
           
CONCELLO DE REDONDELA

     Nº 17/2014
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO

O DÍA 27 DE NOVEMBRO DE 2014
ORDE DO DÍA

1. Aprobación  de  ser  o  caso  da  acta  15  de  data  30/10/2014  e  16  de  data 
17/11/2014..

2. Dar conta dos expedientes de modificación de crédito.
3. Modificación das bases de execución do orzamento do Concello de Redondela 

para o ano 2014,
4. Modificación  da  descrición  da  actividade  2.1  “Acondicionamento  do  borde 

litoral de Cesantes” incluída no Proxecto Marisma +.
5.  Aprobación dun recoñecemento extraxudicial por importe de 3.822,32 €.
6.  Proposta de revisión de prezos do Contrato de seguros de vida e accidentes do 

Concello.
7. Resolución expediente de responsabilidade patrimonial 5/2014.
8. Expediente de investigación da natureza xurídica dun camiño (denominado Cabadiñas) 

na aldea de Cruceiro, Cedeira.
9. Proposta para rectificar inventario de bens municipais para incluír un terreo cedido.
10. Compatibilidade de D. José Pérez Arias. 
11. Actividades de control de pleno:

11.1 dar conta resolucións da alcaldía.
       11.2 mocións

11.2.1 Moción presentada polo Consello Parroquial do Viso para a mellora da 
seguridade vial da estrada da Teixeira.
11.2.2 Moción presentada polo BNG para actuación integral en Os Eidos.
11.2.3 Moción presentada por AER contra os espectáculos con animais.
11.2.4 Moción presentada por AER para un Nadal sen fame infantil.

No  Multiusos  da  Xunqueira,  ás  vinte  horas  do  día  vinte  e  sete  de  novembro 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,  Antonio  Cabaleiro  Millares.  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 , José Garcia 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.

INCIDENCIAS

Ás 22 e ás 23,30, fixéronse sendos recesos de dez minutos. 
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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.

1. APROBACIÓN, DE SER O CASO, DA ACTA 15 DE 30 /10/2014 E DA ACTA 16 DE 
17/11/2014.
ANTECEDENTES
Dado conta  do borrador  da acta  15 da sesión celebrada con carácter  ordinario o día 30 de  
outubro de 2014,  e da acta 16 da sesión celebrada con carácter  extraordinario o día 17 de 
novembro de 2014,das que se dan conta.

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.),  aprobou, nos seus propios termos, as actas 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  24-2014  gc  09-14  mediante  transferencia  de  crédito  por  importe  de 
68.182,70 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 24.10.2014.
2.-  Expediente  MC  25-2014  tc  12-14  mediante  transferencia  de  crédito  por  importe  de 
17.062,30 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 13.11.2014.

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

3.    MODIFICACIÓN  DAS  BASES  DE  EXECUCIÓN  DO  ORZAMENTO  DO   
CONCELLO DE REDONDELA PARA O ANO 2014.
ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local de 
20 de novembro de 2014, que transcrita di:

“Vista a Memoria de Alcaldía de data 13/11/2014, que transcrita di:
“No artigo 4 da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación 
do rexistro contable de facturas no Sector Público, establece a obriga a todos os provedores que 
entregaran bens ou prestaran á Administración Pública a expedir e remitir factura electrónica.
Non obstante, no seu derradeiro parágrafo, outorga a posibilidade ás Entidades Locais de excluír  
regulamentariamente da obriga de facturar electrónicamente, en dúas situacións:

Facturas ata un importe de 5.000 euros.

-Facturas  emitidas  polos  provedores  ós  servizos  no  exterior,ata  que  ditas  facturas  poidan 
satisfacer  os  requirimentos  para  a  súa  presentación  a  través  do  Punto  xeral  de  entrada  de 
facturas electrónicas,  de acordo coa valoración do Ministerio de Facenda e Administracións  
Públicas,  e  os  servizos  no  exterior  dispoñan  dos  medios  e  sistemas  apropiados  para  a  súa 
recepción en ditos servizos.

De conformidade có disposto no artigo 4.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora das 
Bases de Réxime Local, sen prexuízo dos Bandos da Alcaldía, a potestade regulamentaria dos 
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Concellos  se  materializa  a  través  das  Ordenanzas  e  Regulamentos  aprobados  polo  Pleno 
Municipal.

Ademais as Entidades Locais poden regular os seus procedementos nas Bases de Execución 
aprobadas conxuntamente nos Orzamentos  Anuais,  tal  e como establece o artigo 9 do Real 
Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenrola o Capítulo primeiro do Título sexto da 
Lei 39/1988, de 28 de decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de orzamentos.

Á espera do desenrolo da Lei 25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e 
creación do rexistro contable de facturas no Sector Público, as exclusións de facturas se poderán 
concretar:

-Nas bases de execución do orzamento, engadindo unha nova base nas bases de execución do 
orzamento con motivo do Expediente de Aprobación do Orzamento  de 2015.

-Mediante  a  modificación  de  un  dos  Regulamentos  xa  existentes  na  Corporación,  como  o 
Regulamento  de  Organización  Municipal  ou  o  Regulamento  de  Actuacións  Electrónica  se 
existira, engadindo un novo artigo.

Ambas figuras son aprobadas polo Pleno e son unha vertente da potestade regulamentaria e de  
auto-organización das Entidades Locais.

Esta Alcaldía proponlle ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.-A aprobación da Base 31ª bis das Bases de Execución do Orzamento de Redondela 
para o ano 2014, co seguinte contido:

“Base 31ª bis - Tramitación da Facturación Electrónica

1-Estarán obrigados a facturar electrónicamente todos os provedores que entregaran bens ou 
prestaran servizos a este Concello dende o 15 de xaneiro do 2015 e en concreto, tal e como 
dispón o artigo   4 da Lei  25/2013, de 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e 
creación do rexistro contable de facturas no Sector Público:

-Sociedades anónimas.

-Sociedades de responsabilidade limitada.

-Persoas  xurídicas  e  entidades  sen  personalidade  xurídica  que  carezan  de  nacionalidade 
española.

-Establecementos permanentes e sucursais de entidades no residentes en territorio español nos 
termos que establece a normativa tributaria.

-Unións temporais de empresas.

-Agrupación  de  interese  económico,  Agrupación  de  interese  económico  europea,  Fondo  de 
Pensións, Fondo de capital risco, Fondo de inversións, Fondo de utilización de activos, Fondo 
de  regularización  do  mercado  hipotecario,  Fondo  de  titulización  hipotecaria  ou  Fondo  de 
garantía de inversións.

En virtude da potestade regulamentaria conferida de acordo co apartado segundo do referido 
artigo, estarán excluídas da obriga de facturar electrónicamente a este Concello as facturas de  
ata un importe máximo de 5.000 €, impostos incluídos.

Determinase por este Concello establecer este importe, incluíndo impostos, de conformidade co 
criterio da Xunta Consultiva de Contratación Administrativa nos seus Informes 43/2008, de 28 
de xullo de 2008 y 26/2008, de 2 de decembro de 2008 dispón que  o prezo do contrato debe 
entenderse  como  o  importe  íntegro  que  pola  execución  do  contrato  percibe  o  contratista,  
incluído o Imposto sobre o Valor Engadido.
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Igualmente quedan excluídas das facturas emitidas polos provedores ós servizos no exterior, ata 
que ditas facturas poidan satisfacer os requirimentos para a súa presentación a través do Punto 
xeral de entrada de facturas electrónicas, de acordo coa valoración do Ministerio de Facenda e 
Administracións Públicas, e os servizos no exterior dispoñan dos medios e sistemas apropiados 
para a súa recepción en ditos servizos.”

Segundo.- No caso de aprobarse procederase a súa exposición pública polo prazo de quince días 
hábiles no Taboleiro de Anuncios trala súa publicación no BOP; no caso de que non houbera 
reclamacións á  aprobación inicial,  esta  converteríase  en definitiva;  no caso de que houbera 
reclamacións  precisarase  dunha  nova  aprobación  por  parte  do  Pleno;  e  a  súa  publicación 
definitiva no BOP.

(Intervencións.-…………………)

Votacións e ditame.- 

A  Comisión  Informativa  de  Economía,  Facenda  e  Desenvolvemento  local,  en  votación 
ordinaria,  e con 9 votos a favor (4 do PP, 3 do PSdeG-PSOE , 1 do BNG, e un da AER) 
estimaron oportuno ditaminar favorablemente a proposta.””

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.), aproba o asunto anteriormente transcrito.

4.  MODIFICACIÓN  DA  DESCRICIÓN  DA  ACTIVIDADE  2.1 
“ACONDICIONAMENTO  DO  BORDE  LITORAL DE  CESANTES”  INCLUÍDA NO 
PROXECTO MARISMA +
ANTECEDENTES

“Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local de 
20 de novembro de 2014, que transcrita di:

“Vista a Proposta da Presidenta da Comisión Informativa de Facenda de data 14/11/2014, que 
transcrita di:
“O Proxecto Marisma Máis, aprobado no marco da convocatoria para o período 2011-2013 do 
Eixo 5 de Desenvolvemento Local e Urbano e cofinanciado polo programa operativo del Fondo 
Europeo de  Desarrollo  Regional  de  la  Unión Europea,  incluía  no  Programa  2  Mellora  del  
entorno natural y la calidad ambiental a  actividade 2.1 Acondicionamento do bordo litoral 
de Cesantes.

Esta actuación segundo se describía no documento inicial do Proxecto Marisma consistía na 
consolidación dun tramo de camiño existente, con anchura suficiente para unha vía rodada de 
uso puntual e que puidese ser utilizado como carril bici. Este tramo inicial tería unha lonxitude 
aproximada  de  240 metros.  Así  mesmo prevese  a  canalización subterránea das  instalacións 
urbanas  aéreas  (electricidade,  telefonía)  e  a  dotación  de  mobiliario  urbano,  iluminación  e 
vexetación adecuada ao terreo.

