
           
CONCELLO DE REDONDELA

     Nº 15/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO

O DÍA 30 DE OUTUBRO DE 2014
ORDE DO DÍA

1. Aprobación de ser o caso da acta 14 de data 13/10/2014.
2. Dar conta dos expedientes de modificación de crédito.
3. Dar conta da execución do orzamento municipal de Redondela e do Estado de 

Tesourería, correspondente ó terceiro trimestre do ano 2014.
4. Aprobación dun recoñecemento extraxudicial por importe de 457,81 €.
5. Modificación do cadro de persoal e OEP refundida do ano 2013
6. Actividades de control de pleno:
          6.1 dar conta resolucións da alcaldía.
          6.2 mocións
          6.3 rogos e preguntas

No Multiusos  da Xunqueira,  ás  vinte  horas  do  día  trinta  de  outubro  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 , 
Leonardo Cabaleiro Couñago, Antonio Vázquez Saco, Leticia González Guisande (ata 
as 21:30 horas), 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 accidental da corporación, Paloma 
Meno Rodríguez,  constitúese  o Pleno do Concello,  en sesión ordinaria,  conforme á 
convocatoria e de acordo coa Orde do Día.
Escusa a súa asistencia o concelleiro Antonio Cabaleiro Millares.

INCIDENCIAS
Por resolución do Alcalde,  a sesión celébrase no Multiusos da Xunqueira,  tendo en 
conta  a pretensión de numerosas  persoas  de  asistir  á  citada sesión e a  insuficiente 
capacidade da sala de Plenos do Concello.

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.

Acórdase dar lectura no inicio do punto da actividade de control do pleno e logo de 
dar conta das Resolucións da Alcaldía, ao escrito presentado por Dona. Rosario Alonso 
Araújo,  secretaria da Confraría  San Juan de Redondela,  con rexistro  de entrada no 
Concello  o  27.10.2014,  baixo o  número  16245,  de  apoio  aos  sectores  pesqueiros  do 
XEITO e do CERCO ante a difícil situación socio-económica que están atravesando. O 
cal tratarase e se apoiará como moción conxuntamente por todos os grupos políticos, e 
vótase coa moción presentada polo grupo municipal do BNG. 
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A moción do PsdeG-PSOE sobre o XEITO (rexistro de entrada 25.10.2014, baixo o 
número  16223)  se  presenta  pero non se vota,  apoian  e  acóllense  á  presentada  pola 
Cofraría.
Se deixa sobre a mesa polo Alcalde, por petición do representante da Asociación, a 
moción presentada pola Asociación de Veciños, Consumidores e Usuarios, San Simón, 
de Redondela sobre os consellos parroquias presentada con rexistro o 23.10.2014, baixo 
o número 16137.

Ás 21:30, o Alcalde ordea facer un descanso de dez minutos, reanudándose a sesión ás 
21:40.

Ás 21:30 horas a concelleira do grupo municipal PSdeG-PSOE, Dona. Leticia González 
Guisande deixa a sesión.

Se retira sen debate a moción presentada polo grupo AER sobre Dinamización Forestal 
en  Redondela,  (rexistro  de  entrada  24.10.2014,  baixo  o  número  16191)  ante  o 
compromiso  do  Concelleiro  do  PP  o  Sr.  Vilaboa  Figueroa,  de  convocar  o  consello 
forestal no mes de novembro do presente ano.

1. APROBACIÓN, DE SER O CASO, DA ACTA 14 DE 13 /10/2014.
ANTECEDENTES
Dado conta do borrador da acta 14 da sesión celebrada con carácter extraordinario o 
día 13 de outubro de 2014, da que se da conta.

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, sen formular 
reparo algún.-

2. DAR CONTA DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 
Dada conta dos seguintes expedientes administrativos de modificación de crédito:
1.- Expediente MC 21-2014 tc 10-14 mediante transferencia de crédito por importe de 
21.290,57 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 17.09.2014.
2.- Expediente MC 22-2014 tc 11-14 mediante transferencia de crédito por importe de 
2.686,20 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 29.09.2014.
3.- Expediente MC 23-2014 gc 08-14 mediante transferencia de crédito por importe de 
304.702,63 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 09.10.2014.

A corporación queda informada dos expedientes administrativos de modificación de 
crédito,  anteriormente relacionados.
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3.-DAR  CONTA  DA  EXECUCIÓN  DO  ORZAMENTO  MUNICIPAL  DE 
REDONDELA  E  DO  ESTADO  DE  TESOURERÍA,  CORRESPONDENTE  AO  3º 
TRIMESTRE DO ANO 2014.
Dáse conta do informe da intervención con referencia ASR-20.10.14.1 de 20/10/2014 e 
dos informes sobre o estado de situacións de existencias na tesourería municipal, do 
estado de situación de Ingresos e de gastos, todo elo referido á data 30/09/2014.
O Concello Pleno queda informado.

4.-APROBACIÓN DUN  RECOÑECEMENTO  EXTRAXUDICIAL,  POR IMPORTE 
DE 457,81 EUROS.
ANTECEDENTES
Visto o ditame da comisión informativa de  economía,  facenda e desenvolvemento 
local de data 24 de outubro de 2014, que transcrito di:
“Vista a proposta de Alcaldía de data 22/10/2014, que transcrita di:
Antecedentes
“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 
22.10.2014, así como certificación de existencia de crédito.
A súa vez  se prevé 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 é un gasto 
correspondente o ano anterior que foi facturado no ano 2014 como consecuencia do 
retraso na facturación do terceiro e tras unha diverxencia co Concello no segundo caso.
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  457,81  euros, 
distribuídos  do  seguinte  xeito,  e  imputando  o  gasto  á  partida  que  se  indica  do 
orzamento do Concello de Redondela para o ano 2014:
Terceiro               Data da         Nº de

    factura       factura            Euros        Partida
Sociedad General de Autores
y editores    25.08.14        26625473         75,50         3341A20900
Administración de infraestruc-
turas ferroviarias 20.09.13        1301066770         382,31         1551A20000
(Intervencións.-…………………)
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Votacións e ditame.- 
A Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento local, en votación 
ordinaria, e con 8  votos a favor (4 do PP, 3  do PSdeG-PSOE e 1 do BNG), e unha  
abstención de AER)  estimaron oportuno ditaminar favorablemente a proposta.””

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido o asunto a votación ordinaria, o pleno do Concello aproba o recoñecemento 
extraxudicial  de  crédito  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).

