
Expediente número: PLN/2018/8

ACTA 

 Sesión Ordinaria 8/2018 celebrada polo 
Pleno do Concello o día 04 de xullo de 2018

ORDE DO DÍA

 PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación da acta da sesión anterior.

2.  Expediente  2830/2017.  Consentimento  para  a  realización  das 
actuacións proxectadas polo Clube de Remo Chapela para a apertura 
dunha nova saída de emerxencia no Centro de Deportes Acuáticos de 
Chapela.

3. Recoñecemento extraxudicial V

4. Aumento do importe global das gratificacións II

5.  Corrección  de  erro  material  no  ditame  de  deslinde  dos  termos 
municipais de Redondela e Mos aprobado en sesión plenaria celebrada 
o 7 de xuño de 2018

PARTE DE CONTROL

6. Dación de conta das resolucións de Alcaldía.

7. Mocións.

8. Rogos

9. Preguntas



No Multiusos da Xunqueira, habilitado como salón de sesións por resolución da 
alcaldía número 1774/2018 de data 29 de xuño de 2018,  e  sendo as vinte 
horas e dous minutos do 04 de xullo de 2018 coa presidencia do sr. Alcalde, 
Javier Bas Corugeira, e a asistencia dos/as seguintes concelleiros/as:

 

GPM PP

Arturo González Barbeiro

María José Barciela Barros

María del Carmen Amoedo Dasilva

Ángela Antón Pazos

Jesús Crespo López

Julio César Mougán Vázquez

Miguel Ángel Álvarez Ballesteros

 

GPM PSOE

Mauro Álvarez Castro

Ana Isabel Rey Gómez

Eduardo José Reguera Ocampo

Leonardo Cabaleiro Couñago

Digna Rosa Rivas Gómez

Isaac Borja Araújo Figueroa

 

GPM AER

Xosé Covelo Míguez 

Noé Cano Correa

Juan Roberto Darriba Ferradás

Javier Bastos Devesa

 

GPM BNG

Xoán Carlos González Campo

 

NON ADSCRITO

Enrique Fojo Durán



 

Asiste o interventor do Concello, sr. Ángel Santamariña Rivera; e o sr. Carlos 
López Quintáns, Secretario Municipal, que dá fe do acto.

 

Unha  vez  verificado  polo  Secretario  o  quórum  e  a  válida  constitución  do 
órgano, o presidente abre a sesión, da que estendo a presente acta.

INCIDENCIAS:

1) Non asiste a concelleira Teresa París Blanco do Partido Popular.

2) 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 e violencia contra a infancia.

3)  O sr. Alcalde, sendo as 20:50 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 
21:05 horas reiníciase.

4) O sr. Alcalde, sendo as 21:49 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 
22:12 horas reiníciase.

O alcalde explica que  se propón por urxencia a incorporación dun punto 
referido  á  aceptación  polo  Concello  de  Redondela  das  condicións  e 
prescricións  da  prórroga  no  prazo  sobre  a  concesión  outorgada  por  Orde 
Ministerial de 30 de abril de 1968 para a ocupación de 31,80 metros cadrados 
de  dominio  público  marítimo-terrestre  con  destino  a  pasarela  sobre  o  río 
Alvedosa, no termo municipal de Redondela. A urxencia motivase porque hai 
un prazo de 10 días para contestar e a notificación chegou a semana pasada.

Sometida a  votación a ratificación da inclusión do  asunto anteriormente 
descrito  na  Orde  do  Día,  apróbase  a  Inclusión,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as sendo 20 votos a favor (08 do PP, 06 do PSOE, 04 de AER, 01 
do BNG e 01 do concelleiro non adscrito)

1.Aprobación da acta da sesión anterior

Dáse  conta  do  borrador  da  acta  da  sesión  ordinaria  núm.  7/2018  do 
07/06/2018.



INTERVENCIÓNS:

Sr. Cano: indica que na páxina 42, durante o debate da Moción do PSOE onde 
di: “en Redondela maiores de 65 anos hai máis de 65.000 persoas” realmente 
debería dicir: “en Redondela maiores de 65 anos hai máis de 6.000 persoas.”

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometido  a  votación  o  mencionado borrador,  coa  rectificación  proposta  por 
AER, apróbase, por unanimidade dos/as concelleiros/as sendo 20 votos a favor 
(08 do PP,  06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro  non 
adscrito).

2.  Expediente  2830/2017.  Consentimento  para  a  realización  das 
actuacións  proxectadas  polo  Club  de  Remo  Chapela  para  a  apertura 
dunha nova saída de emerxencia  no Centro  de Deportes Acuáticos de 
Chapela.

ANTECEDENTES:

Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Infraestruturas  e 
Patrimonio do día 25/06/2018 que di:

“DITAME  DA  COMISIÓN  INFORMATIVA  DE  URBANISMO,  
INFRAESTRUTURAS E PATRIMONIO.