No momento actual no que se pretende acometer a actuación proxectada resulta que os muros de 
contención estremeiros ao tramo de camiño que se pretende consolidar presentan importantes 
deterioros como consecuencia dos fortes temporais e concatenación de cicloxéneses explosivas 
que sucederon durante ao ano 2014. Estas causas sobrevidas fan imprescindible actuar sobre os 
muros existentes co obxecto de garantir a futura conservación do paseo.
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Este  Concello  solicitou  ante  a  Dirección  Xeral  de  Coordinación  e  Competencias  coas 
Comunidades Autonómas e as Entidades Locais a través da Subdirección Xeral de Cooperación  
Local  (Fondos  Comunitarios) incluír  o  reforzamento  dos  muros  de  contención,  dado  o 
orzamento  dispoñible  e  por  tratarse  dun  gasto  no  contemplado,  obriga  a  reconsiderar  as 
actuación previstas de xeito que a execución do paseo abarcará unha lonxitude de 240 metros  
onde  se  executarán  os  muros  necesarios,  se  consolidará  a  plataforma  e  se  materializará  a 
urbanización.

Con data do 5 de novembro de 2014 tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello o escrito da 
Subdirección Xeral  de Cooperación Local  (Fondos Comunitarios)  no que se  comunica que, 
tendo  en  conta  que  a  modificación  plantexada  ten  carácter  excepcional  e  que  se  xustifica 
adecuadamente a necesidade de ampliar a actuación incluíndo a remodelación dos muros, para  
aceptar a modificación o Concello deberá presentar o certificado do acordo de aprobación polo  
Pleno.

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

Único.-  Aprobar a  modificación na descrición  da actividade  2.1  Acondicionamento  do 
bordo litoral de Cesantes, incluída no Proxecto Marisma Máis promovido polo Concello de 
Redondela  e  aprobado no  marco  da  convocatoria  para  o  período 2011-2013 do  Eixo 5  de 
Desenvolvemento Local e Urbano e cofinanciado polo programa operativo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional de la Unión Europea, ampliando a actuación e incluído na mesma a 
remodelación  e  consolidación dos muros de contención,  a  consolidación da plataforma  e  a 
urbanización do paseo nunha lonxitude de 240 metros. 

   (Intervencións.-  …………………)

Votacións e ditame.- 

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

INTERVENCIÓNS
O concelleiro BLANCO PÉREZ di que viron as alegacións enviadas polo Concello para que se 
autorizara o cambio e pide que se lles explique a primeira delas e en particular sobre que se  
entende por unha vía rodada de uso puntual.

A concelleira PÉREZ ORGE di que descobren agora que ao parecer hai un proxecto, polo que 
non poden votar sen coñecelo. Sinala que había un compromiso para levalo antes ao consello 
parroquial. Quixera saber como vanse facer os muros ou ata onde van a chegar, entre outras 
cousas. A idea que tiña era que o proxecto aínda estaba sen rematar.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que hai unha serie de cuestións que deben ser clarexadas. 
Entende que de aprobarse este cambio o único que se faría é consolidar os muros e facilitar o 
acceso rodado co cal non habería carril bici nin o resto das actuacións previstas. Pregunta se iso  
é certo e que se lle confirme se somentes vanse reconstruír os muros. Tamén si se negociou a  
cesión dos terreos e se chegaron a algún acordo e en relación as posibles reparacións por parte  
de Costas tralas cicloxénesis do pasado inverno. Parécelle que no desenrolo do plan Marisma o  
goberno actúa de forma lenta  xa que están a  falar  de  muros que caeron o ano pasado e  a 
solicitude debeu facerse antes pero se fixo o 5 de agosto de 2014 e sen aportar nada o que deu 
lugar a que en setembro se denegara.

O Alcalde aclara que se fixo o proxecto para valorar canto suporía a inversión nun tramo de 240 
metros. O expediente está en contratación. Cando estean as autorizacións se levará ao consello 

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 5 - 25



           
CONCELLO DE REDONDELA

parroquial para explicalo xa que o proxecto previsto, duns 1.300.000 €, non se vai poder facer  
de momento. 

A concelleira ALONSO ALONSO di que non se puido comezar cos trámites ata que se aprobou 
o orzamento. Indica que os muros sufriron polas cicloxénesis pero tamén polo paso do tempo e 
que o que esixe a normativa europea é que se cumpra a finalidade e por iso se denegou a 
primeira solicitude. Sinala que non se trata de cambiar o proxecto senón somentes facer unha 
primeira fase, ante a imposibilidade de levalo todo adiante posto que é preciso acometer isto e 
reforzar os muros para despois poder executar o demais. Indica que non se cambia a finalidade 
aínda que para facer todo o proxecto fai falta máis de un millón de euros. Resposta ao voceiro 
de AER que o da vía se trata de circulación rodada de mantemento e servizos.

A concelleira PÉREZ ORGE di  que ten moitas dúbidas xa que no expediente figura que a  
actuación conta con todas as autorizacións sectoriais pertinentes e polo que di o Alcalde, iso non 
é así. Considera que non teñen claro como van a facer a obra xa que no proxecto consta que os  
muros van a ir en escollera. Non van a apoiar algo que non teñen nada claro.

O concelleiro ORGE MÍGUEZ di que non se lle respostou ao tema das cesións por parte dos 
veciños e que teñen claro que non se vai a adicar todo ese diñeiro para deixar os muros como 
estaban  antes.  Sinala  que  no  ano  2012  un  informe  do  Alcalde  sobre  a  execución  do  plan  
Marisma dicía que o problema principal para face-las obras era a autorización de Costas e que 
precisamente Costas víase encargar da reconstrución dos muros.

O Alcalde sinala que non houbo tal compromiso de Costas sobre reforzar todos os muros xa que  
os problemas se detectaron cando se comezou a valorar a execución das obras.

A concelleira  ALONSO  ALONSO  di  que  somentes  se  trae  esta  parte  do  proxecto  para  
acondicionar os muros.

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido o asunto a votación ordinaria, o pleno do Concello, por maioría dos/as concelleiros/as 
presentes, sendo dez votos a favor (PP), un en contra (AER) e dez abstencións (8 do PSdeG-
PSOE, 2 do BNG) , aproba a proposta  anteriormente transcrita.

5.    APROBACIÓN DUN RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL POR IMPORTE DE   
3.822,32 €.
ANTECEDENTES
Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local de 
20 de novembro de 2014, que transcrita di:
“Vista a Memoria de Alcaldía de data 18/11/2014, que transcrita di:
“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  18.11.2014, 
así como certificación de existencia de crédito.
A súa vez prevese que a aprobación, se procede, deste recoñecemento extraxudicial non vai 
supor limitación na execución dos gastos a impartir este ano.
Coa  finalidade  de  non  causar  quebrantos  económicos  a  terceiros,  evitar  enriquecementos 
inxustos para o Concello de Redondela, e poder contabilizar e posteriormente pagar diversos 
gastos.
Vendo  que  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.
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Esta Alcaldía proponlle ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.-Proceder  ao levantamento  do  reparo  do  informe da  intervención  baseado en que 
procedese a aprobar gastos esixibles ao Concello.
Segundo.-Recoñecer  extraxudicialmente  gastos  por  importe  total  de  3.822,32  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
 Partida                               factura         factura            Euros       
Elisa Vieites Piquenqe         12.11.14                               146,07     
9241A23120
Aqualia Gestión Integral
del Agua………                    09.09.14          FE14321155464726          3.676,25    
3421C47200
(Intervencións.-…………………)
Votacións e ditame.- 
A  Comisión  Informativa  de  Economía,  Facenda  e  Desenvolvemento  local,  en  votación 
ordinaria, e con 4  votos a favor (4 do PP) e a abstención dos demais partidos  , (3  do PSdeG-
PSOE , 1 do BNG, e 1 da AER)  estimaron oportuno ditaminar favorablemente a proposta.””

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.), aproba a proposta anteriormente transcrita.

6.  PROPOSTA DE REVISIÓN DE PREZOS DO CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA E   
ACCIDENTES DO CONCELLO.
ANTECEDENTES
Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local de 
20 de novembro de 2014, que transcrita di:
“Vista a Proposta de Alcaldía de data 18/11/2014, que transcrita di:
“Con data do 31 de decembro de 2012 formalizouse o contrato administrativo do Seguro de vida 
e  accidentes  do  persoal  funcionario  e  laboral  do  Concello  de  Redondela  con  VidaCaixa, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. 
O contrato entrou en vigor ás 0.00 horas do día 1 de xaneiro de 2013.
Con data do 13 de novembro de 2014 tivo entrada no Rexistro Xeral do Concello, co núm. 
17255, un escrito de VidaCaixa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros no que solicita 
unha revisión do prezo do contrato tendo en conta a variación do IPC.
Visto o informe da Intervención Municipal con referencia ASR-13.11.14.2 de data de 13 de 
novembro de 2014.
É por elo que se propón:
Acceder ao incremento de prezo solicitado para o contrato do Seguro de vida e accidentes do  
persoal  funcionario  e  laboral  do  Concello  autorizando  o  aboamento  das  correspondentes 
facturas co novo prezo total de 25.334,10 €, con efectos dende o 1 de xaneiro de 2014, de 
acordo  co  establecido  nos  artigos  89  a  94  do  Real  Decreto  Lexislativo  3/2011,  de  14  de  
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público”

 

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 7 - 25



           
CONCELLO DE REDONDELA

(Intervencións.-…………………)
Votacións e ditame.- 
A  Comisión  Informativa  de  Economía,  Facenda  e  Desenvolvemento  local,  en  votación 
ordinaria, e con 9 votos a favor (4 do PP, 3 do PSdeG-PSOE , 1 do BNG, e un da AER)   
estimaron oportuno ditaminar favorablemente a proposta 

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.), aproba o asunto anteriormente transcrito.