5.-  MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL E OEP REFUNDIDA DO ANO 
2013.
ANTECEDENTES
Visto o ditame da comisión informativa de  economía,  facenda e desenvolvemento 
local de data 24 de outubro de 2014, que transcrito di:
“Vista a proposta de Alcaldía de data 23/10/2014, que transcrita di:
Antecedentes 
“A partir da aprobación do orzamento municipal do ano 2010 prodúxose a extinción 
do organismo autónomo do Conservatorio/Escola de Música, subrogándose a todos os 
efectos o Concello do persoal contratado polo mesmo. O réxime de dito persoal, tal e 
como correspondía aos organismos autónomos era laboral.
Entre as prazas de persoal que por dita circunstancia pasaron a integrar a plantilla do 
persoal  ao servizo do Concello e  aparte das correspondentes aos docentes,  atópase 
unha de auxiliar administrativo con xornada parcial (20 horas semanais). Dita praza se 
atopa actualmente cuberta  por unha contratada laboral  interina á espera de que se 
proceda á inmediata convocatoria da praza por atoparse na oferta de emprego público 
(OEP) publicada no BOP do 28.10.2013.
Aos  efectos  de  ir  regularizando  o  cadro  de  persoal  prantéxase  pola  asinante  a 
posibilidade de modificar dito cadro incluíndo dita praza dentro da plantilla de persoal 
funcionario do Concello, do mesmo xeito que se atopan o resto de prazas de auxiliares 
administrativos.
II. Lexislación aplicable 
-Lei 7/85 de 2 de abril  Reguladora das Bases do Réxime Local  (LBRL).
-Real  Decreto  Lexislativo  781/1986  de  18  de  abril,  polo  que  se  aprobou  o  Texto 
Refundido das Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local (TRRL)
-Lei 7/2007 de 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público (LEBEP)
III. Consideracións xurídicas 
a)  A  situación  da  citada  plaza  de  auxiliar  administrativo  ten  carácter  claramente 
residual  por  canto  procede  dunha praza  existente  con  anterioridade  no  organismo 
autónomo do Conservatorio, que, obrigatoriamente, tiña carácter laboral. Ao asumir o 
Concello ao persoal procedente do mesmo, dita praza quedou con ese carácter.
b) Nembargantes, e por canto se está prantexando a convocatoria regulamentaria de 
dita praza, tendo en conta que a OEP debe desenvolverse no prazo improrrogable de 
tres anos dende a súa aprobación (ex artigo 70.1 do EBEP),  antes da súa cobertura 
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resulta  doado axustala  ás  prescricións  normativas  de  aplicación ao obxecto  de  non 
perpetuar  no  tempo  unha  situación  anómala  con  respecto  ao  resto  das  prazas  de 
auxiliares administrativos incluídas na plantilla do persoal ao servizo do Concello con 
carácter funcionarial.
c) Dito carácter derívase do preceptuado no artigo 167 do TRRL que establece como 
pertencentes  á  escala  de  funcionarios  de  administración  xeral  aos  auxiliares 
administrativos  por  canto  de  conformidade  co  artigo  169  da  mesma  norma 
desempeñan funcións comúns ao exercicio da actividade administrativa. Dito extremo 
ratifícase tamén polo previsto no artigo 9.1 do EBEP.
d)  A  modificación  do  cadro  de  persoal,  documento  integrante  do  presuposto  do 
concello, é competencia do pleno ao abeiro do artigo 22 ,2 i da Lei 7/85 de 2 de abril 
Reguladora das Bases do Réxime Local (LBRL).  No artigo 90 do mesmo texto legal 
disponse que as  entidades locais  formarán a relación de tódolos postos de traballo 
existentes  na  súa  organización  nos  términos  previstos  na  lexislación  básica  sobre 
función pública. 
e) O artigo 126 do TRRL dispón tamén que as plantillas deberán comprender tódolos 
postos de traballo debidamente clasificados reservados a funcionarios, persoal laboral e 
eventual  e  se  aprobarán  anualmente,  con ocasión  da  aprobación do  presuposto.  A 
modificación das plantillas durante a vixencia do presuposto requirirá o cumprimento 
dos trámites establecidos para a modificación de aquel.
f) A proposta de modificación do cadro de persoal, previa dotación presupuestaria, 
deberá negociarse cos representantes sindicais e ser aprobada polo pleno do Concello e 
someterse  a  información  pública  polo  prazo  de  15  días,  de  tal  xeito  que  de  non 
presentarse reclamacións,  entenderase definitivamente aprobada a modificación que 
deberá remesarse á administración do Estado e da Comunidade Autónoma para os 
efectos previstos no artigo 126 do TRRL.
g) En canto á persoa que está actualmente ocupando a praza con carácter interino en 
virtude  dun  contrato  laboral  asinado  o  01.07.2001   ata  a  provisión  da  praza  en 
propiedade, ou ata a desaparición ou amortización da RPT  non ten por que cambiar a 
súa situación actual ata tanto se proceda a prover a praza con carácter definitivo, se ben 
a interesada podería optar por acollerse a un nomeamento interino con cargo a nova 
praza de acordo co previsto no artigo 10 1 a) do EBEP. Nese caso desaparecería da 
plantilla  a  praza  de  auxiliar  administrativo  adscrita  ao  conservatorio.  En  caso  de 
permanecer como ata agora a praza laboral figuraría como a extinguir ata o intre en 
que se cubra a mesma praza da plantilla de funcionarios ao servizo do Concello.
IV. Conclusións 
En virtude do que antecede teño a ben propor : 
1. Modificar o cadro de persoal ao servizo do Concello de Redondela substituíndo a 
praza  de  auxiliar  administrativo (de  carácter  laboral)  adscrita  ao conservatorio  por 
unha praza máis (xornada de 20 horas semanais) de auxiliar administrativo na plantilla 
de funcionarios de carrera  de administración xeral  coas mesmas retribucións e  con 
independencia de que se manteña a súa adscrición ao conservatorio.
2. Reflectir que a praza que actualmente figura en dito cadro de persoal como auxiliar 
administrativo  laboral  queda  a  extinguir  no  intre  en  que  se  proceda  a  cobertura 
definitiva da praza anterior.

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 5 - 21



           
CONCELLO DE REDONDELA

3. Unha vez aprobada definitivamente a devandita modificación procederá modificar a 
OEP na que se atopa incluída a praza no mesmo sentido antes da súa convocatoria, 
modificación que deberá realizarse polo órgano competente,  neste caso a Xunta de 
Goberno Local.
Teño a ben propor a comisión informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento 
Local, para ditame previo a súa aprobación polo Pleno do Concello, no seu caso,  a 
adopción dos seguintes acordos:
1. Modificar o cadro de persoal ao servizo do Concello de Redondela substituíndo a 
praza  de  auxiliar  administrativo (de  carácter  laboral)  adscrita  ao conservatorio  por 
unha praza máis (xornada de 20 horas semanais) de auxiliar administrativo na plantilla 
de funcionarios de carrera  de administración xeral  coas mesmas retribucións e  con 
independencia de que se manteña a súa adscrición ao conservatorio.
2. Reflectir que a praza que actualmente figura en dito cadro de persoal como auxiliar 
administrativo  laboral  queda  a  extinguir  no  intre  en  que  se  proceda  a  cobertura 
definitiva da praza anterior.
3. Someter o acordo a información pública polo prazo de 15 días, de tal xeito que de 
non  presentarse  reclamacións,  entenderase   definitivamente  aprobada  a  citada 
modificación  que  deberá  remesarse  á  administración  do  Estado  e  da  Comunidade 
Autónoma para os efectos previstos no artigo 126 do TRRL.
(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 abstencións dos demais partidos políticos (3 
do  PSdeG-PSOE  ,1  do  BNG  e  1  de  AER)   estimaron  oportuno  ditaminar 
favorablemente a proposta.””

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que entenderon  que había  máis prazas  susceptibles 
de seguir o mesmo procedemento, pregunta por qué só se fai con esta praza de auxiliar 
administrativo do conservatorio, laboral a tempo parcial.

O  Alcalde sinala que nestes momentos é a única que se pode funcionarizar.

A concelleira PÉREZ ORGE da lectura ao apartado g) da proposta da Alcaldía de data 
23  de  outubro  de  2014  coincidindo  co  recollido  no  informe da  secretaria  xeral  do 
concello da mesma data, preguntando se se tivo conversas coa persoa que actualmente 
ocupa ese posto respecto as dúas opcións nas que se pode acoller, e cales soan as súas 
pretensións, así mesmo pregunta respecto a posibilidade da xornada completa. 

O  Alcalde sinala que son coñecedores da reclamación sindical de funcionarización do 
persoal laboral dende fai tempo, reiterando que nestes momentos só pode levarse a 
cabo con esta praza pois está facendo funcións propias de funcionario.  

O concelleiro REGUERA OCAMPO pregunta o motivo da modificación desta praza 
indicando  que  hai  máis  situacións  de  persoal  laboral.  Di  que  hai  un  acordo  cos 
sindicatos  de  que  se  van  a  retrasar  as  convocatorias  ata  o  máximo que  permite  a 
lexislación  de  tres  anos.  Pregunta  se  como  consecuencia  de  esta  modificación  o 
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conservatorio  vai  quedar  sen  auxiliar  administrativo,  engadindo  que  é  un  posto 
fundamental.