(Xuntanza ordinaria do día 22 de xuño de 2018)

ASUNTO:  CONSENTIMENTO  PARA A  REALIZACIÓN  DAS  ACTUACIÓNS  
PROXECTADAS POLO CLUBE DE REMO CHAPELA PARA A APERTURA  
DUNHA  NOVA  SAÍDA  DE  EMERXENCIA  NO  CENTRO  DE  DEPORTES  
ACUÁTICOS DE CHAPELA.

Pola  presidencia  dáse  conta  da  proposta  da  concelleira  de  urbanismo  e  
benestar social de 19/06/2018 do seguinte tenor:

“PRIMEIRO.  O Concello  Pleno,  en  sesión  ordinaria  celebrada  o  día  30  de  
novembro de 2010 acordou outorgar a favor do CLUBE DE REMO CHAPELA a  
concesión demanial directa dunha instalación de 928,62 m2 no CENTRO DE  
DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA (CDA) polo período de 25 anos, que  
foi  posteriormente  formalizada  en  documento  administrativo  con  data  1  de  
febreiro de 2012.

SEGUNDO. Por acordo da Xunta de Goberno Local núm. 210/2017, de data  
05.12.2017,  adxudicouse  á  empresa  FCC  Aqualia,  S.A.  o  contrato  de  
concesión da xestión doutro espazo no mesmo CDA, con un prazo de vixencia  
de  dous anos  prorrogables  por  outros  dous  períodos  de  un  ano,  sendo 



posteriormente formalizada a concesión en documento administrativo con data  
10.01.2018.

TERCEIRO. Con data 06.03.2015 foi presentado polo Clube de Remo Chapela  
(CRCh) Proxecto de execución de nova saída de evacuación, redactado polo  
Arquitecto  Francisco  Estévez  Cerceira,  con  visado  COAG  19.02.2015,  e  
posteriormente, a requrimento dos técnicos municipales, con data 10.07.2015,  
Anexo ó Proxecto e Plano 9 Adicional con visado COAG de data 07.07.2015.

CUARTO. Con data 29.05.2017 foi emitido informe polo Arquitecto Municipal  
onde se fai constar que a solución proposta polo CRCh deberá ser autorizada  
pola titular da outra concesión, FCC Aqualia, S.A.

QUINTO. Con data 24.05.2018, núm. 6905 de rexistro de entrada, presentouse  
escrito de conformidade de FCC Aqualia, S.A. ás actuacións previstas

SEXTO. De acordo coa cláusula sétima do contrato de concesión demanial en  
favor do CRCh a explotación será a risco e ventura do concesionario, sendo  
por tanto pola súa conta os gastos derivados das intervencións na edificación  
que lle resulten necesarias para a súa explotación.

SÉTIMO. De acordo cos arts. 7º, 16º c)-6 do prego de cláusulas administrativas  
particulares  que  rexeu  na  adxudicación  da  concesión  demanial  directa  de  
instalacións municipais ao Clube de Remo de Chapela: a explotación será a  
risco  e  ventura  do  concesionario  sen  que  o  Concello  participe  no  seu  
financiamento; o concesionario deberá obter e manter en vigor as licenzas,  
permisos e autorizacións que resulten esixibles, e a execución de obras debe  
contar co consentimento do Concello.

OITAVO: De acordo co art. 33.b) do prego de cláusulas administrativas xerais  
que rexeu na adxudicación do contrato de concesión da xestión do CDA a FCC  
Aqualia,S.A.,  o  concesionario  ten,  entre  outros,  o  dereito  de  explotar  as  
instalacións obxecto  da concesión,  polo que as  actuacións previstas  deben  
contar co seu previo consentimento, como así figura acreditado no expediente.

Con  base  no  exposto,  proponse  ao  Concello  Pleno  a  adopción  do  
seguinte acordo:

PRIMEIRO.  Dar  o  consentimento  para  a  realización  das  actuacións  
proxectadas polo Clube de Remo Chapela para a apertura dunha nova saída  
de  emerxencia  no  Centro  de  Deportes  Acuáticos  de  Chapela.  Este  
consentimento  non  exime  da  licenza  de  obra  que  resulte  esixible  nin  dos  
demais permisos que procedan.

SEGUNDO. Notificar o presente acordo a Clube de Remo Chapela e a FCC  
Aqualia,S.A.”



INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: a proposta pasou pola comisión informativa e existe un proxecto 
que eles presentaron co obxecto e facer a apertura para unha boa ventilación e 
mellores condicións. O Pleno é o órgano competente.

Sr. Cano: estamos a favor da proposta, existe necesidade e urxencia para que 
se faga esta saída de emerxencia. No expediente vimos que se tardou moito,  
chámanos a atención, en maio do ano pasado xa se pedía e daba constancia o 
arquitecto municipal. Queremos aproveitar para denunciar a mala situación das 
instalacións con goteiras, problemas coas duchas...  Tamén queremos saber 
que pasa coa comisión de investigación da piscina de Chapela.