7.   RESOLUCIÓN EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL 5/2014.  
ANTECEDENTES
Visto o ditame da Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio de 21 de novembro 
de 2014, que transcrita di:
“Visto o expediente  nº  05/2014 seguido a  instancia  de IVÁN JOSÉ CASAL RIBADULLA 
sobre  reclamación  de  responsabilidade  patrimonial  de  de  257,92  €  polos  danos  que 
presuntamente  resultaron  no  vehículo  0734BKY ao  impactar  cunha  tapa  de  sumidoiro  que 
sobresaía  do  chan  o  04.01.2014 na  baixada  de  Cidadelle,  na  súa  intersección  coa  estrada 
nacional 550 sobre as 04:10 horas. 
Considerando que polo Instrutor do expediente se formulou en data 26.11.2013 Proposta de 
Resolución que, transcrita, di:
“Considerando que acordada a iniciación do expediente referenciado polo Instrutor realizáronse 
os actos de instrución necesarios para  a determinación, coñecemento e comprobación dos datos 
en virtude dos cales debera pronunciarse a resolución ou o acordo indemnizatorio, resultando, 
de acordo co informe da secretaria xeral incorporado ao expediente o seguinte:
a) A policía local personouse no lugar e sinala que os axentes comprobaron a veracidade 
dos feitos xa que na intersención da avda de Redondela  coa subida a Cidadelle, unha tapa de  
rexistro  coa  lenda  Jazztel  atopábase  fora  do  seu  sitio  e  o  pasar  por  riba  dela  segundo 
manifestación do prexudicado, volteou batendo na defensa dianteira do vehículo. Tamén sinala 
que por mor da choiva observáronse varias tapas de rexistro fora do seu lugar. 
b) A arquitecta técnica do Concello, no seu informe do 25.03.2014 sinala que  feita visita  
de inspección en data 25.03.2014 e identificado o lugar polas fotografías obrantes no informe  
da Policía Local de data 04.01.2014 obrante no expediente, comprobei; Trátase da tapa dunha  
arqueta sita na beiravía da Avenida de Redondela, Chapela (Estrada Nacional 552). A tapa  
corresponde a un rexistro da empresa de telecomunicacións JAZZTEL (como se pode leer na  
mesma) e como xa se indicou, está situada sobre o asfalto da estrada nacional titularidade do  
Ministerio  de  Fomento.   Nun  informe  posterior,  do  28.08.2014  aclara  que  en  relación  ca  
titularidade  da  tapa en  cuestión  indicar  que  feitas  novas  averiguacións  comprobouse  que,  
aínda que na tapa está gravada o texto “JAZZTEL TELECOMUNICACIONES”,  a mesma  
cubre un pozo ou rexistro da rede de saneamento municipal, sendo a concesionaria do servizo  
de abastecemente e saneamento de augas municipal a entidade Aqualia. Na data da visita a tapa 
estaba ben colocada.
c) Concello de Redondela procedeu, en data 4 de maio de 1993, a adxudicar a concesión 
administrativa  para  a  xestión  integral  do  servizo  de  suministro  de  auga  a  domicilio  e  
saneamento  do  municipio  de  Redondela,  á  agrupación  temporal  de  empresas  formada  por 
Seragua  e  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  hoxe  AQUALIA,  UTE.  No  prego  de 
condicións  que  rexeu  e  rexe  a  concesión  (PCAP)  se  preveía   expresamente  como 
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responsabilidade do concesionario o funcionamento e conservación das obras e instalacións do  
servizo obxecto do presente contrato que se imputa exclusivamente ao concesionario (cláusula 
41.2) incluíndo no obxecto do contrato  os traballos necesarios para a boa conservación de  
ditas obras e instalacións e demáis actividades complementarias (cláusula 41.5). De xeito aínda 
máis  expreso,  a  cláusula  116  non  deixa  lugar  a  dúbidas:  O  concesionario  asumirá  a  
responsabilidade  que  lle  corresponda  en  materia  civil,  administrativa  y  penal,  como  
consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos prestados, quedando  
obrigado ao resarcimento de tódolos danos e perxuizos que se causen a terceiros ou á propia  
Administración municipal, xa sexan bens ou personas particulares ou en bens municipais, sen  
prexuizo das sancións que se lle poidan impor conforme ao presente prego. 
d) No artigo 161 c) do Real Decreto Lexislativo  2/2000 de 16 de xuño aprobando Texto 
refundido da Lei de Contratos das Administracións  Públicas (TRCAP) de aplicación por mor  
do  preceptuado na  disposición  transitoria  primeira,2  da  Lei  30/2007 de  30  de  outubro,  de 
Contratos do Sector Público (LCSP) en concordancia cos artigos 121.1 e 123 da Lei 16/12/1954 
sobre Expropiación Forzosa e 137 do seu Regulamento se dispón, como unha obriga xeral dos 
contratistas nos contratos de xestión de servizos públicos, indemnizar os danos que se causen a  
terceiros  como  consecuencia  das  operacións  que  requira  o  desenrolo  do  servizo.  A única 
excepción que tal suposto contempla é que o dano  sexa producido por causas imputables á  
Administración. En parecidos termos se expresa o artigo 97 do mesmo texto legal  que tamén 
preve  que será  obriga  do  contratista  indemnizar  tódolos  danos  e  perxuizos  que  causen  a  
terceiros como consecuencia das operacións que requira a execución do contrato  e, no seu 
apartado  3,  dí  que   os  terceiros  poderán  requerir  previamente,  dentro  do  ano  seguinte  á  
producción do feito, ao órgano de contratación para que este, oído o contratista, se pronuncie  
sobre a cal das partes contratantes lle corresponde a responsabilidade polos danos. 
e) A entidade concesionaria, no seu informe declina a súa responsabilidade sinalando que 
o día indicado se produjeron intensas lluvias que anegaron la práctica totalidad del municipio  
de Redondela.  Sinalan que a arqueta desprazouse pola presión do auga , que as súas funcións 
limítanse ao cuidado e mantemento das infrasestructuras adscritas ao servizo e que ao darse 
unha elevada intensidade das precipitacións se alcanza a máxima capacidade de transporte dos 
colectores existentes, superándose a mesma e expulsando o auga cara ao exterior, considerando 
que a concesionaria non pode decidir e executar a ampliación de ditas instalacións .
f) Analizando  as  anteriores  alegacións  resulta  que,  en  primeiro  termino  e  en  canto  á 
cantidade de choiva rexistrada en dita xornada, cómpre sinalar que consultada a información  
obrante  na  páxina  tutiempo.net  as  precipitacións  habidas  nese  día  concreto  non  foron  nin 
moitísimo  menos  excesivas  xa  que  foron  superadas  en  alomenos  seis  días  diferentes  dese 
mesmo mes en que se alcanzaron valores moi superiores aos rexistrados o día 4 de xaneiro. O 
mesmo sucedeu en 7 xornadas do mes de febreiro. En canto ás facultades da concesionaria  
resulta que na cláusula 23 do PCAP se sinala  que  as obras de ampliación, renovación y/o  
mejoras de la infraestructura y del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento serán 
por cuenta del concesionario quien las realizará en la forma y con los medios que considere  
más oportunos en cada periodo, en función de los programas de inversión aprobados de mutuo  
acuerdo.  A este respecto, resulta claro que as funcións da entidade concesionaria exceden as 
meras de mantemento e conservación das infraestructuras do servizo.
g) Do mesmo xeito, na sentencia do Xulgado  do contencioso-administrativo nº1 de Vigo 
no  procedemento  abreviado  96/2009  no  que  foi  parte  este  Concello  se  declarou   que   la 
concesión  concernía  a  una  prestación  integral  del  servicio  de  aguas,  de  modo  que  la  
concesionaria tenía la obligación de conservar en todo momento el buen funcionamiento de la  
red. Partiendo de esta premisa, la UT demandante sólo podía exonerarse de responsabilidad si  
demostrase que los daños  tuvieron su origen en un vicio del proyecto (en este caso el pliego de  
cláusulas administrativas) o en una orden emanada del concedente. Y esa prueba no se ha  
logrado.
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h) Xa que logo e, como conclusión, a asinante considera que polo órgano de contratación, 
é dicir, o pleno do Concello, previo remate do presente expediente, poderáse adoptar acordo de 
imputar  a  responsabilidade  dos  feitos  e  as  suas  consecuencias  á  entidade  concesionaria  do 
servizo, sempre e cando, antes da sua resolución se incorpore ao expediente informe en relación 
á  concordancia entre os danos probados e a indemnización reclamada.
Resultando  que  constitúen  requisitos  xerais  precisos  para  o  exercicio  da  acción  de 
responsabilidade patrimonial de acordo co disposto no artigo 139 da Lei 30/1992 de Réxime 
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común:
a) A efectiva  realización  dun  dano  ou  lesión  antexurídica,  avaliábel  económicamente  e 

individualizado en relación cunha persoa ou grupo de persoas.
b) O  dano  ou  lesión  debe  producir  no  patrimonio  do  particular  lesionado  un  prexuízo 

antixurídico que este non teña o deber de soportar, por non mediar causa ningunha que o 
xustifique.

c) Que a lesión patrimonial  sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal  dos 
servizos públicos.

d) Que non sexa produto de forza maior.
Considerando  que  no  procedemento  seguido  observáronse  tódolos  trámites  legais  e 
regulamentarios establecidos.
Vistos  os  antecedentes  mencionados,  os  informes  obrantes  no  expediente  e  as  normas  de 
aplicación, este Instrutor, no uso das facultades que ten conferidas, formula  a seguinte
PROPOSTA DE RESOLUCIÓN
a) Recabar de oficio informe do enxeñeiro do Concello sobre a procedencia do montante dos 

danos reclamados.
b) Unha vez subsanado o anterior establécese que a responsabilidade polos feitos acaecidos 

que deron lugar á presente reclamación corresponden en calquera caso a Aqualia,  entidade 
concesionaria do servizo de auga e abastecemento do Concello de Redondela. 

c) A cuantía da indemnización establecerase de acordo, no seu caso, co informe ao efecto do 
enxeñeiro do Concello.

d) Notifica-la  presente  proposta  aos  interesados  ao  obxecto  de  que no  prazo  de  dez días 
poidan presentar as alegacións que estimen pertinentes en orden á mellor defensa dos seus 
dereitos .

e) Examinadas, no seu caso, as alegacións que se presenten dictaráse a resolución definitiva 
que corresponda”.