O Alcalde en resposta reitera o indicado nas anteriores exposicións e da lectura ao 
recollido na acta da mesa de negociación celebrada o xoves día 23 de outubro de 2014, 
respecto  á  solicitude  dos  representantes  sindicais  de  atrasar  o  máximo  posible  a 
convocatoria  das prazas  de ofertas  refundidas  para favorecer aos traballadores que 
actualmente as  ocupan,  remata engadindo que o conservatorio  non vai  quedar sen 
auxiliar administrativo.

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido  o asunto a  votación ordinaria,  o  pleno do Concello  o aproba por  maioría 
dos/as concelleiros/as presentes, sendo trece votos a favor (10 do PP, 2 do BNG e 1 de 
AER) e sete abstencións (PSdeG-PSOE).

6 ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

6.1 DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 22 de setembro de 2014 ao 24 de 
outubro de 2014.
O pleno do Concello queda informado.

6.2 MOCIÓNS

6.2.1-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE  SOBRE  A  LEI  DE 
DEPENDENCIA.
ANTECEDENTES

Moción do PsdeG-PSOE presentada no rexistro xeral de entrada o día 19/09/2014, con 
número 2014014298 que se transcribe a continuación:

“Durante o goberno de José Luís Rodríguez Zapatero aprobouse a Lei 39/2006, do 14 
de decembro, denominada de “Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia”, e coñecida como a Lei de Dependencia. Esta lei 
foi  aprobada cun alto  grao  de  acordo  das  forzas  políticas  parlamentarias,  ademais 
decontar coa participación das comunidades autónomas, as entidades locais, os axentes 
sociais e o movemento asociativo. España avanzaba con esta Lei cara á consolidacióndo 
estado social e democrático de dereito que proclama a nosa Constitución, xa que nos 
encontramos ante unha norma legal cunha enorme transcendencia, posto que se vai 
ocupar de regular a protección da dependencia, á que se cualifica como o “cuarto piar 
do Estado do Benestar”. E debe recoñecérselle a conveniente importancia, porque a 
dependencia foi unha materia á que só indirectamente se prestara atención mediante 
diferentes  prestacións  enmarcadas  fundamentalmente  no  ámbito  de  protección  do 
sistema
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de Seguridade Social (pensións por grande invalidez ou invalidez non contributiva). A 
Lei recoñece o dereito subxectivo das persoas que non poidan valerse por se mesmas a 
ser atendidas polos poderes públicos, un dereito universal para toda a poboación con 
garantía  pública.  Para  poñelo  en  marcha  establecíase  a  cooperación  de  todas  as 
administracións implicadas e creábase o Sistema para a Autonomía á Dependencia, 
que contaba cun calendario de implantación que se analizaría de forma gradual ata 
2015.
Ata  novembro  de  2011  o  Sistema  foise  implantando  segundo  o  previsto.  Naquel 
momento, un 80,7% de persoas beneficiarias enquisadas consideraban positiva ou moi 
positiva  a  atención  que  recibían.  En  decembro  de  2011,  poucos  días  despois  da 
constitución do actual  Goberno presidido por Mariano Rajoy,  decidiuse paralizar  o 
calendario  de  aplicación  da  lei,  impedindo  ás  persoas  con  dependencia  moderada 
acceder a unha prestación ou servizo.
Nos  primeiros  Presupostos  Xerais  do  Estado  que  elaborou  o  Goberno  do  Partido 
Popular, e correspondentes ao ano 2012, eliminouse a partida para o nivel acordado 
que ascendía a 283 millóns de euros. Nos anos 2013 e 2014 o goberno de Mariano Rajoy 
volveu a suprimir o nivel de financiamento previsto na Lei de Dependencia O Real 
Decreto-Lei  20/2012,  do  13  de  xullo,  de  medidas  para  garantir  a  estabilidade 
orzamentaria e de fomento da competitividade introduciu numerosas modificacións 
na regulación do Sistema que causaron enorme prexuízo ás persoas en situación de 
dependencia. Entre elas destacan:
● A supresión dos dous niveis en que se dividía cada grao. 
● A redución nun 13% da achega da Administración Xeral do Estado para o
financiamento do nivel mínimo.
● A redución nun 15% da prestación económica por coidados no ámbito familiar.
● A revisión da regulación do convenio especial no Sistema da Seguridade Social dos 
coidadores  non  profesionais,  cuxas  cotizacións  pasan  a  ser  exclusivamente  ao  seu 
cargo.
●  A aplicación  dun prazo  suspensivo  de  ata  dous  anos  para  as  novas  prestacións 
económicas por coidados no ámbito familiar.
● Unha nova revisión do calendario para atrasar aínda máis a entrada de dependentes 
moderados.
● A introdución dun réxime de incompatibilidades das prestacións.
● A exclusión do silencio positivo ao recoñecemento das prestacións económicas para 
coidadores no ámbito familiar
A iso hai que engadir que a Resolución do 13 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado 
de Servizos Sociais e Igualdade, pola que se publica o Acordo do Consello Territorial 
do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia, aproba os criterios e contidos 
sobre capacidade económica e participación do beneficiario no custo das prestacións 
para a autonomía e atención á dependencia. Os novos criterios, aínda non publicados 
mediante  Real  Decreto,  supoñen  un  importante  incremento  do  copagamento.  Pero 
ademais, permítese ás comunidades autónomas establecer unha maior participación do 
beneficiario  no  custo  dos  servizos  e  das  prestacións  económicas;  medida  á  que 
desgraciadamente se sumou o goberno da Xunta de Galicia.
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En definitiva, o Goberno do Estado reduciu o contido esencial do dereito e realizou 
importantes  recortes  orzamentarios,  co  dramático  resultado de  que os  beneficiarios 
están  a  recibir  servizos  e  prestacións  claramente  insuficientes;  ao  tempo  que  se 
encontran sen atender centos de miles de persoas en situación de dependencia.
Polo  que  respecta  ao  financiamento  estatal  do  Sistema hai  que  destacar  o  enorme 
retroceso  que  sufriu:  de  soportar  o  40%  do  custo  do  sistema  no  ano  2009,  a 
Administración Xeral do Estado pasou a facerse cargo do 19% en 2013. Neste período, 
a achega das comunidades autónomas tamén sufriu modificacións, e o copagamento 
das persoas usuarias duplicouse.
A  esta  política  de  desmantelamento  do  sistema  de  dependencia  impulsada  polo 
Goberno de Mariano Rajoy temos que engadir a compracencia do Goberno de Galicia, 
que lonxe de tratar de frear o impacto destes recortes das persoas usuarias traballou 
para situar a Galicia entre as comunidades autónomas cun comportamento peor en 
todos os parámetros: 
A media do gasto público de persoa dependente atendida en Galicia é de 6.515 euros, 
fronte aos 6.979 euros de media do Estado; e moito por debaixo doutras comunidade 
autónomas do norte con semellante distribución demográfica que chegan 8.057 euros. 
O gasto en dependencia por habitante e ano é en Galicia de 91,92 euros; a metade que 
en Cantabria, por exemplo, e un 16 % menos que no conxunto do Estado en valores 
absolutos.
Desde  o  ano  2011  non deixan  de  descender  as  persoas  con  dereitos  a  prestacións 
recoñecidas,  se daquela estábamos en 89.640 persoas, o cómputo total de 2013 é de 
56.835 persoas con dereito recoñecido das cales máis de 18.000 seguen no limbo, é dicir, 
sen recibir ningún tipo de prestación.
En definitiva, coa chegada do Partido Popular ao goberno do estado, na práctica, estase 
a  baleirar  de  contido  o  dereito  á  promoción  da  autonomía  persoal  e  atención  á 
dependencia.  Ademais,  de estarse a vulnerar  o principio de igualdade, xa que non 
existe un contido mínimo común de dereito,  e os principios inspirados do Sistema: 
carácter  público  das  prestacións,  universalidade,  equidade  e  accesibilidade,  están 
claramente cuestionados.
As decisións dos gobernos do Estado e de Galicia leváronnos a unha situación na que 
resulta evidente a necesidade de reformular o Sistema. Existe un alto grao de consenso 
entre responsables políticos de todos os ámbitos, profesionais e beneficiarios respecto a 
que, neste momento, é necesario intervir para garantir de forma efectiva o dereito das 
persoas en situación de dependencia;  e  para  iso debe crearse un grupo de traballo 
específico cos representantes dos grupos parlamentarios, que realice unha avaliación 
sobre a lei, as modificacións levadas a cabo, a súa aplicación, os seus resultados, así  
como para analizar que medidas son necesarias para manter e garantir a sostibilidade 
do Sistema.
Por todo o exposto, solicítase ó pleno da corporación municipal o seguinte
ACORDO
1. Amosar o máis enérxico rexeitamento do Concello de Redondela aos recortes que se
están producindo na Lei 39/2006 do 14 de decembro e coñecida popularmente como 
Lei de Dependencia; xa que están a producir un sufrimento inmerecido a milleiros de 
galegos e galegas.
2. Instar ao goberno da Xunta de Galicia para que:
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● Se estableza as partidas necesarias nos orzamentos da Xunta de Galicia dos vindeiros 
anos  para  que  o  gasto  público  por  persoa  dependente  atendida  sexa,  polo  menos, 
superior á media do Estado e se equipare coa das comunidades autónomas do norte 
con semellante distribución demográfica que Galicia.
● Que sexan atendidas todas as persoas dependentes que xa teñen recoñecido algún 
grao de dependencia, e que aínda están á espera de recibir a prestación ou o servizo 
que lles corresponde.
3. Instar ao Goberno do Estado a que impulse a constitución dun grupo de traballo con 
representantes dos grupos parlamentarios e comunidades autónomas, co obxectivo de 
alcanzar  un  amplo  acordo  para  garantir  a  sostibilidade,  o  desenvolvemento  e  o 
financiamento  por  parte  das  administracións  públicas  do  Sistema  de  Autonomía  e 
atención á Dependencia. Para iso, realizarán unha avaliación da Lei 39/2006, do 14 de 
decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de 
dependencia.

