
           
CONCELLO DE REDONDELA

Nº 18/2014

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO

O DÍA 18 DE DECEMBRO DE 2014

ORDE DO DÍA

 1 Aprobación de ser o caso da acta 17 de data 27/11/2014.

 2 Dar conta de expedientes de modificación de crédito.

 3 Recoñecemento extraxudicial de crédito por importe de 353,40 €

 4 Autorización  do  aumento  da  contía  global  das  gratificacións  por  servizos
extraordinarios

 5 Actividades de control de pleno:

 5.1 Dar conta resolucións da alcaldía.

 5.2 Mocións

 5.2.1 Moción presentada polo grupo municipal AER para poñer fin a prohibición
sobre a arte do xeito

 5.2.2 Moción  presentada polo grupo municipal AER sobre dinamización forestal

 5.2.3 Moción  presentada polo grupo municipal AER sobre os postos da feira

 5.2.4 Moción presentada  polo  grupo  municipal  PSdeG-PSOE para  revisión  da
ordenanza vixente en materia de exención de taxas municipais

 5.2.5 Moción presentada polo grupo municipal do BNG sobre a creación dunha
tarifa eléctrica galega

 5.2.6 Moción presentada polo grupo municipal do PP sobre o peche/redución de
servizos da oficina do Servizo de Extensión Agraria de Redondela

5.3 Solicitudes de comparecencia

5.4 Rogos e preguntas

Na Casa do Concello, ás vinte horas do día dezaoito de decembro 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,  Ana  María  Alonso  Alonso,  Arturo  González  Barbeiro,
Cándido  Vilaboa  Figueroa,  Eduardo  José  Reguera  Ocampo,  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, 

Escusa a súa asistencia o concelleiro Luís Alberto Orge Míguez.

Constitúese  validamente  o  Pleno  do  Concello,  en  sesión  ordinaria,  conforme  á
convocatoria e de acordo coa Orde do Día.
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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 17 DE DATA 27/11/2014

Dáse conta do borrador da acta 17, correspondente á sesión celebrada con carácter ordinario o
día 27 de novembro de 2014, que é aprobada nos seus propios termos, sen formular reparo
algún, 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.).

2. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO:

Dada conta dos seguintes expedientes administrativos de modificación de crédito:

• Expediente  MC 26/2014 tc  13-14 mediante  transferencia  de  crédito  por  importe  de
4.579,60 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 28/11/2014

• Expediente MC 27/2014 gc 10-14 mediante transferencia de crédito por importe de
37.817,85 euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 02/12/2014.

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

3. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITO POR IMPORTE DE 353,40 €

ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local de
15 de decembro de 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  12.12.2014.

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 atraso 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  353,40 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 factura               Nº de factura         Euros                  Partida

David Arias Estévez ---- --- 353,40 1321A23120
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Votacións e ditame.- A comisión informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local,
en  votación  ordinaria,  e  con  9  votos  a  favor  4  do  (PP),  1  (BNG),  3  (PSOE)  e  1  (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 votos a favor (10 do PP, 7 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e
1 de AER.), aproba o recoñecemento extraxudicial de crédito polo importe de 353,40 €.

4. AUTORIZACIÓN DO AUMENTO DA CONTÍA GLOBAL DAS GRATIFICACIÓNS
POR SERVIZOS EXTRAORDINARIOS

ANTECEDENTES

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

Vendo  en  acabar  o  ano,  obsérvase  que  existen  importes  de  gratificacións  por  servizos
extraordinarios que están pendentes de aboar ó longo deste ano.

É por  elo  que  é  preciso  proceder  a  unha  modificación  de  crédito  que  poda  amparar  estas
retribucións pendentes de aboar os empregados municipais.

No caso dos funcionarios, como vai supor un aumento do importe global das gratificacións
extraordinarias  aprobadas  no  seu  momento  polo  Pleno,  é  preciso  que  a  autorización  para
aumentar dito importe sexa outorgado polo órgano competente que é o Pleno da Corporación.

Incorpórase o informe de Intervención con referencia ASR-12.12.14.1 de 12 de decembro que
consta de catro páxinas.

En virtude do que antecede esta Presidencia, propón que a Comisión Informativa de Facenda,
estatística e Patrimonio eleve ó Concello Pleno a seguinte proposta de acordo:

Primeiro.-  Establecer  o  importe  máximo de  gratificacións  en  41.221,09  €,  cumprindo coas
condicións establecidas no informe da Intervención antedito.

Votacións e ditame.- A comisión informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local,
en votación ordinaria, e con 4 votos a favor (PP) e con 5 abstencións (1  BNG, 3 PSOE e 1
AER), estimaron oportuno ditaminar favorablemente a proposta.

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que van absterse porque non están de acordo coa forma en
que se leva este tema.

A concelleira PÉREZ ORGE di que hai unha falta de previsión por parte do equipo de goberno
pero despois de mirar os servizos que xustifican as horas extras consideran que hai algúns en
concreto que se deben a unha falta de planificación xa que non son traballos imprevistos ou
urxentes e da a impresión de que se actúa “a salto de mata”.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que van apoiar a proposta.

A concelleira ALONSO ALONSO di que no ano 2012 tiveron que traer atrasos de gratificacións
que estaban sen pagar de moito antes e non queren que se repita esta situación. Acepta que
determinadas áreas poden non estar dabondo dotadas pero existen limitacións establecidas polas
leis para contratar persoal e ás veces as persoas non dan sacado o traballo.

A concelleira  PÉREZ  ORGE di  que  horas  extras  vai  haber  sempre  e  que  o  Concello  de
Redondela  non  ten  un  excesivo  número  de  traballadores  e,  efectivamente,  non  dan  feito.

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 3 - 21



           
CONCELLO DE REDONDELA

Refírese á unha contratación en concreto para o plan de emprego que se xustifica pola carga de
traballo  e  supón que  tamén  nos  servizos  sociais  poderíase  contratar  a  xente  para  cubrir  o
servizo. Están de acordo en que se os traballadores fixeron esas horas as cobren e como é un
dereito van a votar a favor. 

A concelleira ALONSO ALONSO di que sempre se está a demandar persoal e que o persoal
contratado para o plan de emprego vai con cargo a unha subvención e conleva necesariamente a
contratación de persoal exclusivamente para esa finalidade. Sinala que en caso contrario pasaría
a ser unha competencia impropia do Concello. Tratan de axustar o funcionamento do Concello
ás necesidades.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido o asunto a votación ordinaria, o pleno do Concello, por maioría dos/as concelleiros/as
presentes, sendo dezanove votos a favor (10 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 2 do BNG) e unha
abstención  (AER)  aproba  o  aumento  da  contía  global  das  gratificacións  por  servizos
extraordinarios do persoal do Concello de Redondela.

