
estes monstros non hai moito que facer. Considera que hai que ir da man cos afectados 
e que a moción é o froito dos meses que levan tratando esta cuestión con todos os  
implicados. Sinala que o problema non foi a ministra senón unha firma nun momento 
concreto.
O concelleiro  BLANCO PÉREZ di  que considera igual  de culpables  tanto ao señor 
Blanco  como  á  señora  Pastor.  Sinala  que  as  parcelas  afectadas  pola  expropiación 
pasaron  de  30  a  máis  de  70  e  consideran  que  isto  é  unha  xogada  de  AUDASA. 
Considera que o Concello debía emprender unha estratexia para lograr que o proceso 
volva a iniciarse e presionar así máis a AUDASA e a Fomento.
A concelleira PÉREZ ORGE di que dende que se iniciou todo o proceso os grupos 
políticos foron da man para oporse á ampliación e a partir de agora o BNG síntese 
desvinculado, toda vez que se asume que isto vaise facer. Insiste en que é unha derrota 
do alcalde porque o PP fixeron campaña con este tema e incluso levaron propostas 
alternativas inviables que non acadaron o obxectivo. Non lle parece boa a resignación 
da xente.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que todo este proceso foi escurantista xa que 
Fomento  non  informou  nin  aos  grupos  políticos  nin  aos  afectados  e  os  socialistas 
tiveron que recurrir a preguntas no Congreso e se lles contestaron cousas inconcretas 
como que estaban a facer xestións coa Xunta e o Concello sobre o colexio. Parécelles 
importante a cuestión dunha ponte de acceso á praia de Cabanas. Sinala tamén que 
non temos acceso ao castelo de Rande e deberíase requirir o mesmo.
O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que o acceso a Cabanas non ten que ver 
coa ponte de Rande e que non hai escurantismo xa que dende o primeiro momento  se 
lles  facilitou información aos veciños e sabe que o grupo socialista non se reunían 
porque non eran compatibles con algúns membros da asociación de afectados. Sinalou 
que o que querían era converxer todos na mesma proposta e que isto naceu moito antes 
de  que  eles  estiveran  gobernando.  Insiste  en  que  non  se  consideran  derrotados  e 
somentes queren que dada a desfeita a compensación sexa a mellor posible.

VOTACIÓN E ACORDO
Sometida  a  moción  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello  apróbaa  por 
unanimidade dos/as  concelleiros/as presentes, (sendo 10 do PP, 7 do PSdeG-PSOE, 2 
do BNG e 1 de AER) todos os puntos do acordo proposto e anteriormente transcrito.”

7.3 SOLICITUDE  DE COMPARECENCIA
7.3.1 SOLICITUDE DE AER PARA A COMPARECENCIA DO ALCALDE     SOBRE A   
AMPLIACIÓN DA AP-9
ANTECEDENTES
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Solicitude presentada polo grupo municipal AER de data 19/09/2014 con número de 
rexistro xeral de entrada 2014014299 que se transcribe a continuación:
“O 28 de agosto de 2014, o Ministerio de Fomento publicou no BOE con carácter de 
urxencia as expropiacións para realizar o proxecto de ampliación de autoestrada ap-9. 
En total son 71 actas de expropiación que afectan ao termo municipal de Redondela,  
das cales dúas son propiedades do Concello de Redondela: o Colexio CEIP Igrexa de 
Chapela (parcela Nº 61) e un lavadoiro público situado no barrio da Igrexa (parcela Nº 
65). 40 desas actas atópanse en defecto de forma, e os propietarios desas parcelas e/ou 
edificacións atópanse en situación de indefensión legal, posto que non foron expostas 
no proxecto de exposición pública no ano 2010.
Polo anteriormente exposto, e pola desinformación e a alarma social que está sufrindo 
a poboación afectada, Esquerda Unida e AER solicitan a comparecencia do Alcalde 
para explicar que vai facer o Concello na firma da acta de expropiación do CEIP  Igrexa 
de Chapela, xa que ao estar en defecto de forma e indefensión legal, o Concello ten 
ferramentas xurídicas ao seu favor para non firmar a acta e reclamar vía xudicial a 
repetición do proceso de exposición pública. Ademais, queremos que o Alcalde aclare 
se o Concello ten feita a taxación dos terreos do actual centro, e nos diga cando van 
comezar as obras de construción do novo centro.”
INTERVENCIÓNS
O Alcalde sinala que teñen unha canle de información cos veciños directa e inmediata 
xa  que  se  tratou  de  dar  resposta  a  todas  as  inquedanzas.  Di  que  nas  xuntanzas 
participaron  representantes  do  ministerio  e  que  tamén  se  reuniu  coa  ministra  en 
Madrid e  veu o secretario  de Estado para tratar este  e  outros temas que afectan a 
Redondela. Indica que se nas actas previas hai algún problema tamén están ao tanto. O 
pagamento o vai a facer AUDASA e polo tanto podería ser inmediato se hai acordo o 
que veu como consecuencia tamén desas xuntanzas.  Sinala que con respecto ao do 
colexio  están  citados  para  mañá  e  vai  defender  o  mesmo  que  hai  tempo:  hai  que 
trasladar o centro ao polígono de autopistas e o importante é o xeito de facelo. Di que 
no momento inicial ao mellor era máis doado que foran menos os afectados pero se 
incorporou a máis xente  para que saiban que poden ser expropiados. Mañá espera 
obter máis información no tema do colexio.
O concelleiro BLANCO PÉREZ pregunta se o alcalde pode garantir  que no colexio 
vaise rematar  o  curso escolar  e  que van a conserva-lo  centro  e  para  onde o  van a 
trasladar. Pide que o alcalde se parta a cara polos veciños.
O Alcalde sinala que tivo que manter posturas contrarias á do seu partido político e 
houbo broncas  sonadas  co  ministerio.  Di  que posiblemente  mañá non vai  a  asinar 
nada.  Terá  que  valoralo.  Teñen  o  compromiso  de  que  non  se  vai  a  entorpecer  a 
docencia no centro e hai un período mínimo de dous anos ata que se faga o novo 
centro incluso o compromiso de que as obras vanse facer en períodos non lectivos. Ten 
unha taxación dos terreos.