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van apoiar a moción, porque os prexudicados 
cos recortes son os que teñen menos recursos.

A concelleira PÉREZ ORGE di que mentres estaba no goberno do estado o PSOE, o 
presidente  da  Xunta,  o  Sr.  Núñez  Feijóo  reclamaba  os  orzamentos  da  Lei  de 
dependencia, e que cesou logo co cambio de goberno, sendo coñecedor dos recortes. Di 
que  hai  moitas  familias  con  persoas  en  situación  de  dependencia  afectadas  pola 
minoración das partidas orzamentarias. Solicita unha axilización do trámite e denuncia 
os recortes, indicando que é onde máis se ten que invertir.  Remata dicindo que van 
votar a favor da moción.

A  concelleira  PARIS  BLANCO  en  resposta  do  indicado  respecto  os  recortes  dos 
orzamentos di que dende o 2009 incrementáronse, que a Xunta segue traballando e 
desenvolvendo un sistema para que a atención funcione. Di que a lei de dependencia 
aprobouse no seu día xa con controversia, pois inferíase en competencias exclusivas 
das Comunidades Autónomas recoñecidas pola Constitución española, baseándose o 
entonces  goberno  do  estado  para  aprobala  na  garantía  de  igualdade  de  todos  os 
españois.  Di que coa lei  instalouse un sistema cuasiuniversal  de protección, que as 
Comunidades Autónomas teñen que poñer máis prestacións e financiación, que cando 
se aprobou a lei non se clarexou como iba ser dita financiación nos seguintes anos, coa 
problemática de concorrencia de competencias do estado e da Comunidade Autónoma, 
e  non  hai  acordos  para  fixar  o  sistema  que  mellor  conveña.  Di  que  hai  unhas 
porcentaxes de copago e dende a Comunidade Autónoma intentouse adaptar para que 
as persoas que teñan menos recursos paguen menos. Respecto aos órganos de control 
di que existe un consello social e un observatorio da dependencia. Di que non está de 
acordo co expositivo da moción, rematando que se se votan todos os puntos do acordo 
en conxunto,  votan en contra e se se fai separadamente,  votarían a favor do punto 
segundo e en contra dos restantes.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que o partido popular minte cando  manifesta que os 
recortes son inevitables, que o goberno introduciu modificacións que afectan a máis de 
18.000 persoas que se atopan nunha situación problemática.  Que o sistema imposto 
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non funciona porque os preceptores que falecen non son substituídos e que a realidade 
é que hai menos persoas atendidas.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que hai cartos pero non se utilizan correctamente. Os 
órganos de control dos gastos deben funcionar pero non ocorre así.

A concelleira PÉREZ ORGE di que é importante dar datos en mocións que traten sobre 
recortes dos servizos públicos. O goberno pretende implementar un modelo neoliberal, 
o  problema é o modelo de sociedade que se  quere,  o  grupo do BNG cree e  apoia 
sempre o público, a prioridade é o seu fomento e non o privado. Os servizos sociais, 
educación e sanitarios son o primordial, polo que os recortes nos servizos públicos non 
poden entenderse como inevitables.

A concelleira  PARIS BLANCO di que se pretende vender que o goberno pretende 
recortar os servizos públicos e iso non é así. Manifesta que o PSOE olvida as contas de 
déficit  autonómico  que  se  atopou  o  goberno  do  PP.  Indica  respecto  a  lei  de 
dependencia que cando se lexisla hai que dotar cun orzamento, e de non terse levado a 
cabo as reformas, igual non existía hoxe este sistema e se estaría intervido. Di que os 
orzamentos autonómicos destinan o 80% en gastos sociais  e que os compromisos hai 
que  cumprilos.  O  goberno  cando  aprobou  a  lei  non  fixo  o  cálculo  de  usuarios  e 
financiación para sostelo,  pois  é  un sistema cuasiuniversal.  Remata engadindo que 
agora se fai unha política responsable.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di respecto a proposta da Sra. París Blanco da votación, 
que se votará conxuntamente e non por puntos. Reitera que o PP minte porque hai  
moita xente con persoas en situación de dependencia e que o están pasando moi mal. 
Indica que a Xunta non quere facerse cargo desta situación e como exemplos da súa 
despreocupación, o centro de día de Cesantes e o de San Vicente de Trasmañó. Di que 
non están de acordo co copago. Indica, respecto ao funcionamento e tempo de espera 
dos servizos sociais municipais que en Redondela,  é de 1 mes e en Chapela de 3 meses. 
Remata dicindo que é unha moción realista coa realidade existente.