5 ACTIVIDADES DE CONTROL DO PLENO

5.1  DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA

Dáse conta das resolucións de alcaldía dende o día 25 de novembro ata o 12 de decembro de
2014.

O pleno do Concello queda informado.

5.  2 MOCIÓNS

5.2.1   MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL AER PARA POÑER FIN Á
PROHIBICIÓN SOBRE A ARTE DO XEITO

ANTECEDENTES

Moción presentada polo grupo municipal AER, a iniciativa de Esquerda Unida de Redondela o
día 22/11/2014 con número de rexistro xeral  de entrada 2014017699 que a continuación se
transcribe:

“Trala publicación o 8 de outubro deste mesmo ano, onde se recolle o peche definitivo no resto
do transcurso anual sobre a explotación da sardiña, o arte do xeito vese gravemente ameazada.

Son máis de 1.000 familias as adicadas e dependentes a esta forma artesanal de pesca. Unha
pesca que en absoluto ten que ver coas grandes explotacións industriais, xa non só pola maneira
de  traballar,  senón,  e  o  máis  relevante  do  asunto,  non ten  peso  no  TAC e  pouco impacto
medioambiental conleva traballar ao xeito.

O xeito, tradición pesqueira na nosa cultura marítima, traballa ás portas das rías, no que a Xunta
ten absoluta competencia ao ser considerada como augas interiores, mentres que a prohibición
da explotación agrega as competencias estatais sobre as augas exteriores, dando maior peso ás
explotacións industriais, que son as que traballan nestas zonas de acción.

Así, non é comparable que a prohibición atinxa a ambas formas de pesca, polo que non é xusto
que se aglutine por igual aos xeiteiros que ás industrias de grandes buques.

Por todo o exposto Esquerda Unida de Redondela propón ao pleno do Concello de Redondela o
seguinte acordo : 
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O Concello de Redondela insta á Xunta de Galicia a facer vixente o Estatuto de Autonomía que
recolle no Título II (das competencias de Galicia),  Capítulo I o artigo 27 que recolle como
competencia exclusiva “A pesca nas rías e demais augas interiores, o marisqueo, a acuicultura,
a caza, a pesca fluvial e lacustre”, e así poñer fin á prohibición que se vai a aplicar sobre a arte
do xeito, de forma que de forma  inmediata se decrete a posibilidade de pesca da arte do xeito .

INTERVENCIÓNS

A concelleira PÉREZ ORGE di que esta moción é extemporánea xa que o tema se debateu no
pleno do mes de outubro. Están en contra da prohibición e o BNG xa fixo todo o posible cara ao
seu debate no parlamento europeo o próximo mes de xaneiro. Non entenden a proposta xa que
consideran  que  o  feito  de  que  a  Xunta  collera  a  competencia  non  significaría  o  fin  da
prohibición. Pregúntase se é doado facer algún tipo de emenda para que quede clara a cuestión
con independencia de que sí están de acordo en reclamar competencias propias para a Xunta.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que a moción foi xa debatida en outubro. Consideran
que aínda que sexa pesca de deriva é unha arte menor que non causa problemas. Sinala que o
feito é que a Unión Europea prohibe ese tipo de pesca co cal non cambia nada porque a Xunta
teña as competencias. 

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que xa se falou deste tema. Pregunta ao voceiro
de AER sobre os riscos que se corren ao votar a favor da moción e qué pasa cos regulamentos
comunitarios. Está un pouco na liña da postura do BNG e PSOE.

O concelleiro  BLANCO PÉREZ  di  que  naquel  pleno  debateuse  a  decisión  de  Europa  de
prohibir a arte do xeito e consideran que o que se fai nas pequenas barcas non debería incluírse
no mesmo saco. Considera que aprobar a moción non ten ningún risco para o Concello igual
que pasou con moitas que se aprobaron polo pleno. Indica que o xeito úsase sobre todo para a
pesca da sardiña e agora hai  unha veda e sinala que tal  vez deberíase arranxar o acordo e
referilo exclusivamente ás augas interiores para que se poida seguir pescando dentro das rías.

A concelleira PÉREZ ORGE di que o voceiro de AER inclúe agora unha nova reivindicación co
tema da veda da sardiña. Pensa que debería clarificarse ben o que se pide no acordo e propón
que se fagan dous puntos: un primeiro acordo de que a Xunta solicite do goberno do Estado a
exclusión do arte do xeito das prohibicións e o segundo que o Concello insta á Xunta a exercer
as súas competencias en materia de augas interiores.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que no mes de outubro xa falaron de cotas e da postura
da Unión Europea e todos estaban de acordo. Propón acordar o mesmo que o punto 1º do BNG.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que non se pode traer unha moción sen traballala
e debatela antes para cambiala sobre a marcha xa que sa se falou do tema hai dous meses.
Pregunta se falaron co sector xa que polo que sabe non o fixeron. 

O concelleiro BLANCO PÉREZ di  que ao ler  a  exposición de motivos queda claro que a
moción refírese á sardiña. Están dispostos a debater e incluso cambiar sempre que non cambie o
sentido da moción. Di que sí falaron cos afectados hai xa tempo.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a moción a votación,  rexéitase por maioría dos/as concelleiros/as, sendo dezanove
votos en contra (10 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 2 do BNG) e un voto a favor (1 de AER).

5.2.2    MOCIÓN   PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  AER  SOBRE
DINAMIZACIÓN FORESTAL

ANTECEDENTES
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Moción  presentada  polo  grupo  municipal  AER  con  entrada  no  rexistro  xeral  co  número
2014017701 de data 22/11/2014 que di:

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

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

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

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

• Evita a erosión.

• Regula o ciclo hidrolóxico e a calidade das augas.

• Contribúe a manter a paisaxe.

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

• Son garantes da calidade do aire.

• Fixan carbono da atmosfera. Efecto positivo sobre o cambio climático.

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

• O pastoreo dos montes.

• Pequenos froitos silvestres

• Froitos forestais; castañas,...

• Plantas aromáticas e medicinais.

• Mel e produtos apícolas.

• Aproveitamento de cogomelos.

• Biomasa.

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

Áreas de lecer e educativas.
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Actividades deportivas ao aire libre.

Rutas de sendeirismo.

Recursos turísticos e paisaxísticos.

Patrimonio cultural, histórico e etnográfico.

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

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

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

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

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

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

• Mellora e optimización da xestión documental e contar cunha contabilidade específica e
especializada no eido forestal.

• Contar cun instrumento de ordenación ou xestión forestal, tal como establece o capítulo 2
da Lei 7/2012 de montes de Galicia, baseado na xestión forestal sostible e enfocado cara a
certificación forestal.