Considerando que o enxeñeiro do Concello indica que o importe da valoración é proporcional 
aos feitos .
Considerando que de acordo co previsto no artigo 97.3 do Real Decreto Lexislativo  2/2000 de 
16  de xuño aprobando Texto  refundido da Lei  de  Contratos  das  Administracións  Públicas 
(TRCAP), de aplicación por mor do preceptuado na disposición transitoria primeira,2 da  Lei 
30/2007 de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (LCSP), o órgano de contratación 
deberá pronunciarse  sobre a cal das partes contratantes lle corresponde a responsabilidade  
polos danos  o cal  implica que  a  responsabilidade no presente  caso deberá derivarse  cara  a 
entidade concesionaria.
Considerando que de todo o que antecede e á vista do expediente resulta a responsabilidade da 
entidade concesionaria do servizo de auga e saneamento do Concello de Redondela, en virtude 
da relación contractual existente e en virtude da normativa de aplicación, cuestión que debe 
establecer o pleno como órgano de contratación ao abeiro do previsto na normativa citada.  
Vistos os informes obrantes no expediente, teño a ben propor ao pleno do Concello, previo 
ditame da comisión informativa correspondente, a adopción do seguinte acordo:
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Confirma-la Proposta de Resolución de data 13.10.2014 e na súa consecuencia establecer que a  
responsabilidade polos danos que deron lugar á presente reclamación corresponde a Aqualia, 
entidade concesionaria  do servizo de auga e abastecemento do  Concello de Redondela  que 
deberá  indemnizar  á  reclamante  con  257,92  €  mailos  xuros  correspondentes  dende  o 
17.02.2013.
A Comisión  Informativa  de  Cultura,  Turismo  e  Patrimonio,  en  votación  ordinaria  e  por 
unanimidade de todos/as Sres./as concelleiros/as,  acordou prestarlle a súa aprobación a acta 
anterior.””

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.), aproba o asunto anteriormente transcrito.

8.    EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN DA NATUREZA XURÍDICA DUN CAMIÑO   
(DENOMINADO CABADIÑAS) NA ALDEA DE CRUCEIRO, CEDEIRA.
ANTECEDENTES
Visto o ditame da Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio de 21 de novembro 
de 2014, que transcrita di:
“Visto o Informe de Secretaría 148/2014 dos que resulta o seguinte:
“Antecedentes
1) Obran  no  expediente  solicitude  de  ALEXANDRE FARTO FERNÁNDEZ para  que  se 
modifique  o  IMB  incluíndo  o  citado  camiño.   Á  vista  do  informe  da  arquitecta  técnica 
municipal do 07.05.2014 acordase polo Alcalde, mediante resolución do 08.05.2014,  incoar  
expediente administrativo de investigación co obxecto de determinar o carácter demanial do  
camiño en cuestión.
2) O expediente desenvolveuse consonte co estabelecido no RB, publicándose a tal efecto un 
anuncio  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  e  no  Taboleiro  de  Anuncios  para  os  efectos  de  
presentación de alegacións por parte dos interesados e notificándoselles particularmente aos 
propietarios. 
3) Non se abriu período de proba aínda que si se incorporaron ao expediente os documentos 
aportados polo interesado e propietarios colindantes.

Lexislación aplicable
• Os artigos 339 e 344 do Código Civil.
• Os artigos  4  e  68  da  Lei  7/85  de  2  de  abril   Reguladora  das  Bases  do  Réxime Local 
publicada no BOE do 3 de abril e modificada pola lei 11/1999 de 21 de abril e pola lei 57/2003 
de 16 de decembro de Medidas para a Modernización do Goberno Local. (LBRL)
• Os artigos 220.1 e 221 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se aprobou 
o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais 
(ROF), publicado no BOE do 22 de decembro.
• O artigo 74 do 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), 
publicado no BOE do 22 e 23 de abril.
• O artigo 264 da Lei 5/97 de xullo da Administración Local de   Galicia (LALGA), publicada  
no DOG do 5 de agosto.
• O Real Decreto Real Decreto 1372/1986 de 13 de xuño polo que se aprobou o Regulamento 
de Bens das Entidades Locais (RB), publicado no BOE nº161 de 7 de xullo.
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• A Lei 33/2003 de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas, (LPAP) 
publicada no BOE do 4 de novembro. 
Conclusións
 1. 1. O informe  da arquitecta técnica municipal sinala:
a) O  citado  camiño  non  ven  recollido  como  ben  municipal  estando  parcialmente  
grafiado no plano núm. 23 do IMB.
b) Trátase dun camiño de terra, sen servizos, dunha largura duns 3,0m duns 150m de lonxitude 
que ten entrada e saída no camiño municipal asfaltado denominado segundo o IMB “Camiño da 
Cabadiña”.  O  camiño  conta  cunha  forte  pendente  sentido  sur  no  último  tramo  sendo 
relativamente doado o seu tránsito a pé no resto do camiño.
c) O camiño ven recollido tanto na cartografía catastral coma no plano parcelario P-5 das 
vixentes normas subsidiarias de ámbito municipal de Redondela.
 2. 2. Tras obter  a relación de propietarios colindantes co citado camiño,  recabouse dos  
mesmos a presentación dos títulos de propiedade, resultando o seguinte:
a) AUREA OTERO VILAS presenta documentación do ano 1955 referida a súa finca, da que 
resulta que linda polo Norte, Este e Oeste con “camiño”.
b) MERCEDES  CASAS  OTERO  presenta  documentación  do  ano  2003  referida  as  súas 
fincas, da que resulta que lindan polo Este e Oeste con “camiño”.
c) BEATRIZ CASTRO OTERO presenta documentación do ano 1991 referida a sua finca, da 
que resulta que linda polo Oeste con “monte comunal”.
d) A Comunidade de Montes Vecinais en Man Común de Cedeira (CMVC) sinala que non se 
trata dun camiño senón dunha pista forestal  que forma parte do propio monte comunal dende 
tempo inmemorial. O 18.07.2014 dita comunidade foi requerida para, aportándose pola mesma 
documentación o 07.08.2014.
3. Requerida a CMVC o 18.07.2014  para acreditar formalmente o anterior ao obxecto de obter  
máis  datos  sobre  os  que  basear  a  decisión  municipal  pola  mesma  aportouse  nova 
documentación o 07.08.2014. Na mesma alegan que na cartografía catrastral queda claro que 
dita pista se atopa no monte veciñal  de Cedeira e sinala que o feito de que nos títulos de  
propiedade poña camiño non abonda para probar a natureza pública de dita pista considerando 
que as  propiedades privadas colindantes co mesmo poden ser ocupacións ilegais do monte 
comunal.  Ditas  observacións  contradicen  o  afirmado  polo  solicitante   que  sinala  que  o 
presidente da CMVC admite que o camiño de terra con saída ao camiño asfaltado da cabadiña  
posue titularidade municipal xa que existe un cruce máis arriba onde comeza a pista forestal  
que foi debidamente ancheado e tratado pola comunidade de montes de Cedeira por tratarse  
dunha competencia da sua titularidade.
4. Unha vez posto de manifesto o expediente ao solicitante, polo mesmo non se formularon 
alegacións. 
5.  De  todo  o  que  antecede,  a  asinante  conclúe  que  non  existen  evidencias  suficientes  que 
determinen a natureza xuridíca demanial do citado camiño, polo que non procede a sua alta 
como tal no IMB.
6.  Complementariamente,  cómpre  sinalar  que  é  a  xurisdicción  ordinaria  a  competente  para 
dirimir  este  tipo  de  cuestións.  Tal  e  como  reiteradamente  ten  declarado  a  xurisprudencia  
(Sentencias do TS, entre otras, de 23 enero 1990 , 15 octubre 1997 y 1 abril 1998, entre outras) 
a inclusión dun ben no IMB ten carácter meramente declarativo respecto da posesión dado que 
non define nin o “ius possesssionis” nin o “ius possidendi” é dicir, o dereito a poseer ou o  
dereito  de  propiedade  que  somentes  os  tribunais  poden  recoñecer  ou  declarar  unha  vez 
exercitadas  as  accións  civís  correspondentes  dado  que  o  inventario  é  un  mero  rexistro  
administrativo  que  por  si  só  nin  proba  nin  crea  nin  constitue  dereito  algún  a  favor  da  
corporación,  sendo  máis  ben  un  libro  que  sirve,  respecto  dos  seus  bens,  de  recordatorio  
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constante para que corporación exercite oportunamente as facultades que lle corresponden 
(sentencia do TS do  9 de xuño de 1978).
Xa que logo e á vista do que antecede teño a ben sinalar que aos efectos da resolución do 
expediente debe actuarse de conformidade co artigo 52 do RB polo que, previamente á mesma, 
debe porse de manifesto por término de dez días ás personas a quen afecte e compareceran no 
mesmo para que poidan alegar o que crean convinte ao seu dereito. A partir de ahí e previa  
incorporación ao expediente dos informes que se estimen necesarios para mellor proceder e, no 
seu caso, o dictame da comisión informativa correspondente, adoptarase o acordo pertinente  
polo pleno do Concello, notificándose a tódolos interesados aos efectos oportunos”.
Unha vez posto de manifesto o expediente aos interesados formuláronse alegacións: 

1. ALEXANDRE FARTO FERNÁNDEZ.
2. ARXIMIRO SOLIÑO FUENTES no nome da CMVMC DE CEDEIRA

1. O primeiro alegante indica que a inclusión do camiño no IMB incidiría sobre un proxecto 
de  parcelación  dun  predio  próximo  a  fin  de  construír  no  mesmo  dúas  vivendas  polo  que 
considera que se da unha  necesidade urbanística  alomenos con respecto a un tramo de dito 
camiño.
2. O segundo alegante reitera que dito camiño é unha pista do monte e para servizo do mesmo 
que non aparece na certificación catastral aportada polo mesmo.

Considerando que as alegacións citadas non desvirtuan o contido do informe transcrito.
Teño a ben propor ao pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Resolver  o  expediente  de  investigación  non  incluíndo  no  Inventario  Municipal  de  Bens  o 
camiño  obxecto  do  expediente.  Sometido  o  asunto  a  votación,  a  Comisión  Informativa  de 
Cultura,  Turismo  e  Patrimonio,  en  votación  ordinaria  e  por  marioría  dos/as  Sres./as 
concelleiros/as, sendo  4 votos a favor (4 do PP ) e 4  abstencións (2 PsdeG-PSOE+ 1 do BNG + 
1 de AER)  ditaminou favorablemente a proposta transcrita.””