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

6.2.2.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  SOBRE  O  APOIO  Á 
PESCA DO XEITO

ANTECEDENTES

Moción do BNG presentada no rexistro xeral de entrada o día 17/10/2014, con número 
2014015702 que se transcribe a continuación:
“ O Magrama ven de publicar a Orde AAA/1512/2014, de 30 de xullo, pola que se 
establece  un Plan de xestión para a sardiña (Sardina pilchardus) das augas ibéricas 
dentro das divisións CIEM VIIIc e IXa e que modifica a Orde AAA/1370/213, de 1 de 
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xullo pola que se establece un Plan de xestión para buques dos censos do Caladoiro 
Nacional do Cantábrico e Noroeste.  
Conforme a esta Orde, as administracións portuguesa e española veñen de establecer o 
peche da pesqueira co argumento de que en base á información dispoñible xa se teñen 
esgotado as capturas acordadas por parte dos dous estados. Polo tanto queda pechada 
a pesqueira da sardiña a partir das 0:00 horas do día 20 de setembro de 2014. 
O goberno español pechou a pesca da sardiña,sen ter en conta o tipo de flota que se 
adica  a  esta  pesqueira,  non  fixo  ningunha  distinción  entre  cerco,  racú  ou  xeito. 
Ademáis non tivo en conta as propostas que dende o BNG e o propio sector se lle 
propuxeron como eran: reducción de cotas de pesca e de días de faena. Todo antes de 
pechar, pois xa chove sobre mollado( peche da xarda, xurelo, pescada…)  
Esta medida trae graves repercusións para unhas artes tradicionais que teñen unha moi 
pequena incidencia sobre o cómputo total do tac, abondaría con dicir que o total de 
embarcacións do xeito de Galiza( 427) pescan ao longo do ano o equivalente a 2 barcos 
de cerco. Con esta prohibición os barcos de xeito ou racú ven como se lle prohibe a 
posibilidade de poder pescar sardiña, como o viñan facendo de maneira inmemorial.  
Aféctalle esta medida a pequenas embarcacións que teñen no seu permex estas artes, e 
que no noso concello  son 4 racús e 40 xeiteiros.  
Logo deste peche e despois das protestas do sector, o goberno español presenta un 
proxecto de axudas para a flota afectada ,  proxecto do que curiosamente exclúe as 
embarcacións  de  racú  e  xeito,  que  ven  asi  como  non  poden  optar  a  unha  axuda 
económica e tampouco poden traballar.
 A maiores, ven de elaborarse en Bruxelas unha proposta de regulamento polo que se 
prohibe  a  pesca  con  redes  de  deriva  e  entre  as  súas  recomendacións  establece  a 
prohibición de utilizar calquera tipo de rede de deriva a partir do 1 de xaneiro de 2015, 
no que se inclúe o arte do xeito.  
Por estas razóns o GM do Bloque Nacionalista Galego somete á consideración do pleno 
do Concello de Redondela a adopción dos seguintes acordos:     
1-O Concello  de  Redondela  apoia  as  xustas  demandas  do  sector  do xeito  do  noso 
concello, asi como as movilizacións que organice o sector.
2-O Concello de Redondela insta á Xunta de Galiza a reclamar do Goberno Central a 
retirada do actual proxecto de orde de Axudas para a flota afectada polo peche da 
pesca da sardiña, no caladoiro do Cantábrico-Noroeste, e que elabore un novo proxecto 
no que se inclúan axudas para a flota afectada polo peche como son cerco, racú e xeito. 
3-O Concello de Redondela insta á Xunta  de Galiza a reclamar do Goberno Central a 
exclusión da arte do xeito e do racú da prohibición de poder pescar sardiña, e diante da 
UE a modificación da proposta  de prohibición de artes  de  deriva,  para  que quede 
excluída o arte  tradicional do xeito”.  
6.2.3.-  MOCIÓN  DE  APOIO  AOS  SECTORES  PESQUEIROS  DO  XEITO  E  DO 
CERCO  ANTE  A  DIFÍCIL  SITUACIÓN  SOCIO-ECONÓMICA  QUE  ESTÁN 
ATRAVESANDO.
ANTECEDENTES

Antes de dar paso á lectura o Sr. Clemente Bastos, patrón maior da Cofraría, manifesta 
que o traballo dos pescadores redunda en beneficio do municipio.
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Moción do sector pesqueiro de xeito presentada no rexistro xeral  de entrada o día 
27/10/2014, con número 2014016245 que se transcribe a continuación:
“O “xeito”, aparello de pesca definido na normativa vixente como arte de enmalle de 
deriva.  oficio artesanal  e  sostible que practicamente só se utiliza para a captura de 
sardiña, que apenas produce descartes, e que é practicado deste tempos inmemoriais 
nas rias e nas proximidades da costa galega, tratándose dunha pesqueira selectiva, que 
garante o sustento de centos de familias mariñeiras.  
dende  o  14  de  maio  de  2014,  o  parlamento  europeo  a  través  dunha  proposta  de 
regulamento, proxecta a prohibición total das redes de enmalle de deriva a partires do 
1 de xaneiro de 2015 en todas as augas da unión europea e nas que se podería incluír o 
“xeito”.
demóstrase pois, que ao abeiro das características do “xeito”, non existe similitude con 
outras artes de deriva que pola súa lonxitude e dimensións de malla, poñen en perigo 
especies protexidas como cetáceos, tortugas, aves e mamíferos mariños, sendo este o 
principal obxectivo que persegue a regulamentación comunitaria.
á  vista  disto,  é  evidente  que  as  autoridades  comunitarias  teñen  un  total 
descoñecemento da situación, ao non contar cunha información precisa e veraz que lles 
demostre  que  non  se  poden  meter  “no  mesmo  saco”  unha  pesqueira  artesanal  e 
respectuosa co medio ambiente (o xeito), con outras de interese industrial e lesivas coa 
sostenibilidade e a preservación dos recursos mariños.
avógase pois por evitar a prohibición discriminatoria e insensata da arte do “xeito”, 
ante todo por tratarse dun sistema de pesca que por historia e tradición merece ser 
defendido e recoñecido en tódolos foros de ámbito autonómico, estatal e europeo.
no  que  respecta  ao  sector  de  cerco,  requírese  dos  organismos  e  autoridades 
competentes a aprobación dun incremento substancial das posibilidades de pesca nos 
próximos anos e un reparto xusto e equitativo das especies suxeitas a cuotas, co fin de 
evitar o esgotamento prematuro dos tac,s e porén  garantir a supervivencia dunha das 
frotas máis importantes da pesca das rías baixas.
Por todo o exposto, o Concello como institución, e a Corporación Municipal que hoxe 
ostenta a representación de todos os cidadáns, deben ter en conta a postura adoptada 
por  decisión  unánime  de  dous  sectores  estratéxicos  e  de  gran  importancia  socio-
económica no Concello de REDONDELA, respaldando cantas medidas de protesta se 
faigan en defensa dos seus intereses.
POR XUSTIZA E RESPONSABILIDADE, o alcalde e/ou o/s Grupo/s Municipal/is do 
Concello de REDONDELA propón/propoñen a adopción dos seguintes acordos:
1. O Concello de REDONDELA apoia de forma incondicional aos sectores pesqueiros 
do XEITO e do CERCO, e súmase a prol das súas reivindicacións. 
2.  Coa intención de  acadar  o  maior  número de  adhesións  posibles  ás  protestas  do 
sector pesqueiro, o Concello de REDONDELA dará traslado destes acordos á cidadanía 
en xeral para que amose o seu apoio.
3.  Instar  aos  Grupos  Parlamentarios  do  Parlamento  de  Galicia,  do  Congreso  dos 
Deputados  e,  particularmente,  a  cada  un  dos  Eurodeputados  galegos  á  defensa  a 
ultranza, ata a súa consecución, da continuidade legal do XEITO e ao aumento das 
cuotas de pesca de especies peláxicas para as embarcacións de CERCO.
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4.  Esixir  da Consellería  do Medio  Rural  e  do Mar e  do Ministerio  de  Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente a defensa ante o Parlamento Eurpeo, da continuidade 
e respeto legal do XEITO e demáis modalidades de pesca tradicional e artesanal, a fin 
de conquerir un tratamento diferenciado co outros métodos de pesca empregados por 
frotas de maior capacidade extractiva.
5. Asemade, presentar estes acordos ante os organismos e institucións competentes, 
para que teñan en consideración as demandas de ambos colectivos da pesca artesanal e 
de baixura e accedan por unha banda, a mediar para a paralización da proposta de 
Regulamento polo que se pretende a prohibición do XEITO e por outra, co obxectivo 
de acadar maiores posibilidades de pesca para a frota de CERCO. 
6. Por último, o Concello de REDONDELA levará a cabo a máxima difusión posible 
destes acordos, co obxecto de dalos a coñecer ante opinión a pública.