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

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

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

1. Establecemento  de  medidas  para  o  fomento  do  emprego  no  eido  forestal,  baseado
nunha  formación  teórica-práctica  específica  en  traballos  de  silvicultura,
multifuncionalidade, promoción de usos secundarios no monte, maquinaria e peonaxe
forestal, etc, establecendo como mecanismo de execución práctico a opción mais acaída
entre:

• O  establecemento  dunha  liña  de  axudas  para  comunidades  de  montes  e
mancomunidade para o fomento do emprego forestal nos montes da comarca,
confeccionando cuadrillas traballo, coa debida dotación orzamentaria.

• Establecemento de convenios de mutuo acordo coas comunidades de montes do
concello sobre áreas de interese xeral da veciñanza de Redondela, tales como
miradoiros,  áreas  recreativas,  pontes  e  sendeiros,  ríos  e  regatos,  áreas  e
elementos arqueolóxicos, elementos patrimoniais, etc; no que a administración
local asuma o seu mantemento e poida dar saída práctica en campo a un plan de
emprego  específico  forestal  que  se  solicite  en  base  a  axudas  da  Xunta  de
Galicia.

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

3. Organización  de  xornadas  en  colaboración  coa  Mancomunidade  de  Montes  de
Redondela,  profesionais  e  divulgativas,  así  como  actividades  educativas  ligadas  ao
monte,  á  súa  xestión,  a  multifuncionalidade,  á  problemática  dos  incendios  e  ás
posibilidades que presenta como fonte de emprego.
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4. Establecemento de liñas de axudas específicas a nivel local para o eido forestal,  que
incida en aspectos fundamentais para o fortalecemento da xestión sostible dos montes
do  concello  en  ámbitos  estratéxicos  non  promovidos  dende  a  administración
autonómica nos últimos anos, tales como:

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

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

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

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que xa é a terceira vez que se trae esta cuestión ao
pleno e tamén se falou da mesma no consello forestal. Vanlle dar o apoio igual que o fixeron
anteriormente porque vai a favor dunha explotación racional dos montes e a Xunta de Galicia
ten que decidir qué vai a facer co monte. Non están de acordo en que empresas privadas fagan
negocio a conta dos montes convertendo o territorio nun recurso sen ter en conta o seu valor
social e democrático.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que efectivamente xa se debateu e quedou clara a súa
postura no sentido de que tiña que debaterse no consello forestal como así se está a facer. Di
que para tomar algunha decisión hai que basearse nos técnicos.

A concelleira ALONSO ALONSO di que todos estamos de acordo no que queremos facer pero
á hora de establecer o que se pide resulta que o Concello non ten competencia directa para
actuar no tema dos montes veciñais en man común. Asistiu ao consello forestal e se trataron
todos os puntos da moción aínda que non era o marco para aprobar a moción e se acadou o
acordo sobre dous puntos concretos: artellar a colaboración coa Mancomunidade de Montes e
estar atentos ás axudas que poidan convocarse ao efecto. Insiste en que o Concello carece de
competencias e non entende a insistencia en aprobar unha serie de puntos que non se poden por
en marcha dende esta administración. Non ve claras propostas como a do plan de emprego e
outras cousas que son imposibles de acometer.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que a moción retirouse do pleno para levala ao consello
forestal pero, ao convocar, este non aparecía na orde do día e como protestaron, tratouse a
mesma  no  apartado  de  varios.  A base  da  moción  é  a  mesma  que  a  que  se  tratou  alí  e  a
problemática foi a da falta de cartos a investir xa que a moción fala de fomento de emprego con
carácter xeral e o Concello de Vigo tamén tivo iniciativas no mesmo sentido. Queren que se
poña a funcionar e consideran que a súa aprobación é compatible coas decisións do consello
forestal.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que sorpréndelle que a concelleira Alonso defenda a
moción e non o concelleiro de medio ambiente. Di que o PP toma acordos nunha sesión  e
despois os incumpre, cecais porque o tema non lle resulta cómodo. Sinala que hai outras vías
aparte do plan de emprego, como o cooperativismo, para o mantemento e limpeza dos montes e
dende o Concello hai que promocionar certas cousas aínda que non sexan competencias propias
do mesmo. Insiste en que se pretende unha consideración do monte como provedor de materias
primas baratas e,  de feito,  a propia Lei  de Montes di  que se poden facer explotacións nos
montes de máis de 50 hectáreas.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que van a apoiar a moción.
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A concelleira  ALONSO ALONSO di  que  a  defende  ela  porque  un  dos  primeiros  acordos
refírese  ao  emprego  e,  de  feito,  están  dando  pasos  con  respecto  á  proposta  relativa  ao
cooperativismo. Comprometéronse a consignar unha partida orzamentaria para facer efectiva a
colaboración a que referíase con respecto ao acordado no consello forestal. Pide que se retire a
moción xa que lle parece que o foro axeitado é o consello forestal. Non poden apoiar a moción.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que a moción é compatible cos intereses que defende o
consello  forestal.  Refírese  a  diversas  noticias  de  prensa en  relación ao  fomento  do uso  da
biomasa o que pode repercutir positivamente para o monte.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a moción a unha primeira votación prodúcese un empate, sendo dez votos en contra
(10 do PP ) e dez votos a favor (7 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER).

Repetida  a  votación  co  mesmo resultado,  a  moción  e  rexeitada polo  voto  de  calidade  do
alcalde.

5.2.3   MOCIÓN PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL AER SOBRE OS POSTOS
DA FEIRA

ANTECEDENTES

Moción presentada o día 22/11/2014 polo grupo municipal AER , con número de rexistro xeral
de entrada 2014017702, que literalmente di:

“Hai  unhas  dúas  semanas  asistimos  a  un  feito  impropio  dun Estado de  dereito,  como é  o
desterro dun grupo de familias por orde dun pseudo-poder á marxe da lexislación e de calquera
administración do Estado. O feito, xa de por si grave, vese agravado pola posterior declaración
na que se lles “aconsellaba” que non volvesen, porque podía haber problemas. Redundar sobre
esta noticia, máis alá de expresar a nosa cualificación de “feito fascista”, non nos levaría a
ningún lugar se ademais non poñemos o medios para que os responsables destes feitos non
poidan “beneficiarse” desta fuxida obrigada.