7.3.2  SOLICITUDE DE AER PARA A COMPARECENCIA DO ALCALDE SOBRE A 
ESTRADA N-555
ANTECEDENTES
Solicitude presentada polo grupo municipal AER de data 20/09/2014 con número de 
rexistro xeral de entrada 2014014335 que se transcribe a continuación:
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“Os veciños da estrada N-555, que atravesa as parroquias de Cedeira, Negros, Cabeiro 
e Vilar, quéixanse de que os vehículos pesados baixan a toda velocidade, e denuncian 
que  os  camións  das  obras  do  AVE circulan  coas  cargas  sen  cubrir  cos  pertinentes 
toldos, polo que deixan un regueiro de po e terra. Este problema súmase a todos os 
problemas que veñen sufrindo estes veciños e veciñas dende hai moitos anos en canto 
á inseguridade viaria,  como son a falta de beirarrúas e pasos de peóns. O colectivo 
Veciñal Pola Seguridade Viaria na N-555 solicitou, sa en maio deste ano, saber que 
actuacións ten pensado facer Fomento nesta estrada, sen obter a día de hoxe resposta.
O grupo municipal do BNG tamén se fixo eco destas queixas, afirmando que Fomento 
ignora as peticións dos veciños e tamén ignora as mocións aprobadas no pleno que 
solicitaba melloras na N-555.
Por todo o anterior, solicitamos a comparecencia do alcalde para que:
-informe das xestións feitas con Fomento con respecto á N-555 e aclare se hai xa algún 
proxecto firme para mellorar a seguridade viaria desta estrada.
-informe se vai tomar algunha medida para que os camións reduzan a súa velocidade e 
leven toldos.
-informe se se van sinalizar as paradas do bus escolar ao longo desta estrada.”

INTERVENCIÓNS
O Alcalde sinala que cando chegaron ao Concello fixeron un dossier sobre os temas 
pendentes co ministerio de Fomento e algunhas cuestións foron arranxándose e outras 
non. Puxeron sobre a mesa estas reivindicacións. Insiste en que o alcalde está dando a 
cara no ministerio polos temas de Redondela. Resume as actuacións solicitadas en base 
ao informe dos servizos técnicos. Di que Fomento asume unha serie de compromisos 
pero cando teña a información definitiva llela transmitirá.
O concelleiro  BLANCO PÉREZ  di  que  gustaríalle  que  cando teña  o  proxecto  llelo 
faciliten tanto a eles como aos colectivos veciñais.
O alcalde di que espera que a información poida estar antes de final de ano. 

7.4 ROGOS E PREGUNTAS 
7.4.1 ROGO DE AER SOBRE CONTEDORES DE LIXO
Rogo presentado polo grupo municipal  AER de data 24/09/2014 e  con número de 
rexistro de entrada 201414464, que transcrito di:
“1)Sobre situación de contedores de lixo. Varios/as veciños/as (e tamén membros da 
nosa agrupación) veñen queixándose de que en numerosos lugares de Redondela, os 
contedores do lixo están situados antes dos pasos de peóns, no sentido da marcha; 
dificultando así a visibilidade dos condutores e aumentando o perigo de atropelo dos 
viandantes.  Polo anterior,  ROGAMOS que fagan as xestións necesarias para que os 
contedores do lixo se sitúen, no sentido da marcha, despois dos pasos de peóns.”
RESPOSTA
O  Alcalde  sinala  que  algúns  se  cambiaron  e  están  a  comprobar  o  tema  xa  que, 
efectivamente, hai algúns problemas.

7.4.2. PREGUNTA DE AER SOBRE O CONSELLO FORESTAL.
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Pregunta presentada polo grupo municipal AER de data 24/09/2014 e con número de 
rexistro de entrada 201414464, que transcrita di:
“1)  Sobre  consello  forestal.  A  finais  de  xuño  presentamos  unha  moción  sobre 
dinamización forestal, moción que non foi tratada ata o pleno ordinario do 31 de xullo. 
Ante a insistencia dos voceiros de PP, PSOE e BNG, o voceiro de AER decidiu retirala 
para  que  se  debatera  no  Consello  Forestal  Municipal.  Nesa  sesión  plenaria,  o 
presidente  do  Consello  Forestal,  o  concelleiro  Cándido  Vilaboa,  comprometeuse  a 
convocar no mes de setembro unha sesión do Consello Forestal. A día de hoxe, vemos 
que, outra vez, un membro do goberno local volve faltar á súa palabra, e non se ten 
convocado este Consello; polo que preguntamos:
xa que non cumpre coas súas obrigas respecto da presidencia do Consello Forestal e  
vista a clara intención do goberno do PP para que este foro non funcione, ten pensado 
vostede dimitir dese posto que ten totalmente desatendido e deixar que outra persoa 
con máis interese se ocupe del, ou prefire que dende AER se pida directamente a súa 
dimisión?”
RESPOSTA
O  concelleiro  VILABOA  FIGUEROA  di  que  se  está  a  traballar  no  tema  coas 
comunidades de montes. Convocarase tan pronto se poida.

E non habendo máis asuntos que tratar, O alcalde levanta a sesión, sendo as vinte e tres 
horas e cincuenta e cinco minutos, de todo o que, se estende a presente acta, da que,  
como secretaria, dou fe.-
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