INTERVENCIÓNS.-
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van apoiar a moción. Confían en que os partidos 
que  teñen  representación  europea  expliquen  en  qué  consiste  este  método  e  arte 
tradicional.
A concelleira PÉREZ ORGE di que tamén presentaron unha moción e apoian a súa e a 
da  Cofraría,  entenden  que  esta  última  é  unha  moción  de  mínimos.  Di  que  os 
responsables desta situación é o presidente da Xunta, o Sr. Feijóo e e a  conselleira do 
medio rural e do mar, a Sra. Rosa Quintana. O goberno galego ten que facer cumprir as 
súas  competencias  en  augas  interiores.  O  goberno  do  estado  decide  o  que  lle 
corresponde en canto aos cupos a cada unha das Comunidades  Autónomas,  tendo 
maior beneficio o goberno vasco.  Di que o partido popular non actúa para evitar a 
redución  dos  postos  de  traballo  no  sector  da pesca,  cando é  un  sector  estratéxico, 
engade unha cita de Castelao da obra Sempre en Galiza de defensa aos traballadores e 
pescadores galegos. Di que van votar a favor da moción da Cofraría, para amosar o seu 
maior apoio. Remata engadindo que a pesca do XEITO chámase así, por ser unha pesca 
con xeito e ben feita a modo tradicional, dende fai moitos anos e que apoian ao sector 
pesqueiro.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o seu partido tamén apoia aos mariñeiros 
dende sempre. Que o verán pasado presentaron una moción apoiando aos mariñeiros 
do CERCO e agora tamén do XEITO. Van apoiar a presentada pola Cofraría. Da lectura 
ao punto primeiro do acordo da moción presentada con rexistro de entrada no concello 
o 25.10.2014, baixo o número 16223, que di textualmente: Instar á Xunta de Galicia a ao 
Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  e  Medio  Ambiente  que  defenda  ante  a 
Comisión Europea a pesca do Xeito por ser unha arte tradicional que se realiza no 
interior das costas galegas. Segue manifestando que dende Bruselas non  se coñece a 
arte  da  pesca  tradicional  do  XEITO,  que  é  unha  arte  menor,  pola  que  nun  barco 
pequeno,  o  mariñeiro  estende  unha  rede  e  logo  recolle  o  peixe,  principalmente  a 
sardiña. É unha arte que non esquilma a mar. Di que a Xunta e o goberno central non 
fixeron alegacións durante o trámite da proposta. Di que tamén é importante  a pesca 
do  CERCO,  e  que  os  cupos  que  reparte  o  goberno  central  e  desigual  respecto  co 
goberno vasco, poñendo como exemplos os cupos da xarda e xurelos. Remata dicindo 
que o 90% da pesca do CERCO de Vigo é de Cesantes.
O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que o seu partido non presentou ningunha 
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moción porque chegaron a un acordo co patrón maior da Cofraría para apoiar a súa. Di 
que teñen todo o seu apoio e en resposta ao Sr. Reguera di que o goberno da Xunta si  
que  fixo  alegacións,  remata  reiterando  que  o  sector  pesqueiro  teñe  todo  o  apoio 
incondicional do grupo municipal do PP.
O concelleiro BLANCO PÉREZ ratifica o seu apoio.
A concelleira PÉREZ ORGE di que esta situación é por decisións políticas, di que o 
partido popular moveuse porque os mariñeiros se queixaron, o goberno da Xunta non 
se moveu. O grupo do BNG pretende levar a Bruselas unha representación do XEITO 
porque é unha pesca tradicional e artesanal. A Xunta só defende intereses de grandes 
empresas de acuicultura. 
O  concelleiro  REGUERA  OCAMPO  reitera  que  o  goberno  do  PP  non  presentou 
ningunha  alegación  (Xunta  e  Estado),  e  engade  que  o  goberno  municipal  non 
presentou ningunha moción e se apoia nas dos outros grupos políticos. 
O  concelleiro  ÁLVAREZ  BALLESTEROS  reitera  que  non  presentaron  moción  para 
apoiar sen condicións á Cofraría.
A concelleira  PÉREZ ORGE intervén para defender a súa moción.  Reclama que se 
empreguen os cartos no saneamento das rías, para explotar a riqueza da ría.

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometida a moción a votación ordinaria, o pleno do Concello por unanimidade dos/as 
concelleiros/as  presentes,  (10  do  PP,  7  do  PSdeG-PSOE,  2  do  BNG e  1  de  AER) 
aproban a moción anteriormente transcrita.

6.2.4.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL A.E.R. SOBRE A REPROBACIÓN DA 
CONCELLEIRA DE PARQUES E XARDÍNS.
ANTECEDENTES
Moción de AER presentada no rexistro xeral de entrada o día 25/10/2014, con número 
2014016221 que se transcribe a continuación:

“Nos últimos días,  son varios os veciños e veciñas que pasaron polo Concello para 
queixarse do peche do camiño público que transcorre ao lado do Alvedosa pola zona 
da Fervenza da Feixa, en Reboreda. Algún/algunha tivo o “atrevemento ou descaro” 
de  preguntar  a  esta  Agrupación  polos  motivos  deste  peche,  pero  non  puidemos 
responder; debido a que dun tempo a esta parte, o acceso a información dentro do 
Concello está mais que controlada (alomenos para os membros desta agrupación). Por 
outra  parte,  estas  persoas  que  viñeron  informarse  a  AER  foron  debidamente 
recriminadas pola concelleira de Parques e Xardíns: díxolles que se viñan a informarse 
a AER, teríamos que ser nós os que lle solucionásemos os seus problemas. Por suposto, 
os membros desta Agrupación tamén levamos o noso:
a) que se sempre estamos a montar liortas
b) que se eramos nós os que tiñamos que avisar ao Concello de que ese camiño era 
público.
Dous días despois desta reprimenda, saíu a primeira publicación no Faro de Vigo, non 
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fora ser que os “perroflautas”  lles estragaran a primicia.
Queremos facer pública esta anécdota para que se vexa a forma de traballar desta xente 
que nos goberna. Non son de recibo, por máis que esta obra estea financiada por unha 
subvención, as présas que se deron para levalas a cabo:
- que non se informe aos veciños/as das actuacións que se van levar a cabo no seu 
entorno
- que o Concello descoñeza se as zonas afectadas polas súas obras son de titularidade 
pública
- que para poñer en valor esta fervenza se atravese a mesma con unha pasarela
- que enganen a un veciño dicíndolle que a cambio da cesión do seu terreo (consta 
documento de cesión), podería pechar cunha cancela un camiño público (acordo verbal 
feito pola concelleira de parques e xardíns)
- que debido a esta falta de información e tratos na sombra creouse un conflito entre  
veciños
- que a pasarela estea suxeita aos propios muíños, muíños con máis de cen anos de 
antigüidade. (Chegounos un ruxe ruxe de que xa foi a Policía Autonómica a tirarlle 
fotos a pasarela).
Vemos  que  a  prepotencia,  a  soberbia  e  mesmo  a  ignorancia  propician  que  unha 
iniciativa adecuada se transforme nun cúmulo de despropósitos na execución.
Pero imos centrarnos nas formas da concelleira de Parques e Xardíns, unhas formas, ao 
noso atender,  caciquís;  berrándolle  a unhas veciñas que acudiron á nosa oficina no 
Concello  para  pedirnos  información  sobre  o  tema da  cancela  nun camiño público, 
berrándolle tamén a membros da nosa agrupación. Afirmou a concelleira que o trato 
de intercambio do camiño fixérao ela e que non sabia que era público. Tamén afirmou 
que agora que “ela fixera a obra” iamos nós protestar, que “por que non avisamos 
antes que o camiño era público”. Cousa que nos estraña, porque unha vez conseguido 
ver o proxecto da obra (iso si,  despois de estar a obra feita, aínda que o pediramos 
moito antes por rexistro), neste consta ese camiño como público. Ou a concelleira non 
leu ese expediente ou mentiu con descaro aos veciños.
Para rematar, a concelleira xa se encargou de falar coa familia que cedeu 2 metros de 
finca para facer a senda da fervenza e dicirlle que a culpa, como non, era de AER.
Vendo  que  a  concelleira  de  Parques  e  xardíns  fixo  tratos  ocultos,  non  informou 
correctamente os veciños da zona creando deste xeito un conflito entre eles, vendo que 
utilizou á nosa agrupación como cabeza de turco dos seus propios erros, polas súas 
formas  caciquís  e  prepotentes  no  trato  coas  veciñas  que  acudiron  a  falar  con  nós, 
solicitamos a este pleno:
- A reprobación da concelleira de Parques e Xardíns.”