Despois de falar co representante de vendedores ambulantes e coñecida a problemática, que el
mesmo pode explicar mellor ca ninguén, propoñemos a este pleno os seguintes acordos:

1.-  Cumprimento  estrito  do  establecido  no  artigo  14.e) do  Regulamento  de  Venda
Ambulante:

ARTIGO 14.—OBRIGAS DAS/OS TITULARES DE AUTORIZACIÓNS 

e) Ter expostos os seus datos de identificación e enderezo de modo que resulten facilmente
visibles  para o  público.  Así  como exhibir,  cando así  lle  sexa  indicado polo persoal  do
Concello encargado da Feira ou pola Policía Local,  a autorización municipal de venda
ambulante  e  o  documento  acreditativo  do  pagamento  das  taxas  vixentes,  xunto  co
documento nacional  de identidade,  permiso de residencia ou pasaporte,  dependendo da
situación persoal.

 2.-  Non se  procederá á ocupación dos postos baleiros debido a esta situación ilegal  de
ausencia obrigada dos que ata agora viñan exercendo o seu dereito ao traballo de xeito legal;
polo que se tomarán as debidas consideracións antes de dar cumprimento ao artigo 12 de e
conceder novas autorización no período establecido; mentres a administración de Xustiza non
esclareza  a  situación  e  garanta  a  liberdade,  sen  risco,  a  estas  persoas  para  exercer  a  súa
profesión.

3.- Creación dunha comisión de revisión do Regulamento de Venda Ambulante na que se
conte  coa  participación  dos  representantes  dos  grupos  políticos  e  das  asociacións  dos
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vendedores. O obxectivo desta comisión será establecer as medidas oportunas para impedir a
manipulación de colectivo algún cara á monopolizar os postos que se puideran outorgar.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que esta cuestión ten unha repercusión importante, pola
situación que están a vivir moitas familias por  prácticas cuasimafiosas ameazando á cidadáns
para que non veñan traballar. Consideran que outras administracións teñen que dar pasos para
resolver o problema e, no caso de Redondela, apoian o primeiro punto da moción, aínda que
teñen dúbidas co terceiro apartado xa que no ano 2012 xa se revisou o regulamento e ao mellor
deberían estar representadas máis entidades.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que tamén apoian o primeiro e segundo punto. Pregunta
como  está  hoxe  a  problemática  dos  vendedores  en  Redondela.  Sinala  que  a  situación  dos
menores sen escolarizar é insostible e que trátase dunha comunidade totalmente integrada en
Galicia.

A concelleira QUELLE FERNÁNDEZ di que pensaba que ía retirar a moción xa que o primeiro
punto xa se está a facer posto que todos os postos teñen que ter a identificación á vista, cada ano
dunha cor diferente. Nas feiras se está a reforzar o servizo pola policía a fin de que ninguén
ocupe eses postos e incluso se puxeron vallas e se protexeu aos que decidiron vir. Non están de
acordo co terceiro punto posto que se revisou o regulamento no ano 2012 porque cando ela
fíxose  cargo  da  concellería  de  feiras  e  mercados  a  feira  estaba  a  monte.  Di  que  o  agora
imputado por eses feitos non pagaba nada no Concello aínda que cobraba aos ambulantes e
precisamente por iso modificaron o regulamento despois dunha xuntanza con outros concellos
establecendo un posto por persoa e vetando os postos das cooperativas. 

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que a Fiscalía e o Valedor do pobo están preocupados polo
asunto e xa falara da cuestión coa concelleira pero traen a moción para visibilizar un pouco
máis o problema. Pensaron que ao volver poderían normalizar a súa vida pero parece que non
foi así. Propón que se vote por puntos.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que se a concelleira di que se está a facer o que sinala a
moción non terán problema en apoiala. Sinala que o importante é deixar constancia de que están
en contra das prácticas mafiosas e se debe seguir controlando o tema para apoiar a esta xente
que foi botada da súa casa por quen non ten ningunha autoridade para iso.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di  que o importante é que esta situación se solucione
tendo en conta que os máis vulnerables son os nenos, xa que non se pode permitir que estean
sen escolarizar.

A concelleira QUELLE FERNÁNDEZ di que non están de acordo co terceiro punto xa que
modificaron o regulamento precisamente por ese tema xa que tiña sesenta postos na feira e
quedou cun so.

O alcalde establece un receso ao obxecto de acadar un texto definitivo para o acordo sendo as
21,45. Reanúdase a sesión ás 22,05 horas.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a moción a votación dos/as concelleiros/as asistentes, é aprobada por unanimidade
nos seguintes termos:

Punto 1º. Que se siga a manter o procedemento establecido en Redondela en relación á obriga
dos/as titulares das autorizacións de ter expostos os seus datos de identificación e enderezo de
modo que resulten facilmente visibles para o público. Así como exhibir,  cando así lle sexa
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indicado polo persoal do Concello encargado da Feira ou pola Policía Local,  a autorización
municipal de venda ambulante e o documento acreditativo do pagamento das taxas vixentes,
xunto co documento nacional de identidade, permiso de residencia ou pasaporte, dependendo da
situación persoal.

Punto 2º Que se siga a manter en Redondela a sensibilidade co colectivo marxinado mantendo
que non se procederá á ocupación dos postos baleiros debido a esta situación ilegal de ausencia
obrigada dos que ata agora viñan exercendo o seu dereito ao traballo de xeito legal; polo que se
tomarán as debidas consideracións antes de dar cumprimento ao artigo 12 de e conceder novas
autorización  no  período  establecido;  mentres  a  administración  de  Xustiza  non  esclareza  a
situación e garanta a liberdade, sen risco, a estas persoas para exercer a súa profesión.

Punto 3º O pleno manifesta o seu apoio e solidariedade co colectivo afectado e rexeita calquera
tipo de práctica de presión, apostando por un traballo de integración e convivencia, instando ás
administracións implicadas a buscar solucións inmediatas a esta problemática.

5.2.4   MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  PSdeG-PSOE  PARA
REVISIÓN DA ORDENANZA VIXENTE EN MATERIA DE EXENCIÓN DE TAXAS
MUNICIPAIS

ANTECEDENTES

Moción presentada no rexistro xeral  o día 22/11/2014 con número 2014017703 polo grupo
municipal PSdeG-PSOE, da seguinte teor literal:

“Nos últimos meses moitos cidadáns de Redondela están sufrindo o mal funcionamento dos
servizos socias do concello de Redondela sen que a concelleira Teresa Paris e o alcalde Javier
Bas realicen o máis mínimo esforzo por tentar axilizar o seu funcionamento. 

Anteriormente, trouxemos a este pleno o atraso na elaboración das bases e na resolución do
comedor  escolar,  e  nesta  ocasión,  coñecemos  que  as  solicitudes  de  exención  das  taxas
correspondentes ó pago do lixo e do abastecemento de auga e sumidoiro correspondentes ó
exercicio 2014 están a resolverse este días.