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido o asunto a votación ordinaria, o pleno do Concello, por maioría dos/as concelleiros/as 
presentes,  sendo vinte  votos  a  favor  (10  do  PP,  8  do  PSdeG-PSOE,  2  do  BNG E e  unha 
abstención (AER), aproba o asunto anteriormente transcrito.

9.  PROPOSTA PARA RECTIFICAR  INVENTARIO  DE  BENS  MUNICIPAIS  PARA 
INCLUÍR UN TERREO CEDIDO.
ANTECEDENTES
Visto o ditame da Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio de 21 de novembro 
de 2014, que transcrita di:
“Vista a proposta formulada polo Presidente da Comisión Informativa, en data 19 de novembro 
de 2014, que transcrita di:
Vista a solicitude formulada por JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ VILLAMARIN interesando 
que por parte do Concello de Redondela se lle expida certificación de que todos os terreos  
colindantes co edificio construído na avda de Redondela nº 76, en Chapela, son propiedade do 
Concello de Redondela, interesouse informe da arquitecta técnica do Concello, a cal sinala o  
seguinte:
“No seu escrito o Sr. Rodríguez solicita certificación “(...) de que todos los terrenos colindantes  
con el sólido construido del edificio sito em la Avd. de Redondela nº76, en la Parroquia de  
Chapela, son propiedad del Concello de Redondela (...)”. Acompañando o escrito, fotocopia 
parcial  de  escritura  de  cesión  urbanística  número  2.864  do  16.10.1996  do  notario  D.  José 
Antonio Rodríguez González.
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Visto  o  Inventario  Municipal  de  Bens  (en  diante  IMB)  cuxa  actualización  foi  aprobada 
definitivamente  con  data  30.11.2011  puiden  comprobar  que  o  terreo  que  lindan  co  citado 
edificio non veñen recollidos no IMB.
Consta licenza de obra a nome de D. José Pereira García para a construción do citado edificio, 
outorgada pola comisión de goberno en sesión celebrada o 30.12.1996. Todo elo de acordo co 
proxecto redactado polos arquitectos Cordeiro Davila, Jiménez e Meijide, visado polo COAG o 
13.06.1996, plano reformado núm. 8 visado o 18.07.1996 e 4-5-6 e 20 reformados visados o 
24.07.1996. Escritura pública de cesión urbanística de terreos núm. 2.864/96 do 16 de outubro 
da notaría de D. José Antonio Rodríguez González de Vigo e aval de 421.000 pts para responder  
das obras de urbanización interiores da parcela e aval de 2.640.000 pts para responder das obras 
de urbanización do vial.
A escritura de cesión existente no expediente de obra do citado edificio, indica que da parcela de 
918m2 de  superficie  (que  linda:  Norte,  resto  del  terreno  expropiado  por  “Autopistas  del 
Atlántico”; Sur, parcela B); Leste, Avenida de Redondela, por onde foi expropiada unha porción 
polo MOPU e Oeste, camiño vecinal),  se cede gratuitamente ó Concello de Redondela para 
ampliación de viais e zona de uso público, as porcións de finca anteriormente descrita, que non 
ocupen a futura edificación a realizar de acordo ca licenza. 
Segundo consta no proxecto técnico polo cal se outorgou a devandita licenza de obra, o edificio  
ocupa unha superficie de 496,60m2,  polo que a superficie cedida ó Concello é de 421,40m2 

(918m2 de parcela menos 496,60m2 de edificio) tal e como se grafía no plano núm. 3 “deslinde” 
visado o 13.06.1996 pertencente ó proxecto polo cal se obtivo a citada licenza.
Consonte ó exposto e á vista do expediente de obra e do IMB, existe un erro de omisión no 
citado IMB, xa que non se recolle o citado terreo como municipal  polo que,  a xuizo desta  
técnica, compre proceder a correxi-lo citado erro e incorpora-lo IMB o terreno de 421,40m 2 de 
superficie  (uns  206m2 en  zona  blanca  uns  214m2 para  víais)  delimitado interiormente  polo 
edificio sito na Avd de Redondela núm. 76, Bº Igrexa, Chapela (o que bordea), que linda: 
-Norte: Camiño recollido no IMB denominado Camiño do Nisal segundo o mesmo
-Sur: Dona Carmen Lago López
-Leste: Avenida de Redondela
-Oeste: Camiño recollido no IMB denominado Camiño do Nisal segundo o mesmo.
Acompáñase  ó  presente  informe,  copia  de  diversa  documentación  obrante  nos  expedientes 
reseñado e plano de deslinde do terreo a incorporar no IMB”.
De conformidade co que antecede teño a ben propor ao pleno do Concello, previo ditame da 
comisión informativa a adopción do acordo de incorporar ao Inventario Municipal de Bens os 
bens indicados consistentes nun terreo de 421,40m2 de superficie (uns 206m2 en zona blanca uns 
214m2 para víais) consonte co plano e documentación obrante no expediente.
Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en 
votación ordinaria e por maioría dos/as Sres./as concelleiros/as, sendo  4 votos a favor (4 do 
PP ) e 4 abstención (2 PsdeG-PSOE+ 1 do BNG + 1 de AER)  ditaminou favorablemente a  
proposta transcrita.””

VOTACIÓN E ACORDO.- 
Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.), aproba o asunto anteriormente transcrito.

10. COMPATIBILIDADE DE D. JOSÉ PÉREZ ARIAS
ANTECEDENTES
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Visto o ditame da Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio de 21 de novembro 
de 2014, que transcrita di:
“Vista a proposta formulada polo Presidente da Comisión Informativa, en data 19 de novembro 
de 2014, que transcrita di:
Visto o escrito remitido pola dirección xeral da función pública da Xunta de Galicia en relación  
á posible compatibilidade de JOSÉ PÉREZ ARIAS, profesor do Conservatorio de Música de 
Redondela,  toda vez que exerce como Profesor  no Conservatorio Profesional  de Música de 
Pontevedra.
Visto o informe 163/2014 emitido ao respecto pola secretaria do Concello.
I. “Antecedentes  
• O  pleno  do  Concello  na  súa  sesión  do  29.12.2008  adoptou  acordo  de  informar 
favorablemente  a  compatibilidade  solicitada  por  JOSÉ  PÉREZ  ARIAS  e  dita  situación 
mantívose dende entón.
• Dito profesor exerce no conservatorio de Redondela durante 10 horas semanais conseguinte 
horario : martes, de 20,00 a 22,00, mércores de 9,00 a 13,00 e venres de 19,00 a 2,00 máis a súa  
adicación á xefatura de estudos ata completar horarios.
II. Lexislación aplicable
-  Lei  53/1984  de  26  de  decembro  de  Incompatibilidades  do  Persoal  ao  servizo  das 
Administracións Públicas (LI)
- Decreto de Galicia 181/2006 de 19 de outubro polo que se declara de interese público a  
compatibilidade da impartición das ensinanzas de música e artes escénicas , artes plásticas e  
deseño coa actividade realizada noutro posto do sector público cultural. 
- Decreto de Galicia 39/1994 polo que se declara de interese público a actividade realizada nas  
escolas de música e nos conservatorios de música dependentes dos concellos da Comunidade 
Autónoma de Galicia.
- Lei 22/2013 do 23 de decembro de Presupostos Xerais do Estado para o ano 2014 (LPE)
III. Consideracións xurídicas
 3. a)  O artigo  4  da  LI  establece  que  os  catedráticos  e  profesores  de  música que presten 
servizos nos conservatorios de música, poderá autorizarse a compatibilidade para o desempeño 
dun  segundo  posto  de  traballo  no  sector  público  cultural  nos  términos  e  condicións  
especificados na propia lei.
 4. b) O artigo 9 da mesma LI indica que o acordo polo que se autorice dita compatibilidade 
debe adoptarse previo informe do pleno do Concello, tendo en conta  a  adscrición  do  

segundo posto.
 5. c) En base ao que antecede e tendo en conta:
1) A compatibilidade entre os horarios ámbalas dúas actividades académicas.
2) O réxime da prestación de servizos establecidos para o interesado no conservatorio 
dependente do Concello de Redondela como laboral indefinido ata que , no seu caso, se provea 
a praza correspondente. 
3) A retribución percibida polo solicitante.
4) A imposibilidade de que, caso de non optar por dita solución, se contrate no mesmo posto a 
outra persoa, por mor das limitacións establecidas na LPE para as contratacións temporais. 

d) A asinante considera que, caso de que a corporación así o estime oportuno, cabe legalmente 
que se informe favorablemente o recoñecemento da compatibilidade solicitada nos termos e 
para os efectos indicados.
e) Caso de autorizarse finalmente a compatibilidade por parte da Xunta de Galicia terase en 
conta, aos efectos do artigo 7.2 da LI, que os servizos prestados no segundo posto ou actividade 
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non  se  computarán  a  efectos  de  trienios  nin  de  dereitos  pasivos,  podendo  suspenderse  a 
cotización a este último efecto. As pagas extraordinarias,  así  como  as  prestacións  de 
carácter  familiar,  somentes  poderán percibirse  por un dos postos,  calquera que  sexa a súa 
natureza.
II. Conclusións  
En base ao que antecede adoptarase o oportuno acordo por parte do pleno da corporación previo  
ditame da comisión informativa correspondente”.
Teño a ben propor ao pleno do Concello, previo ditame da comisión informativa, a adopción do 
acordo de informar favorablemente a compatibilidade solicitada.
Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en 
votación ordinaria e por maioría dos/as Sres./as concelleiros/as, sendo  4 votos a favor (4 do 
PP ),  un  en  contra  de  AER,  e  3   abstención  (2  PsdeG-PSOE+ 1  do  BNG ),    ditaminou 
favorablemente a proposta transcrita.