INTERVENCIÓNS.-
A concelleira PÉREZ ORGE di que espera as explicacións do equipo de goberno para 
tratar o asunto, pero se o que se plasma na moción é certo, lles parece grave. Teñen 
coñecemento de que pola concelleira houbo tratos de prepotencia noutros temas. Di 
que quen debe dar explicacións é o Alcalde como máximo representante do Concello.
O concelleiro  ÁLVAREZ  BALLESTEROS  di  que  os  argumentos  da  moción  non  se 
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sosteñen, falan de varios veciños en conflito, e o que hai é unha reclamación de dous 
veciños pero non un conflito.  Falan dunha fonte,  que ninguén se acorda.  Falan de 
peche dun camiño, e non o hai, o que hai é cesión dunha veciña que pediu que se lle 
puxera  un  cancela  sen  pestillo,  para  evitar  que  se  lle  escaparan  os  animais,  pero 
despois foi retirada. En ningún momento se lles vetou nin prohibiu información, o que 
se fixo é un control dela por esixencia da Lei de protección de datos. Di que o grupo 
AER solicitou información respecto o expediente o 16 setembro, o 18 do mesmo mes se 
lles contestou e o 22 tiveron acceso. Se falan de termos como caciquís, tratos ocultos  
para reprobar á concelleira, e é unha falsedade.
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que a moción fala da actitude nunha actuación da 
concelleira, da lectura a un boletín de AER do 19.11.2011 no que apoian a actuación na 
zona da Fervenza e xa solicitaban que se fixera porque é unha paraxe moi bonita e un 
valor de protección do patrimonio. Respecto á cancela, teñen un escrito con rexistro o 
23 setembro, sobre a titularidade do camiño co nº 29, polo goberno respostouse que 
cando  se  tivera  información  se  contestaría.  Logo  solicitaron  informe  dos  servizos 
técnicos, recibindo contestación de que o camiño é municipal. 
A concelleira PÉREZ ORGE di que hai dous puntos de vista, dende AER e o equipo de 
goberno.  No  fondo  da  moción  cren  que  hai  unha  reprobación  a  unha  actitude 
incorrecta da concelleira, pero responsabilizan ao Alcalde que consinta actitudes que 
no se deben ter nun cargo político. Teñen coñecemento dunha falta de fineza noutros 
temas pola concelleira.  Entenden que prefiren facer a crítica política pero non traer 
unha moción ao pleno. Van votar a favor.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que van votar a favor, o que lle interesa é as 
formas da moción, pregunta quen negocia no concello, di que se debe ser coidadoso e 
educado cos veciños, é consciente do trato aos traballadores pola concelleira.  Poñe 
outros exemplos da actitude da concelleira, como no ano 2013 di que fixo limpar os 
cruceiros de Redondela con auga a presión sen autorización de patrimonio, entende 
que foi un acto moi grave. Remata engadindo que tiña que ser reprobada fai tempo 
polas formas e actuación.
A concelleira BARCIELA BARROS por alusións pide a palabra ao Alcalde respecto ás 
manifestacións do Sr.  Reguera,  segundo indica:  maleducada e falta de respecto aos 
traballadores, dándolle o Alcalde a palabra.
O  Alcalde chama á orde á concelleira RIVAS GÓMEZ por dúas veces.
A concelleira BARCIELA BARROS di que o que esixe é que traballen os traballadores 
no seu horario e que se non traballan se lles chama a atención, pero que non actúa con 
prepotencia e malos modos, e que traballa en beneficio dos cidadáns.
O  concelleiro  ÁLVAREZ  BALLESTEROS  di  que  AER  falta  á  verdade,  non  son 
rigurosos,  teñen  probas  de  que  se  lles  contesta  en  tempo  e  forma,  respecto  ao 
expositivo  da  moción  relativa  á  pasarela,  non  atravesa  a  Fervenza,  sendo  outra 
afirmación falsa. Di ao voceiro do grupo socialista que non se lembra do trato vexatorio 
e comportamentos persoais ao PP cando estaban no goberno. O que lles molesta é que 
o grupo de goberno faga cousas. Lembra que a obra é para o disfrute dos redondeláns.  
Di  que a  meta  da concelleira  é  a  ansa de  traballar  polo  concello  e  a  parroquia  de 
Reboreda, e que é unha concelleira traballadora. Reitera que se retire a reprobación e 
que se recoñeza a súa laboura, positiva para Redondela.
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que están reprobando as actuacións como concelleira 
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e, en particular por esta actuación. Entenden que debían reunirse cos veciños afectados.

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometida  a  moción  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello  por  maioría  dos/as 
concelleiros/as presentes, 9 votos a favor (6 do PSdeG-PSOE 2 do BNG e 1 de AER) e 
10 votos en contra ( PP), non aproba a moción anteriormente transcrita.

6.2.5.-  MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL A.E.R.  SOBRE UN CONTEDOR NA 
PRAIA DE CESANTES.
Moción de AER presentada no rexistro xeral de entrada o día 25/10/2014, con número 
2014016222 que se transcribe a continuación:
“No seu momento, a colocación dun gran contedor na praia de Cesantes foi obxecto de 
controversia, e decidiron “camuflalo” forrándoo de madeira. Neste momento leva case 
dous anos instalado por unha empresa que nin sequera tivo actividade algunha no 
pasado verán.
Consideramos  que  ese  contedor  non  debe  estar  nese  emprazamento,  polo  que 
propoñemos ao Pleno do Concello de Redondela o seguinte acordo:
Solicitar de Costas de Galiza que obrigue ao responsable ou responsables do contedor 
situado na praia de Cesantes a que proceda a retiralo”.