Isto  supón  máis  de  dez  meses  de  demora  xa  que  o  vindeiro  mes  comezará  o  prazo  para
presentar as solicitudes para o ano 2015.

Deste xeito, familias necesitadas e de escasos recursos teñen que agardar case un ano para
coñecer se deben ou non pagar un determinado tributo e, ademais, a resolución chega meses
despois de que a tesourería do concello teña que ter pechada a recadación deste imposto.

Dende o PSOE de Redondela entendemos que non é lóxico que se tarde dez meses para resolver
os informes sobre estas cuestións, e soamente se pode explicar pola forte carga de traballo que
padecen os traballadores e traballadoras, a falla de medios e a nula planificación existente por
parte do goberno municipal nos servizos sociais do concello de Redondela.

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

1. Revisar a normativa vixente en materia de taxas para tratar de actualizalas ó momento actual
e axilizar os trámites para a resolución das exencións.

2. Estudar a posibilidade de que traballadores doutros departamentos do concello de Redondela
poidan desempeñar labores administrativas correspondentes ós servizos sociais cando a carga de
traballo sobrepase a capacidade do persoal asignado a estas funcións.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di  que están de acordo co fondo da moción.  Pregunta  se
pretenden que se revise a ordenanza deixándoo nas mans do equipo de goberno. Piden que se
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leve a unha mesa de traballo onde se estude polo miúdo tanto estas como outras taxas. Refírese
a unha moción de AER do ano 2012 en relación a varias ordenanzas fiscais para aliviar  a
presión fiscal e a outra do 2013 sobre valores catastrais, iniciativas que non se levaron a efecto
deixando pasar o tempo. 

A concelleira PÉREZ ORGE di que o Concello de Redondela xa foi pioneiro hai moitos anos
con respecto a diversas exencións. Entende que se trata de axilizar os procedementos e pasa por
un exceso de carga de traballo nos servizos sociais pero isto se ten que facer na comisión
correspondente. Considera que as comisións deben ter contido e son as axeitadas para tratar
estas  cuestións.  En canto ao primeiro  punto  considera  doado poder  facer  unha revisión da
ordenanza e en canto ao segundo pide que se sinale qué departamento concreto poden levar
estes expedientes para resolvelos en tempo e forma.

A concelleira PARIS BLANCO di que nos expedientes hai prioridades que ter en conta e indica
que están sempre solicitando persoal de reforzo doutros servizos. En canto á revisión que se
propón  sobre  a  ordenanza  quere  sinalar  que  é  de  tipo  económico,  sen  ter  ningunha
consideración  social  e  foi  aprobada  no  ano  2010.  Non  entende  qué  puntos  queren  tocar
especificamente e indica que os servizos sociais prestan axuda no caso de problemas concretos
que a xente poida ter para o pagamento das taxas. En canto ao segundo punto non ve claro que
se poida coller persoal doutros servizos para levalos aos servizos sociais. Tratan de paliar o
problema  como  poden  e  non  apoian  a  moción  porque  non  o  teñen  claro  xa  que  non  son
expedientes propios dos servizos sociais.

A concelleira RIVAS GÓMEZ insiste en que a xestión do goberno en servizos sociais é nula ou
mala xa que non resolveron as solicitudes de exencións que foron 160 e a pesares de estar
aberto xa as solicitudes para 2015 non están resoltas as de 2014. Piden que esta exención a leve
outro departamento.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que están de acordo co primeiro punto e van a votar a favor
do segundo porque simplemente  se  sinala  que  se  estude  a  posibilidade o que non implica
compromiso. Refírese ás horas extras que realiza o persoal sinalando que non cree que se poida
facer.

A concelleira  PÉREZ ORGE di  que  o  PP está  adelgazando  tanto  as  administracións  para
afogalas e que moitos servizos pasen a mans privadas. Indica que sen embargo, concédense
subvencións para a contratación de persoal e ,ao mellor, o goberno podía achegar máis recursos
humanos aos servizos sociais. Parécelle un problema importante que non se resolveran aínda as
solicitudes de exención. 

A  concelleira  PARIS  BLANCO  di  que  ela  non  vai  facer  cousas  que  non  son  da  súa
responsabilidade aínda que non pode negar que ten un problema de persoal en servizos sociais.
Refírese a un informe económico e xurídico do Concello que pode consultar quen o desexe e no
que queda claro que non poden contratar. 

A concelleira RIVAS GÓMEZ di que propoñen que outro servizo se faga cargo disto. Parécelle
que está enganando aos cidadáns.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometida a moción a unha primeira votación prodúcese un empate, sendo dez votos en contra
(10 do PP ) e dez votos a favor (7 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER).

Repetida  a  votación  co  mesmo resultado,  a  moción  e  rexeitada polo  voto  de  calidade  do
alcalde.
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5.2.5  MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  BNG  SOBRE  A
CREACIÓN DUNHA TARIFA ELÉCTRICA GALEGA

ANTECEDENTES

Moción  presentada  polo  grupo  municipal  do  BNG  presentada  no  rexistro  xeral  o  día
12/12/2014, co número de entrada 2014018664, co seguinte texto:

“O sector enerxético ten para Galiza un valor estratéxico, polo que representa no seu Produto
Interior Bruto e por ser un factor relevante para a produción industrial. 

A pesar desa importancia, Galiza apenas contou con capacidade para deseñar e aplicar unha
estratexia  enerxética  propia,  orientada  a  un  aproveitamento  endóxeno  dos  seus  recursos
enerxéticos. Ao longo de anos, por decisións políticas, Galiza foise especializando na xeración
de electricidade. Dese xeito, desempeñou un papel de centro subministrador de enerxía eléctrica
para o resto do Estado español, con base no seu potencial hidroeléctrico e nos xacementos de
carbón, acrecentado posteriormente co desenvolvemento do aproveitamento eólico e biomasa, e
tamén coa construción de dous ciclos combinados de gas natural. 

A potencia  instalada  fan  de  Galiza  unha  exportadora  neta  de  electricidade  como  se  pode
comprobar na seguinte táboa:

Porén, e a pesar de que a xeración eléctrica leva aparellados uns importantes custes sociais e
medio ambientais, Galiza non tirou proveito desta actividade económica.

Ao contrario, ao estar sometida a un marco regulamentario e tarifario común en todo o Estado
español, ás decisións adoptadas polas empresas eléctricas que actúan en réxime de oligopolio a
través dos decisións adoptadas polas empresas eléctricas que actúan en réxime de oligopolio a
través  dos  seus  centros  de  decisión  afastados  de  Galiza,  nunca  recibiu  vantaxes  do
aproveitamento  dos  seus  recursos,  mesmo  sofre  en  amplas  zonas  do  país  unha  deficiente
calidade da subministración eléctrica. 