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ  pregunta por que ven de novo se este asunto xa se aprobara no 
ano 2008. A secretaria explica que isto parte dun requirimento da Xunta que seguramente lles 
fai reiterar periodicamente as solicitudes de compatibilidade. O concelleiro BLANCO PÉREZ 
sinala que van votar en contra porque isto se fixo cando había poucos profesores de música e  
permitíuselles aos profesores compatibilizar. Consideran que agora non ten sentido xa que hai  
xente que podería poder acceder á xornada completa ou mellorar a súa situación laboral.

A concelleira PÉREZ ORGE di que tamén están en contra, porque consideran que neste intre 
non  resulta  ético  autorizar  agora  a  compatibilidade  á  unha  persoa  que  ocupa  un  posto  de 
funcionario a xornada completa. Non lle parece xusto.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que comparte o espírito dos outros voceiros pero o  
curso xa está empezado polo que non ve doado que agora teñan que cambiar de profesor. Van 
votar a favor.

O  concelleiro  ALONSO  MONTEAGUDO  di  que  a  solicitude  ven  dende  a  consellería  de 
Facenda que é un trámite que chega cando eles o solicitan e que outra cousa é o debate sobre a 
compatibilidade mesma. Está de acordo en que o decreto respostou nun intre determinado a  
unha situación que agora non ten moito sentido.

A concelleira  PÉREZ ORGE di  que o Concello ten que aceptar  ou non a  compatibilidade. 
Parécelle que non é de recibo permitir estas cousas xa que é unha cuestión ética e de coherencia.

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO di que nos non concedemos a compatibilidade senón 
a consellería de Facenda. 

A secretaria aclara que o informe do pleno do Concello é neste senso vinculante   polo que de 
non ser favorable non se lle autorizaría pola Xunta a compatibilidade. Tamén sinala que se 
quedara o seu posto baleiro non habería posibilidade de cubrilo polas limitacións da lei  de  
presupostos para a contratación de persoal.

O concelleiro ALONSO MONTEAGUDO segue a dicir que outro debate é a derrogación do 
decreto  e  seguramente  el  mesmo  está  a  favor  pero  non  lle  corresponde  ao  Concello  esta 
decisión. 

VOTACIÓN E ACORDO
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Sometido o asunto a votación ordinaria, o pleno do Concello, por maioría dos/as concelleiros/as 
presentes, sendo dezaoito votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE), e tres en contra (2 do  
BNG E 1 de AER.), aproba a proposta anteriormente transcrita.

11 ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

11.1 DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA
Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 27 de outubro de 2014 ao 24 de novembro de 
2014.

O pleno do Concello queda informado.

11.  2 MOCIÓNS  
11.2.1 MOCIÓN PRESENTADA POLO CONSELLO PARROQUIAL DO VISO PARA A   
MELLORA DA SEGURIDADE VIAL DA ESTRADA DE TEIXEIRA.
ANTECEDENTES
 Moción presentada por parte dun representante do Consello Parroquial do Viso no rexistro do 
Concello con número de entrada 17599 de data 20 de novembro de 2014 e que transcrita di:
“A estrada de titularidade provincial que une O Viso (Redondela) con Soutomaior, PO-2901, 
posúe un importante volume de vehículos, moitos deles circulando habitualmente a velocidade 
excesiva. Posúe á súa vez un tránsito cada vez máis relevante de viandantes, tanto veciños do  
lugar como persoas que empregan esta vía de comunicación para camiñar. Isto fai moi necesario 
que se constrúan beirarrúas todo ó longo da estrada desde a conexión coa Nacional-
550 ata o denominado Alto do Viso, sobre todo ó longo do barrio de Tuímil polo alto grado de  
urbanización que posúe. Ao longo da vía pódense diferenciar:
a. Tramos onde non hai arcén nin aceras pero si cunetas para a auga, polo que o peón ten que  
transitar pola estrada, tendo que meterse na cuneta cando transita un vehículo, ou o vehículo ter  
que invadir o carril contrario. Nestes casos solicítase que se estude a posibilidade de canalizar as  
cunetas e construír beirarúas nesa superficie.
b. Tramos onde non hai beirarrúas pero si arcen, aínda que normalmente asilvestrado
e non debidamente acondicionado para un tránsito seguro, caso das persoas maiores.
Nestes casos solicítase que se estude a posibilidade de crear beirarrúas nestas superficies.
c.  Tramos  onde  hai  aceras,  aínda  que  estas  aparecen  de  forma  descontinua  ou  só  nun dos 
laterais. Solicítase que se estude, en base as indicacións “a” e “b”, chegar á continuidade ao 
longo de toda a estrada, conseguindo cubrir todos os tramos con casas á beira da estrada e tamén 
permitindo a conexión segura para os viandantes entre a zona de Tuímil coa zona do Alto do 
Viso (Saramagoso).
Por outra banda, o colexio de Cesantes, do que son usuarios os rapaces e rapazas da parroquia 
do Viso,  convértese nas horas de entrada e saída do alumnado,  xusto no inicio da susodita 
estrada PO-2901, nun punto cun importante tránsito de nenos nenas. A presenza no entorno 
dunha estrada nacional e outra provincial son dous elementos importantes a ter en conta para a 
seguridade  vial  dos  usuarios  do  colexio.  O elevado tránsito  de  vehículos  nas  horas  puntas 
supoñen un perigo para os rapaces que entran ou saen do colexio, así como todos aqueles que  
van camiñando ata a súa casa. Neste punto tamén é elevado o tránsito de peregrinos que non lles 
queda máis remedio que atravesar estas estradas. Sería importante realizar diversas actuacións  
para a mellora desta situación, as cales pasarían entre outras en realizar, por exemplo:
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-  Unha  vez  que  xa  se  construíu  unha  tramo  con  de  beirarúas  na  estrada  provincial,  faise 
necesario a instalación de paso de peóns e sinalización vertical de advertencia e regulación na 
zona de entrada ao colexio.
- Mellora da zona de aparcadoiro para os pais e nais que veñen traer e recoller ós seus fillos e  
máis para os autobuses escolares, xa sexa coa recuperación de terreos expropiados no seu día 
para a construción da estrada e/ou acondicionando as fincas colindantes colexio.
Beneficios das medidas:
- Mellorar a seguridade viaria neste tramo de estrada.
- Permitir o tránsito seguro dos nenos e nenas que acoden ó colexio e darlle maior tranquilidade 
ós pais.
- Permitir o tránsito axeitado a persoas con menos mobilidade, anciáns, persoas con carros de  
nenos, etc.
- Reducir a velocidade media dos vehículos que transitan por esa zona.
- Reducir o risco de accidentes dos vehículos que transitan por esta estrada.
Por todo isto o Consello Parroquial do Viso, ACORDA:
- Demandar de todos os grupos políticos que poñan en marcha as xestións pertinentes para 
solicitar unha partida nos vindeiros Orzamentos da Deputación de Pontevedra para a mellora 
integral da Estrada da Teixeira (PO-2901) e da contorna do colexio de Cesantes, en concreto nos 
seguintes aspectos:
* Construción de beirarúas na estrada provincial PO-2901 naqueles tramos nos que non exista, 
completando as beirarúas xa existentes e establecendo un continuo seguro para o tránsito de 
peóns.
*  De  ser  posible  e  recomendable  tecnicamente,  instalación  de pasos  de  peóns elevados no 
entorno do centro cultural de Tuimil e na zona do Alto de Saramagoso, coa finalidade de reducir  
a velocidade de tránsito dos automóbiles.
* Instalación de paso de peón elevado e sinalización vertical na zona de acceso ó colexio de  
Cesantes dende a susodita estrada PO-2901.
* Mellora da zona de aparcadoiro para os pais e nais que veñen traer e recoller ós seus fillos e  
máis para os autobuses escolares, xa sexa coa recuperación de terreos expropiados no seu día 
para a construción da estrada e/ou acondicionando as fincas colindantes colexio.
- Demandar do goberno municipal, que axilice as xestións pertinentes para que a Deputación de 
Pontevedra inicie  canto antes  as  actuacións propostas  para  a  mellora  da seguridade vial  da 
estrada provincial PO-2901, e que o propio goberno local adopte as decisións oportunas no que 
respecta ás súas responsabilidades neste senso.
- Debater esta demanda do Consello Parroquial do Viso, na sesión plenaria correspondente.
As/os membros presentes acordan, por unanimidade, designar a MANUEL FREIRE COLLAZO 
como representante da veciñanza para ler a moción no Pleno do Concello.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que se felicita da participación do consello parroquial do 
Viso e que é preciso acadar unha solución a este grave problema que xa veñen reclamado dende 
hai anos. Lembra xestións realizadas coa Deputación sobre o tema sen que a pesar delas se dera  
unha resposta clara ao respecto polo que entenden que por parte do consello parroquial se traia  
este tema ao pleno.
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que tamén están satisfeitos pola actuación do consello 
parroquial e que este é o punto final dun proceso no que nin por parte do goberno municipal nin 
da Deputación, á que califica de ente opaco, se deu ningunha resposta. Pensa que o goberno non 
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tivo capacidade para xestiona-la cuestión tal e como fixo con outros temas. Sinala que deberían 
darse solucións efectivas.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que é importante que se presenten ao pleno mocións por 
parte dos consellos parroquiais. Sinala que esta documentación incluíse onte no expediente do 
pleno. A secretaria di que isto foi culpa súa que esqueceu involuntariamente incluír a moción no 
expediente  do pleno.  O concelleiro segue a  dicir  que farán unha emenda  no orzamento da 
Deputación para que se inclúa esta obra. Considera que hai que tomar medidas de inmediato xa 
que o problema agravouse ao impedir que pasara o tráfico pesado polas estradas de Soutomaior  
polo que ten que pasar polo centro do Viso.

O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que na mesma línea que o resto dos grupos felicítase 
pola participación no pleno do consello parroquial. Sinala que están totalmente de acordo coa 
moción e xa fixeron xestións sobre o tema. Considera que Redondela non está desatendida pola 
Deputación dado que hai moitas parroquias que tamén teñen este tipo de problemas.  Sinala 
tamén que á entrada e saída do colexio hai usuarios que non colaboran para coidar a seguridade  
e que o voceiro socialista tampouco fixo nada e non foi quen de presentar o plan de tráfico.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que non dixo que non fixeran nada senón que levan anos 
esperando a que a Deputación actúe nesta zona.