INTERVENCIÓNS.-
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que o grupo do BNG seguiu a tramitación do 
expediente no seu día, non estaban de acordo co contedor, no expediente constaba que 
cando  finalizase  o  curso  de  formación  retiraríase  a  estrutura.  Considera  que  o 
emprazamento é  inaxeitado e solicita que se cumpra coa súa retirada porque é un 
espazo sensible. Di que a semana pasada solicitaron que se valorase o impacto e a súa 
retirada, porque incide negativamente na coformación do espazo dunar. Consideran 
que a ubicación na punta da praia non é axeitada. 
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que están de acordo con que se retire, e o viñan 
denunciando desde 2013, cren que é o peor lugar para instalar o contedor polo seu 
impacto visual ademais de afectar ao espazo dunar. A súa finalidade era para realizar 
un  curso  o  ano  pasado,  pero  este  ano  non  se  realizou.  Remata  dicindo  que  polo 
goberno municipal non se fixo ningunha actuación nesa zona.
A concelleira ALONSO ALONSO di que o motivo do contedor era para desenvolver 
un  curso  de  turismo  e  ocio,  para  persoas  desempregadas.  Foi  preciso  instalar  un 
contedor onde gardar o material e no expediente constan todos os permisos. Estaba 
previsto no proxecto que se forrase de madeira polo seu impacto medio ambiental e a 
ubicación era a máis  axeitada pola saída cara  o mar.  Di que se está respectando o 
sistema dunar e o visual. Que unha vez rematado o curso, solicitaron  unha prórroga 
da  autorización  porque  se  pretendía  a  realización  dun curso de  especialización  de 
actividades náuticas e  socorristas,  pero non foi  concedida a subvención para o ano 
2014. Di que logo solicitaron valoracións aos servizos municipais, e puxeron en marcha 
a compra do contedor, e que por Resolución do Alcalde do 2 de outubro, adquiriuse a 
súa titularidade, o que se adicará a actividades relacionadas co eido do mar e náuticas. 
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Di que hai unha proposta de modificación da ordenanza de quioscos e redacción duns 
pregos para destinalo a actividades do mar.
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que eles se opoñen á súa ubicación polo impacto 
visual e non a que se adique a actividades relacionadas co mar. Di que se lles explique 
en  que  consisten  os  cursos  e  os  usos  do  contedor.  Pregunta  se  as  mariscadoras 
poderían ter algo parecido no lugar.
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que se recollía que se tiña que reubicar, como 
pode  ser  a  zona  de  aparcamento  e  tendo  a  mesma  utilidade.  Pregunta  sobre  a 
empregabilidade dos postos de traballo que fixeron o curso xa que foi unha empresa a 
que ofertou ao concello o produto. 
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que non entende como o van deixar ahí e que 
manteñan a ubicación, pregunta se non hai outro lugar.  Entende que non é o lugar 
máis axeitado. Solicita que recapaciten e cambien de lugar o contedor. Porque para a 
realización de cursos pode ubicarse noutro lugar, con menos impacto visual.
A concelleira ALONSO ALONSO di que o contedor destínase a realizar actividades 
relacionadas  co mar.  Pregunta ao grupo BNG se atopan algunha irregularidade co 
proceso de contratación. Era un curso experimental e o primeiro que se fixo destas 
características. As actividades se van a consensuar con todos os grupos así como os 
pregos para a concesión de servizos de actividades náuticas. Di que a ubicación é a 
correcta, na saída do mar. E que este tipo de contedores noutros lugares tamén están 
forrados de madeira. Remata solicitando a retirada da moción.
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que non van retirar a moción, pero modifica o texto 
do acordo do seguinte xeito: 
-Consensuar cos veciños do consello parroquial a mellor ubicación sempre que sexa 
posible.
O concelleiro REGUERA OCAMPO di que votan  en contra porque a ubicación non é a 
axeitada, queren unha reubicación.

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometida  a  moción  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello  por  maioría  dos/as 
concelleiros/as presentes, 11 votos a favor (10 do PP e 1 de AER) e 8 votos en contra (6 
do PsdeG-PSOE e 2 do BNG) aproba a moción , co novo texto de acordo, que queda do 
seguinte xeito:

 -Consensuar cos veciños do consello parroquial a mellor ubicación sempre que sexa  
posible.

6.3 PREGUNTAS:

PREGUNTA  GRUPO  MUNICIPAL  AER  PRESENTADA  O  29.10.2014  CON 
NÚMERO 2014016443
1.-Sobre aparcadoiro de Meirande.
Tendo coñecemento, e congratulándonos, do éxito de acollida do museo MEIRANDE; e 
coñecendo a facilidade que supón para a súa visita o feito de dispor dun aparcamento 
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axeitado. Supoñendo que non se trata dun deses acordos verbais que tanto veñen a 
proliferar nos derradeiros tempos (Fervenza de Reboreda, postos nas festas da Coca, 
Entroido de Verán, etc.), PREGUNTAMOS:
Cal é a situación administrativa respecto do uso que se está a facer do espazo que,  
baixo xurisdición de Portos, funciona como aparcamento para visitantes de Meirande?
RESPOSTA:
O Alcalde resposta respecto á explanada grande, que fixeron a xestión para obter a 
cesión e non se conseguiu, e que se está solicitando a utilización de parte da explanada.

2. Sobre o contador da EDAR de Teis.
Hai tempo xa, en resposta a un rexistro presentado por AER respecto dos consumos 
que se abonan pola EDAR  de Teis, respondéronnos que existía contador.  Recibida dita 
resposta, solicitamos mediante rexistro as lecturas feitas. De dito rexistro, a pesares de 
ter pasado xa bastante tempo non temos resposta algunha.  Tendo en conta que no 
estado de execución do orzamento de 2014 emitido por intervención con data de 30 / 
09 / 2014 constan uns gastos de: N 1611A.22700. Mantemento depuradora Chapela: 
PAGADO: 114.515,10€
PREGUNTAMOS:
Poderemos  contar  “XA” coas  lecturas  dese  contador  ?  Pedimos,  ademais,  que  nos 
confirmara se algún responsable/técnico municipal comproba ditas lecturas E CON 
QUE PERIODICIDADE SE FAI.

RESPOSTA:
O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que xa hai lecturas mensuais do contador, 
que  non  as  fan  os  técnicos  municipais  e  que  entregarán  na  seguinte  comisión  de 
servizos privatizados os resultados.

3. Sobre a seguridade na N-555.
Vendo que no pasado pleno ordinario o alcalde compareceu a petición de AER pero 
non respondeu ás preguntas que lle fixemos sobre a seguridade viaria na estrada N-
555, volvemos preguntarlle (1 pregunta é nova):
- van tomar algunha medida para que os camións reduzan a súa velocidade e leven 
toldos?
- van sinalizar as paradas do bus escolar en Negros e Vilar?
-  vai  facer  Fomento beirarrúas  dende o Canabal  ata a Rabadeira,  e  de non ser así, 
vaillas esixir?.

RESPOSTA:
O Alcalde resposta que se van a tomar medidas sobre os camións para que reduzan a 
velocidade, que se esixiu a súa limpeza como consecuencia das obras do AVE e que se 
están realizando controis de velocidade. Respecto á sinalización das paradas do bus 
escolar, consultará co concelleiro a posibilidade de facelo. E respecto ás beirarrúas, as 
esixiron porque non cumpren os requisitos de seguridade, se realizarán en distintas 
fases cando teñan o proxecto. 

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 20 - 21



           
CONCELLO DE REDONDELA

PREGUNTA  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE   PRESENTADA  O  29.10.2014, 
CON NÚMERO 2014016444
1. Sobre o Valado da Avenida de Santa Mariña. 
Nos últimos días comprobamos como estaba sendo reparado o valado da Avenida de
Santa  Mariña.  Esta  infraestrutura,  de  material  metálico,  presentaba  un  importante 
deterioro
e  separa  a  estrada  Nacional  550,  dependente  do  Ministerio  de  Fomento,  da  súa 
beirarrúa.
Non  obstante,  o  grupo  de  goberno  municipal  non  realizou  ningún  tipo  de 
comunicación
sobre esta actuación, na súa liña de escurantismo habitual.
Polo exposto presentamos a seguinte PREGUNTA ó alcalde
1. ¿Que empresa foi contratada para a reparación do valado da Avenida de San
Mariña e baixo que criterios foi adxudicada a obra?
2. ¿É o concello de Redondela o que sufraga esta actuación ou vai a cargo do
Ministerio de Fomento?

RESPOSTA:
O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que o deterioro non é algo novo, e que se 
abordou a súa reparación, que se pediron dous orzamentos para a súa reparación, e 
que o concello sufragou a actuación.

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