No que atinxe á homénea política tarifaria, hai que subliñar que a tarifa eléctrica que se paga en
Galiza  inclúe  peaxes  de  solidariedade  interterritorial,  como  é  o  caso  dos  custos
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extrapeninsulares  (Canarias,  Baleares,  Ceuta  e  Melilla)  que,  no  ano  2013,  foron  de  1.800
millóns de euros, cantidade pagada vía tarifas eléctricas.

No Estado español impúxose o criterio dun sistema eléctrico único e de tarifa única, prexudicial
para Galiza ao tratar por igual aos consumidores dos distintos territorios, sen ter en conta a súa
achega como produtores de enerxía. 

Porén, na nova Lei do Sector 24/2013, cuestiónase esa tarifa única, non con base nesas razóns
de poder compensar vía tarifa os territorios que sofren os prexuízos ambientais de produciren
enerxía,  senón para  penalizar  as  CCAA que  impoñan  impostos  ambientais,  ao  recollerse  a
posibilidade  –aínda  sen  desenvolver,  da  creación  de  suplementos  territoriais  onde  houber
impostos propios á actividade eléctrica (como en Galiza).

Isto é, queda aberta a posibilidade a que en Galiza paguemos aínda a electricidade máis cara por
termos actividade de xeración no propio país. 

Como diciamos, fica totalmente pechada calquera posibilidade de termos unha tarifa propia que
nos permita ter vantaxes en función de sermos un país produtor de enerxía, como acontece en
diversos estados europeos onde existen tarifas diferenciadas por territorios.

Neste sentido,  Galiza debe demandar unha tarifa máis baixa (unha redución nas peaxes do
30%), para que realmente exista un beneficio económico para o propio país, para favorecer o
consumo doméstico dunha poboación que ten as pensións e os salarios entre os máis baixos do
Estado español e, tamén, para posibilitar o seu crecemento industrial.

A política sobre a tarifa eléctrica do Estado é un exemplo de despropósitos,  agravado pola
filosofía  da  reforma  enerxética  aprobada  en  2014  polo  PP que  se  asenta  na  premisa  de
considerar a enerxía eléctrica como un ben de consumo ordinario, suxeito exclusivamente á
libre  competencia  e  ao  poder  do  reducido  oligopolio  de  empresas  eléctricas,  no  canto  de
considerar  a  electricidade  un  ben  básico  para  a  calidade  de  vida  da  persoas  e  do
desenvolvemento  económico,  que  debería  estar  intervido  polo  sector  público  e  vetado  a
especulacións e negocios abusivos. 

Todo isto provoca que as tarifas eléctricas no Estado español sexan as terceiras máis caras para
o consumo doméstico e as oitavas para o industrial,  segundo unha comparativa de Eurostat
sobre 30 estados europeos.

Isto débese a dúas cuestións. A primeira, as peaxes ou custos fixos do sistema, porque nelas se
recollen cantidade de conceptos que non deberían estar soportados pola tarifa eléctrica, entre
eles: custos extrapeninsulares, primas de capacidade, primas carbón español, moratoria nuclear,
primas renovábeis,  etc.,  partidas que debería estar nos orzamentos do Estado español.  Sería
máis xusto fiscalmente e rebaixarían o prezo final da tarifa eléctrica.

Tamén é relevante o prezo da electricidade no mercado maiorista (ou pool), que retribúe do
mesmo xeito –sempre ao prezo da máis cara, a todas as tecnoloxías de xeración que funcionan
en  cada  hora  do  día,  sen  distinguir  os  custos  reais  de  produción,  o  que  provoca  uns
hiperbeneficios para determinados sistemas, en concreto a hidráulica e a nuclear, o que provoca
unha suba artificial dos prezos.

O último exemplo desta errática política enerxética é a situación creada respecto de grandes
consumidores  en  Galiza,  grandes  empresas  situadas  no  noso  país  por  ser  a  súa  actividade
dependente  da  electricidade  que,  durante  anos  se  viron  sometidas  a  continuos  cambios
regulatorios ditados desde Madrid, sen contar para nada cos intereses do país. 

Desde a supresión en 2009 da tarifa G4, que era específica para empresas como ALCOA, até a
regulación do sistema de interrompiblidade, cuxo sistema de poxa anual implantado polo PP
desde finais de 2013, a través da nefasta reforma eléctrica, supón un modelo perverso pola súa
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cadencia  anual,  o  que  implica  que  moitas  empresas  non  realizarán  investimentos  de
modernización nas súas factorías ao non teren un sistema tarifario estábel. 

Mesmo afecta á competencia leal, pois provoca que empresas do mesmo sector produtivo podan
ter prezos moi diferentes de electricidade.

O escenario de tarifa eléctrica diferenciada, como diciamos anteriormente, non é o único que
existe en Europa ou nos USA.

Tamén  no  caso  do  Estado  español,  na  actual  proposta  de  peaxes  eléctricos  realizada  polo
Goberno central, logo dun pacto co Goberno de Euskadi, recolle o cambio de definición das
redes de alta tensión para que teñan collida unha parte moi significativa da rede de distribución
vasca, que neste caso é singular, o cal vai permitir a partir de 2015 uns prezos máis baixos para
a industria de EuskalHerria, nunha rebaixa que se estima nun 15% nas peaxes e nun 12,5% no
termo de enerxía.

No caso de Galiza, existen sobradas razóns para nos dotarmos dunha tarifa eléctrica propia que,
ademais, evite a nosa desindustrialización.

Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal de Redondela
a adopción do seguinte acordo:

Instar á Xunta de Galiza a demandar do Goberno Español a creación dunha Tarifa Eléctrica
Galega que, atendendo á condición de Galiza como excedentaria na produción de electricidade,
rebaixe  as  peaxes  das  tarifas  nun  30%,  tanto  para  o  consumo  doméstico  como  para  as
empresas.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que están a favor.

O  concelleiro  REGUERA OCAMPO  di  que  tamén  están  de  acordo,  xa  que  hai  pobres
enerxéticos  que  teñen  dificultades  económicas  que  se  ven  agravadas  pola  suba  das  tarifas
eléctricas a pesares de ser os maiores produtores de enerxía. Di que non quedan claro cal é o
beneficio das compañías e os conceptos polos que se paga. Considera que as tarifas non deben
ser as mesmas en todo o Estado tendo en conta que Galicia é autosuficiente dende o punto de
vista enerxético.

A concelleira PARIS BLANCO di que somos grandes produtores de enerxía pero polo mesmo
hai investimentos, empregos directos e indirectos…etc, pero indica que tamén a distribución de
enerxía  é  moi  complexa  polas  características  do  territorio.  Di  que  outra  cousa  é  a  peaxe
derivada das consecuencias ambientais das instalacións que Galicia soporta. 