O  concelleiro  GONZÁLEZ  CAMPO  di  que  lle  sorprende  a  intervención  do  concelleiro 
responsable de tráfico xa que considera que o goberno fixo dexación de funcións neste mandato 
e agora volve a botar as culpas ás propias vítimas, sen falar de campañas de concienciación, de  
non uso do vehículo particular…etc, xa que non fixeron nada sobre esta cuestión. Considera que 
os  veciños  non  poden  ser  considerados  responsables  por  ser  do  Viso.  Indica  que  o  BNG 
presentou unha emenda na Deputación para construír beirarrúas no Viso e para o campo de 
fútbol de A Gándara.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que o PP leva xa catro anos gobernando e o mesmo 
partido está na Deputación onde o presidente reparte os cartos de xeito caciquil, facendo catro 
campos  de  fútbol  en  Ribadumia,  por  exemplo.  Non  acepta  que  se  lles  responsabilice  de 
urbanizar a zona. Di que lle acaba de chegar unha mensaxe de que a súa emenda en relación á 
obra está  rexeitada igual  que a  rotonda dos Valos  o foi  en Madrid onde goberna o mesmo 
partido. 

O concelleiro GONZÁLEZ BARBEIRO di que non culpabiliza aos veciños senón simplemente 
pídelles colaboración que é moi diferente. 

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.), aproba a moción anteriormente transcrita.

11.2.2 MOCIÓN  DO  BLOQUE  NACIONALISTA  GALEGO  PARA  ACTUACIÓN   
INTEGRAL EN OS EIDOS.
ANTECEDENTES
Moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego no rexistro do Concello con número de 
entrada 17697 de data 21 de novembro de 2014 e que transcrita di:
“No pasado mes de agosto o Grupo Municipal do BNG dirixiuse ao alcalde de Redondela,  
solicitando unha Actuación Integral en Os Eidos, no casco urbano da Vila. Dende aquela, o  
silencio foi a única resposta arrespeito as demandas que se recollían no escrito.
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Este  entorno  converteuse  nos  últimos  anos  nunha  área  de  expansión  do  casco  urbano  de 
Redondela.  Construíronse  varios  bloques  de  edificios,  que  sumados  aos  xa  existentes, 
consolidaron unha zoa en constante expansión;  chegada de numerosas familias; aumento na 
intensidade do tráfico. En poucos años, de ser un entorno semirural, converteuse nun espazo 
urbano.
A construción da estación ferroviaria para a futura liña de alta velocidade do Eixo Atlántico, viu 
acrecentada as expectativas dos e das residentes. Mais dende o BNG consideramos que esta  
infraestrutura non pode converterse no único polo atractivo de Os Eidos.
A chegada dun número importante de familias composta, nunha porcentaxe moi elevada por 
parellas novas, con cativos e cativas, trouxo implicatas unha serie de demandas de carácter  
social: zoas de lecer e esparcemento, gañar espazo para os peóns e puntos de encontro entre 
veciños e veciñas, maior atención dos servizos de limpeza, regulación do tráfico rodado,...
Para dar resposta a unha potencial demanda de poboación de infantil,  ubicaronse en poucos 
metros ata 3 ludotecas e escolas infantís. Isto supón que o movemento de persoas ao longo de 
todo o día, sexa moi relevante.
Hoxe en día, a situación do barrio caracterízase polo abandono dende o Concello ao carecer de 
actuacións que o dinamicen. Un dos espazos que potencialmente debería exercer de zoa de paso 
para a estación do AVE e converterse en barrio dormitorio.
Outros dos aspectos que dende o BNG observamos con preocupación, refírese á propia estética 
do entorno. A actual conxuntura económica ralentiza a venda de vivenda, e polo tanto o sector 
da construción. Numerosos edificios de Os Eidos están nos cimentos ou a medio rematar.
Cómpre  pois  que dende o goberno municipal  de  Redondela  se  desenvolva unha Actuación 
Integral  de cara a dinamizar as interrelacións humanas,  e a mellora de calidade de vida no  
entorno de Os Eidos.
Por  todo isto,  polo  que  o  Grupo Municipal  do  BNG,  propón ao  Pleno da  Corporación  de 
Redondela, a aprobación dos seguintes ACORDOS:
1. Instar ao goberno municipal:
-Á construción dunha zoa de esparcemento e lecer en Os Eidos, no espazo verde situado entre 
os edificios.
- A unha mellora da seguridade viaria: asfaltado, construción de pasos de peóns sobre lombos, 
regulación do tráfico.
-A asegurar unha maior presenza dos servizos de limpeza municipais,  xunto ao aumento do 
número de papeleiras.
2. Instar ao alcalde do Concello de Redondela para que inicie conversas cos propietari@s de 
solares para: desmontase de grúas, valada perimetral e limpeza de refugallo dos solares.
5. Instar ao alcalde do Concello de Redondela para que inicie conversas cos  propietar@s de 
edificios inacabados, e co fin de acadar “certa harmonía estética”, requiríndolles o pintado ou 
adecuación de fachadas de baixos e edificios sen rematar.”

INTERVENCIÓNS
O  concelleiro  BLANCO  PÉREZ  di  que  están  de  acordo  e  que  a  zona  está  realmente 
abandonada.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que lles parece unha boa proposta posto que é unha 
zona de ensanche e é doado adecentala xa que alí o goberno non fixo nada en catro anos. 

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que a moción ten un bo prantexamento e que é 
mentira que en catro anos non fixeran nada, xa que tiveron que arranxar a desfeita que lles  
deixaron e a zona non empezou a medrar no 2011.  Di que en abril  do 2014 tiveron xa un 
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proxecto na man sobre os Eidos para facer unha urbanización global da zona. Di que hai aceras 
que son tobogáns,  non separación de pluviais e fecais..etc e que o goberno anterior non se  
preocupou desa zona. 

A concelleira PÉREZ ORGE di que presentaron a proposta en agosto e o único que fixeron 
dende entón foi pintar os pasos de peóns, pero non lle presentaron o macroproxecto do que fala 
o concelleiro do PP. Ao mellor non presentarían a moción se llo ensinaran antes, pero agora non 
vale. Indica que hai un terreo que se cedeu ao Concello no ano 2012 e se a cesión se fixera antes  
sería unha zona de lecer para que a xente quedara aí cos seus fillos. Alégranse que a proposta  
lles guste e piden que non esperen moito para iniciar as obras polo menos o primeiro punto da  
moción.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que falan de transparencia e traen un proxecto do que 
non se sabe nada e ao que ao mellor poderían facer aportacións. Supón que vaise inaugurar no 
mes de abril porque no de maio non poden.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que alí houbo moitos problemas. Parécelle que alí 
non houbo un seguimento en condicións. Sinala que hai concedida unha subvención de máis de 
150.000 euros para facer parte das obras, sobre todo o saneamento con redes separativas, que é 
o básico para logo facer outras cousas.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o actual goberno está vivindo de rendas do que deixou o 
equipo  de  goberno  anterior.  Saben  que  teñen  concedida  unha  subvención  que  pediron  no 
período de prórroga da convocatoria.  Di que a  súa proposta vai  máis  aló do saneamento e 
consideran que hai  cousas  que xa se poden ir  facendo e logo o poden vender en campaña 
electoral xa que o importante é que a xente poida xogar alí cos seus cativos.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.), aproba o asunto anteriormente transcrito.

11.2.3 MOCIÓN DE AER CONTRA OS ESPECTÁCULOS CON ANIMAIS.

ANTECEDENTES
Moción presentada por AER no rexistro do Concello con número de entrada 17698 de data 22  
de novembro de 2014 e que transcrita di:
“O concello de Redondela carece de normativa sobre a prohibición de circos e atraccións que 
empregan animais nos seus espectáculos. Estes animais sofren un continuo maltrato: extirpación 
de poutas e dentes; son sometidos a crueis adestramentos baseados no maltrato físico que inclúe 
restrición de auga  e  comida,  garrotes,  malleiras...  para  conseguir  que  un  animal  realice  ou 
adopte unha figura  antinatural;  pasan a  maior  parte da súa vida amarrados ou pechados en  
gaiolas,  nas que apenas poden moverse cando a maioría destes animais  en liberdade poden 
percorrer  habitualmente  decenas  de  quilómetros  ao  día.  Así  mesmo,  moitos  deles  foron 
capturados do medio natural, substituíndo a súa forma de vida en liberdade e de acordo á súa  
especie, pola catividade e unha forma antinatural de vida.
O público  destes  espectáculos,  na  súa  gran  maioría,  son nenos e  nenas  que  descoñecen os 
maltratos que existen detrás deste tipo de circos. Se ben se senten atraidos por poder observar en 
vivo estes animais, o adulto ha de ser consciente do sufrimento que estes espectáculos implican, 
e en todo caso, é responsabilidade das administracións públicas velar porque certos espectáculos 
non existan.
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Hai importantes indicadores que avalan o cambio demandado por unha sociedade que desexa 
seguir avanzando cara ao respecto e a convivencia, desterrando as prácticas de maltrato animal. 
Como o número cada vez maior, tanto de localidades que prohiben a exhibición de animais 
salvaxes en espectáculos, como o de circos que deixan de utilizalos. Isto tamén se observa nas 
estatísticas dalgúns concellos como o de Barcelona que indican que dende que non se permiten 
animais nos circos desta cidade, aumentou a afluencia a estes nun 20%. Sen esquecer o éxito 
comercial e de imaxe de experiencias internacionais e estatais, que basean os seus espectáculos 
en formulacións teatrais e na destreza dos seus artistas.
Co ánimo de que o concello de Redondela se unha á lista de localidades que prohibiron os  
espectáculos que utilizan ou exhiben animais, presentamos ao pleno do Concello de Redondela 
os seguintes acordos:
En todo o termo municipal do Concello de Redondela prohíbese:
- A instalación de circos e atraccións que utilicen animais nos seus espectáculos.
–A exhibición de animais salvaxes en catividade, xa sexa en instalacións itinerantes, na vía e 
outros espazos públicos ou en centros comerciais.
–O Concello de Redondela insta ao Goberno da Xunta de Galiza para que sobre a base das súas  
competencias estenda estas prohibicións a todo o seu territorio.

INTERVENCIÓNS
O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que están de acordo aínda que teñen algunha dúbida 
sobre o tema das tendas de animais que supón terán todos os permisos para elo. Están de acordo 
na necesidade de sensibilizar á xente en contra do maltrato animal.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que así se suma Redondela á iniciativa que xa tiveron 
outros concellos. Tamén teñen dúbidas co dos centros comerciais e co chamado  domingo do 
corredor  que se celebra en varias parroquias no que se pasea un galo nunha gaiola adornada  
polo que se pregunta se estaría incluído aquí aínda que lle parece que é patrimonio cultural.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que no Concello de Redondela xa non se celebran 
actuacións circenses con animais porque non se autorizan, igual que as atraccións dos ponis nas 
festas. Pensa que ao mellor habería que consideralo detidamente para ver o que entra e o que  
non. Ou ben deixalo sobre a mesa o  que se faga un bando para os circos e para os animais en 
xeral .

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que a moción refírese a animais salvaxes en catividade non 
á animais domésticos e cando falan de tendas a prohibición refírese ao feito de polos como 
reclamo nos escaparates. 

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que non teñen claro o dos centros comerciais porque 
pode ser incompatible coa normativa autonómica. 

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que están de acordo en quitar o dos centros comerciais. 

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que ao mellor habería que facer unha ordenanza máis 
concreta de xeito que non sexa somentes a animais salvaxes en catividade.

O Alcalde sinala que están todos de acordo pero ao mellor é mellor deixalo como acordo de 
intencións e logo facer unha ordenanza máis depurada.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que agradece o apoio á moción.” 

 

VOTACIÓN E ACORDO
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Sometido  o  asunto  a  votación  ordinaria,  o  pleno  do  Concello,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes, sendo vinte e un  votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2 do 
BNG E 1 de AER.), aproba o asunto anteriormente transcrito coas seguintes correccións:engadir 
no primeiro punto do acordo “aos circos a expresión atraccións”e engadir un terceiro punto que  
veu por correo electrónico, “O Concello de Redondela insta ao Goberno da Xunta de Galiza 
para que sobre a base das súas competencias estenda estas prohibicións a todo o seu territorio.”

11.2.4 MOCIÓN PRESENTADA POR AER PARA UN NADAL SEN FAME INFANTIL.

ANTECEDENTES
Moción presentada por AER no rexistro do Concello con número de entrada 17700 de data 22  
de novembro de 2014 e que transcrita di:
“No pasado verán en moitos concellos incluído o de Redondela aprobáronse mocións para tentar 
paliar os problemas reais de nutrición infantil que está a padecer todo o país. Por aquelas datas o 
profesorado galego, ó igual que os representantes das asociacións de nais e pais, relataban a 
existencia dun número importante de sinais de alarma sobre a situación que atravesaban moitos  
fogares  galegos:  nenos  e  nenas  que  acoden ó colexio sen  almorzar,  episodios  de  mareos  e 
mesmo desmaios  entre o alumnado durante  a  xornada escolar,  rapaces que comen de xeito  
compulsivo no comedor escolar repetindo varias veces o menú do día, baixada inxustificada no 
rendemento académico etc. Síntomas todos eles evidentes de que a pobreza infantil está a deixar 
xa unha fonda pegada na vida de moitos nenos e nenas de Galicia.
Diante  destas  e  doutras  situacións,  mesmo  a  Defensora  do  Pobo,  dona  Soledad  Becerril,  
solicitaba por aquelas datas a todas as Consellerías de Presidencia das Comunidades Autónomas 
que os comedores escolares atenderan no verán aos menores en situación de vulnerabilidade. 
Estas recomendacións non foron practicamente atendidas polos responsables públicos; os cales 
dedicaron os seus esforzos máis que a tomar medidas,  a poñer parches como ocorreu neste 
Concello. 
O próximo mes de Decembro darán comezo as vacacións escolares de Nadal pechando así os  
comedores escolares; e moitas nenas e nenos volverán a estar en risco de non percibir unha  
comida axeitada ao día.  Por todo elo, como a fame non entende de datas, e  tendo en conta a 
situación de urxencia e emerxencia de numerosas familias do noso Concello, o Grupo Local de 
Esquerda Unida propón o seguinte acordo para garantir un Nadal sen fame infantil.
(Antes  da lectura  dos  acordos é  preciso destacar  que na pasada sesión plenaria  do mes de 
Setembro, a conta xeral do ano 2013 arroxaba un superávit  de 360.000 euros).
ACORDO
No programa lúdico-festivo municipal que se ven facendo na vila e parroquias para as festas do  
Nadal deberase incluír a creación de dous obradoiros, con actividades gratuítas, orientadas a 
nenas e nenos que estean cursando infantil e primaria. O programa dará comezo ao inicio das 
vacacións escolares e pecharase ao remate das mesmas. O horario do programa será o mesmo 
que o horario escolar e darase unha merenda e un xantar aos participantes que o soliciten. O 
programa deberá ser fexible, facilitando a entrada e recollida das nenas e nenos a diferentes  
horas.  O servizo de comedor  será  segundo o baremo económico que se  aplica  nos centros  
escolares e gratuíto para familias demandantes inscritas nos servizos sociais con nenas e nenos 
en risco de exclusión social.

INTERVENCIÓNS.
A concelleira PÉREZ ORGE di que poden estar de acordo co espírito da moción, pero non lles 
parece axeitado o título e non sabe que tipo de obradoiros piden que se creen. Consideran máis 
doado que o programa de conciliación se amplíe a todas as parroquias e se contemple un xantar  
e a merenda dos rapaces. Propón que se simplifique o acordo nese sentido.
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A concelleira RIVAS GÓMEZ di que están de acordo coa exposición de motivos aínda que o  
acordo e o título non lles parece axeitado. Salienta, por un lado, a conciliación e, por outro,  
cubrir as necesidades básicas dos nenos e nenas de Redondela. Non lles parece correcto que a  
orde para participar no programa de conciliación se faga de acordo coa orde de solicitude polo 
cal resultan excluídos ao mellor os que máis o necesitan. Refírese a unha moción presentada 
polos socialistas para crear un plan de alimentación infantil e consideran que sería doado facelo.

A concelleira  PARIS  BLANCO  di  que  non  entende  como  poden  aceptar  a  exposición  de 
motivos desta moción xa que hai cousas gravísimas e suporía que nin os servizos sociais nin os 
centros escolares fan o seu traballo e iso non é así de ningunha maneira. Di que é imposible que 
se dea algún destes casos sen que se saiba por ditos servizos e que non se pode misturar a fame 
infantil cun programa municipal de conciliación xa que son cousas moi diferentes e con este  
último están  satisfeitos  un  90% dos pais.  Sinala  que é  un programa serio  e  resulta  frívolo 
misturalo  con  outras  cousas.  Di  que  no  verán  Cáritas  traballou  con  16  familias  dun  xeito 
totalmente discreto e anónimo e considera que o tema se levou con moito acerto. Teñen abertas 
as canles con todos os centros e hai familias que o están a pasar moi mal pero se lles está 
axudando de xeito eficaz e en navidades van a recibir paquetes extras xa que o tema xa está 
planificado.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di  que na moción non se fala só de Redondela senón con 
carácter  xeral  dos  concellos  galegos  e  que  o  título  pódese  cambiar.  Indica  que  a  moción 
pretende unha declaración de intencións. Queren darlle solución aos problemas destas familias.  
Cuestiona que os horarios do programa de conciliación resposten ás necesidades. Refírese ao  
baixo grado de execución dalgunhas partidas de servizos sociais.

A concelleira PÉREZ ORGE di  que o BNG non é irresponsable por aceptar  unha parte da 
exposición de motivos xa que a moción se circunscribe no territorio galego e que en Redondela 
si existe ese problema, o que contradí o que sinala a concelleira de servizos sociais. Tamén di  
que hai nenos que aínda non cobraron as axudas de comedor dende o inicio do curso e no seu 
propio colexio hai nenos que non levan merenda. Propón que se cambie o acordo para que se 
estableza un plan para resolve-lo problema aínda que non se trate especificamente dun programa 
de conciliación.

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que é certo que non hai casos tan graves e debería reflectirse 
na moción e é o único no que está de acordo coa concelleira. Considera que hai moitísimas  
cousas que facer no eido dos servizos sociais aínda que si pensa que o persoal da todo o que 
pode de si e máis.

A concelleira PARIS BLANCO pídelle a AER que se manteñen a moción e tal e como está a  
retiren e lle dean unha pensada. Tamén di que se a concelleira do BNG coñece algún caso o 
poña  en  coñecemento  dos  servizos  sociais  a  través  da  dirección  do  centro.  O  plan  de 
conciliación ten un obxectivo específico, non pode ter o mesmo horario que o colexio xa que  
son vacacións. Sinala que hoxe mesmo falaron cos centros escolares. Teñen claro como teñen 
que traballar coas familias para paliar esta situación. Considera que non se pode frivolizar con 
isto e deben deixar traballar aos que saben.

A suxerencia do Alcalde cada grupo prantexa a súa proposta:

O BNG propón que o Concello estableza un programa para garantir que os nenos e nenas con 
dificultades económicas teñan asegurada unha comida no período de Nadal.

O PSOE apoia a emenda do BNG e pide que se faga constar que a selección non sexa por orde 
de chegada da solicitude senón pola necesidade.

O PP pide que retiren a moción e se enteren do que xa se está a facer nos servizos sociais posto 
que xa hai un reforzo específico previsto para Nadal e para 70 familias.
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O concelleiro BLANCO PÉREZ di que está de acordo coa emenda do BNG.

O Alcalde decide facer un receso para chegar a un acordo de consenso. Reanudada a sesión se  
procede á

 

VOTACIÓN E ACORDO

O pleno do Concello, en votación ordinaria e por unanimidade dos asistentes, acorda rexeitar  
tanto o título da moción como a parte expositiva da mesma e traballar para conquerir que os  
nenos  e  nenas  de  Redondela,  de  familias  con  necesidades  económicas  teñan  garantidas  a 
necesidades alimentarias básicas 

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