A concelleira PÉREZ ORGE di que impostos como o de actividades económicas de Unión
Fenosa non se pagan en Galicia. Admite que a orografía característica e iso podería servir para
esixir de Madrid outro trato e un mellor financiamento dos Concellos, por exemplo. Considera
que o primeiro que ten que reivindicar unha tarifa galega é a Xunta rebaixando a peaxe polo
transporte e pola perda de potencia no mesmo na tarifa nun 30%. No País Vasco xa o fixeron. 

O concelleiro BLANCO PÉREZ di  que a liberalización do mercado fíxose namentras haxa
beneficios. Critica que dous ex-presidentes traballen para grandes compañía enerxéticas.

A concelleira PARIS BLANCO di que na tarifa hai moitos conceptos asociados e estima que
comparativamente o prezo en España é máis barato que noutros países do noso entorno. Tamén
di que o da liberalización traerá efectos máis a longo prazo a fin de que as empresas fagan unha
competencia  real.  Non  apoian  a  moción.  Estarían  dispostos  a  solicitar  que  se  estude  unha
compensación polas consecuencias ambientais das que falou anteriormente.

A concelleira PÉREZ ORGE di que non van a desmiuzar a factura da luz. Saben que hai outros
conceptos e que o consumo é a parte menor da factura. Considera que somos un dos que máis
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pagamos  na  Unión  Europea  pola  enerxía  e  que  un  tema  tan  importante  non  pode  estar  a
expensas do mercado.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido a moción a votación, prodúcese un empate, sendo dez votos en contra (10 do PP ) e
dez votos a favor (7 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER).

Repetida  a  votación  co  mesmo resultado,  a  moción  e  rexeitada polo  voto  de  calidade  do
alcalde.

5.2.6    MOCIÓN  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  DO  PP  SOBRE  O
PECHE/REDUCIÓN DE SERVIZOS DA OFICINA DO  SERVIZO  DE EXTENSIÓN
AGRARIA DE REDONDELA

ANTECEDENTES

Moción do grupo municipal do PP, con número do rexistro xeral de entrada 2014018665 de data
12/12/2014, que se transcribe a continuación:

“O Servizo de Extensión Agraria dependente da Consellería de Medio Rural  ten,  dende fai
moitos anos, unha oficina no noso termo municipal, que atende non só aos veciños e veciñas de
Redondela, senón tamén aos dos concellos limítrofes, como Soutomaior ou Pazos de Borbén.

O Concello ten coñecemento de que despois da xubilación dos dous funcionarios que a atendían
o Servizo de Extensión Agraria de Redondela pode ver reducidos os seus servizos, ou mesmo
pechar as súas dependencias en datas próximas.

As  funcións  que  esta  oficina  desenvolve  (como  rexistro  de  entrada  de  solicitudes  e
comunicacións da súa competencia e a tramitación e asesoramento en materia de permisos de
corta  ou  queimas)  constitúen  un  recurso  fundamental  para  a  atención  das  necesidades  dos
veciños nun municipio como o noso, cunha importante dimensión agraria e forestal.

Por outra banda, a cesación de algúns destes servizos suporía incrementar a carga de traballo de
varios  departamentos  municipais  xa que,  como administración máis  próxima ao cidadán,  o
Concello tería que suplir indirectamente as necesidades diarias de información, asesoramento e
rexistro.

Por todos os motivos expostos,  o grupo municipal  popular proponlle ao Pleno municipal  a
adopción do seguinte acordo:

Instar á Consellería do Medio Rural a que, atendendo ás razóns expostas, se fagan as previsións
necesarias  para  garantir  a  continuidade  dos  servizos  que  veñen  prestando  no  Servizo  de
Extensión Agraria de Redondela.”

INTERVENCIÓNS

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que están a favor. Pensa que o servizo xa está desmantelado
de feito.

O concelleiro GONZÁLEZ CAMPO di que é un servizo que ten a súa incidencia e afecta a
varios concellos. Sinala que é unha mostra máis de que a Xunta reduce persoal. Indica que esta
iniciativa  puido desenvolvela  directamente  o  Alcalde  sen traela  ao  pleno como fixo  outras
veces. Apoian a moción.

O concelleiro REGUERA OCAMPO di que están de acordo e propón incluír a Mos que se
beneficia  tamén deste  servizo.  Indica  que  o  goberno sabía  fai  tempo  que  isto  íase  pechar.
Considera necesaria esta oficina.
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O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que non eran sabedores de este tema e o traen ao
pleno cando ven que vaise perder ese servizo. Piden apoio para algo que consideran necesario.

VOTACIÓN E ACORDO

Por unanimidade de tódolos concelleiros/as presentes, sendo 10 do PP, 7 do PsdeG-PSOE, 2 do
BNG e 1 de AER, apróbase a moción anteriormente transcrita para a promover a continuidade
no municipio de Redondela da oficina do Servizo de Extensión Agraria da Xunta de Galicia.

R/ Alfonso XII, 2 (36800) Redondela (Pontevedra) NIF P3604500C 18 - 21



           
CONCELLO DE REDONDELA

5.3 SOLICITUDES DE COMPARECENCIA

5.3.1  SOLICITUDE  DE  COMPARECENCIA  DA  CONCELLEIRA  DE  SERVIZOS
SOCIAIS PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL AER

Vista a solicitude de comparecencia presentada polo grupo municipal AER o dia 22/11/2014 e
rexistrada co número 2014017705  nos seguintes termos:

“Despois  de  analizar  o  informe  da  intervención  do  terceiro  trimestre,  solicitamos  a
comparecencia  da  concelleira  de  Servizos  Sociais,  Ensino  e  Muller  para  que  explique  os
criterios de execución que segue e as prioridades aplicadas.”

A concelleira PARIS BLANCO di que o traballo da concellería reflíctese no orzamento.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que o nivel de execución, ao redor do 30% é baixo
con respecto a  outros sectores,  como deportes,  alcaldía  ou outros  servizos.  Refírese
tamén aos convenios con diversos colectivos usuarios dos servizos sociais.

A concelleira PARIS BLANCO di que nun 90% as partidas de servizos sociais están
executadas aparte dos convenios que se están abonando agora. Di que as partidas de
servizos sociais conteñen previsións e que o gasto destes servizos vai en función das
necesidades, non ten que ver con outro tipo de gastos.

5.3.2  SOLICITUDE  DE  COMPARECENCIA  DO  CONCELLEIRO  DE  MEDIO
AMBIENTE PRESENTADA POLO GRUPO MUNICIPAL AER

Vista a solicitude de comparecencia presentada polo grupo municipal AER o dia 22/11/2014 e
rexistrada co número 2014017706 nos seguintes termos:

“Durante  as  pasadas  semanas  puidemos  ver  que  nas  que  nas  obras  de  rehabilitación  do
Multiusos  da  Xunqueira  non se  cumpriron durante  moitos  días  as  medidas  precisas  para  a
seguridade dos/as traballadores/as e da veciñanza: ausencia de cascos, arneses, liñas de vida,
redes verticais, estadas, varandas de seguridade, vallas e cintas de protección.

Polo anteriormente exposto, solicitamos a comparecencia do concelleiro de Medio Ambiente (e
presidente do comité de Seguridade e Hixiene municipal) para que explique o seguimento que
se fixo dende o Concello nesas obras do Multiusos.”

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que no Concello hai un comité de seguridade e
hixiene no que participa pero que non ten relación coas condicións de seguridade das obras
contratadas.

O concelleiro BLANCO PÉREZ di que o responsable último disto é o Concello. Presenta unha
serie de fotos para acreditar que non se tomaron as axeitadas medidas de seguridade na obra.
Queren saber se van a facer algo antes de que suceda algunha desgracia.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que xa ao principio advertíuselles que tiñan que
adoptar  medidas  de  seguridade  e  que  el  non é  responsable  disto.  Se  lles  dixo  que  podían
consultar o estudio de seguridade e saúde incluído no expediente e falar co director de obra que
é o arquitecto municipal.
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5.4 ROGOS E PREGUNTAS

5.4.1  PREGUNTA  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  AER  SOBRE
SANEAMENTO EN SOUTOXUSTE

Vista a pregunta presentada polo grupo municipal AER en data 25/11/2014, á que corresponde o
número de rexistro 2014017794 e reiterada en data 26/11/2014 co número 2014017902, que a
continuación se transcribe:

“No pleno ordinario de xullo preguntamos:

Que problemas existen co saneamento no barrio de Soutoxuste no Viso, como se lles vai dar
solución e cando os veciños poderán empezar a realizar os enganches das súas vivendas?

O concelleiro Sr. Álvarez Ballesteros indica que os veciños xa poden facer o enganche cando o
consideren oportuno.

O 21 de outubro de 2014 entregamos o seguinte rexistro (a instancia duns veciños):

Coñecidos os problemas dos veciños para conectarse ao saneamento na zona de Soutoxuste,
despois  de  que  o  concelleiro  de  medio  ambiente  dixera  que  estaba  todo  solucionado,
Solicitamos:

• Coñecer se os veciños pódense conectar ao saneamento

• Prezo da taxa municipal.

Esta foi a resposta do departamento de medio ambiente vía correo electrónico:

En relación coa súa consulta sobre o saneamento en Soutoxuste, informámoslles de que  a
infraestrutura está rematada, pendente de que se determine a solución técnica mais apropiada
para a realización das acometidas. Respecto da taxa municipal, segue sendo a mesma que está
dispoñible no apartado de novas da web municipal.

Un saúdo. O departamento de medio ambiente.

O primeiro que temos que resaltar é que vostede, Sr. Álvarez Ballesteros, na súa resposta á
pregunta  realizada  por  AER  en  xullo  de  2013  mentiu.  Mentiu  cando  afirmou  que  os/as
veciños/as xa podían facer o enganche. Mentiunos a nos, o pleno, a toda a veciñanza en xeral e
á de Soutoxuste, que nos consultou especialmente.

Lembrámoslle que a primeira reclamación destes veciños por rexistro é do 31/12/2012.

Case tres anos despois da primeira reclamación, imos volver sobre este tema e preguntamos:

Atoparon xa a  solución  técnica  máis  adecuada,  en  que  data  poderanse empezar  a  facer  os
enganches?. Pregámoslle que esta vez non falte á verdade.

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que non mente nin agora nin antes, xa que os
veciños poden enganchar cando queiran aínda que economicamente non queiran porque lles
resulta caro. 

5.4.2  PREGUNTA  PRESENTADA  POLO  GRUPO  MUNICIPAL  AER  SOBRE  O
ENTORNO DO RÍO MACEIRAS

Vista a pregunta presentada polo grupo municipal AER en data 26/11/2014, á que corresponde o
número de rexistro 2014017902 co seguinte texto:

“Coñecido o informe técnico sobre a situación do río maceiras que di:
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A zona obxecto de estudo localízase na franxa de servidume de cinco metros do río maceiras

3. ANTECEDENTES

O entorno do río Maceiras, atópase moi degradado dende o punto de vista ambiental, existindo
distintas causas observables:

1. A ocupación das marxes e área de servidume por numerosas construcións,  peches,
muros... incluso muros de grande altura que actúan como parede de edificacións.

2. Colmatación da canle con materiais vexetais e outros como terras, areas. Don restos
da caída de árbores,  tocóns e materiais depositados no propio leito como terras e
areas  procedentes  de  arrastres  e  que  colmatan  o  fondo.  Presumiblemente  a
consecuencia  das  obras  de  construción  do  tren  de  alta  velocidade  este  problema
agravouse. Estes depósitos impiden a normal circulación da auga e provocan cambios
no percorrido e  como consecuencia  existen  zonas  nas que existe  derrubamento de
marxes, porque ao impedirse o fluír natural, o río escava as paredes que limitan a
canle.

3. O Maceiras sobre distintas fontes de contaminación que se constata no feito de que
existe lixo sólido na canle, tubarias que verten ao río... Cómpre salientar que existe
unha marmorería en cuxas proximidades obsérvanse numerosos aportes de restos de
mármore e outros materiais nas marxes e no propio leito.

4. A vexetación propia da ribeira está relegada a unha escasa franxa liñal, polo que se
impide a fixación das marxes e se provocan numerosas alteracións no equilibrio do
río.  Ademais  a  vexetación  ripícola  vese  ameazada  pola  existencia  de  numerosas
especies  foráneas de grande capacidade de invasión que na actualidade colonizan
gran parte do espacio, sobre todo o tapiz do sotobosque.

Preguntamos:  Ten  iniciado o  Sr.  Concelleiro  de  Medio  Ambiente  algunha  acción  fronte  ás
administracións oportunas da Xunta de Galicia de cara a reparar os danos que se mencionan,
tanto na canle como nas zonas de servidume?

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que recorreron a zona máis dunha ducia de veces
e reuniron documentación para presentar en Augas de Galicia. Están sobre o tema.

E dado o avanzado da hora, sendo as vinte e tres horas e cincuenta e sete  minutos, o alcalde
levanta a sesión, da que se estende a presente acta e da que, como secretaria, dou fe.-
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