Sra.  Amoedo:  no  momento  en  que  polo  Club  de  Remo  manifestaron  a 
necesidade da saída de emerxencia,  primeiro se mirou se era posible  pero 
tamén había outras incidencias relacionadas que o facían complicado. Quen 
mellor lle pode responder a isto é o PSOE que foi quen negociou co club de 
remo este espazo. O que fixo este goberno foi dende o minuto un reclamar 
todas  as  deficiencias  que  se  detectaron  e  incautar  os  avais  para  poder 
solucionalas.  Se  fixo  un  estudo  a  maiores  e  está  en  fase  de  proxectar  a 
execución do mesmo. O que fixemos foi tratar de solucionar os problemas.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada,  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Infraestruturas  e 
Patrimonio,  resulta  aprobada  en  votación  ordinaria  por  unanimidade  dos 
concelleiros presentes, sendo 20 votos a favor (08 do PP, 06 do PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito)

3. Recoñecemento extraxudicial V.

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa permanente de Economía e Facenda 
do día 29/06/2018 que di:

“Proposta da Alcaldía

            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 27 de xuño de 2018, 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.

            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  
31.444,94  euros,  distribuídos  do  seguinte  xeito,  e  imputando  os  gastos  ás  
partidas que se indican do orzamento do Concello de Redondela para o ano  
2018:

 

TERCEIRO Nº FACTURA IMPORTEAPLICACIÓN

SEMAE, S.L. 572854 52,13 €1321A.2210500

JOSE SEBASTIAN VALES 1835 312,65 €1631A.2210100

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321242832718 0,59 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137000534980 170,54 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137000530799 400,49 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137000515593 320,38 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137000515515 274,61 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018473187 452,30 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018503812 330,29 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137017814726 29,60 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018730729 12,21 €1651A.2210000



GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018473920 33,12 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018363279 710,97 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018362750 500,64 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137017808183 394,24 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137017300068 252,83 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137017218490 192,74 €1651A.2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. RE17326000086571 219,86 €1651A.2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. RE17326000086572 807,52 €1651A.2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253581155 412,19 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018723563 768,62 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018744650 332,15 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018595366 343,48 €1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137004291466 739,52 €1651A.2210000

URBASER S.A. 27502FACT170043 9.071,36 €1722A.2269903

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137017262124 139,13 €2411A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018363189 455,27 €3231A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018361911 181,20 €3231A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018307815 19,30 €3231A.2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253697377 1.161,33 €3231A.2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. RE18326000142386 186,96 €3231A.2210000

BRAIS SPORT S.L. A2017.040 233,51 €3421A.2190000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253787711 739,01 €3421A.2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE18321259162905 867,69 €3421A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE18137000523183 814,41 €4312A.2210000



CENTRO SOCIAL E CULT DE CEDEIRA --- 1.027,40 €2311A.4890000

ASEARPO --- 496,70 €2311A.4890000

ASPAVI --- 1.027,40 €2311A.4890000

DOWN PONTEVEDRA “XUNTOS” --- 1.000,00 €2311A.4890000

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA --- 1.120,80 €2311A.4890000

UDP --- 1.027,40 €2311A.4890000

ALDEAS INFANTILES --- 1.027,40 €2311A.4890000

ASOCIACIÓN ARELA --- 747,20 €2311A.4890000

AVDC MIÑOTEIRA --- 840,60 €2311A.4890000

AAVV TRASMAÑÓ --- 450,00 €2311A.4890000

ASDEGAL --- 747,20 €2311A.4890000

”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: traemos a aprobación dunha serie de facturas e  subvencións de 
servizos sociais para que se pague ós provedores e ás asociacións e con elo 
cobren polas actividades que fixeron.

Sr. González: o BNG estivo vendo este expediente, se traen de novo varias 
facturas,  algunhas  que  parece  que  se  traspapelaron, de  servizos  e 
subministros dos que se beneficiou o Concello. O que máis nos preocupa son 
as subvencións a entidades sen ánimo de lucro de servizos sociais. É unha das 
poucas veces que se traen estas subvencións a recoñecemento extraxudicial, é 
unha desidia do equipo de goberno. Trátase de actividades que fixeron ó longo 
do ano 2017. Trae no mes de xullo para que sexamos os grupos da oposición 
os que lle demos o visto bo. As bases foron publicadas a finais do ano pasado, 
a  maior  parte  das  entidades  aportaron  a  documentación  rápido.  Poderían 
aboarse xa en decembro. Responsabilidade da concelleira de servizos sociais. 
As bases son elaboradas polo equipo de goberno e non son quen de cumprir 
os  prazos  establecidos,  e  agora  nos  din  que  temos  que  apoiar  estas 
subvencións.  A marca  de  calidade  do  goberno  de  Javier  Bas  é  que  non 
cumpren coas súas obrigas de goberno. 



Sr. Darriba: no tema de hoxe votaremos negativamente se como mínimo non 
se retire e se xustifique correctamente a factura de URBASER polo tratamento 
de  algas.  Hai  outras  cousas  que  nos  sorprenden  como  a  compra  de 
recolledores. Hai que ler os informes, están acostumados a levantar reparos; 
no caso de ASDEGAL indícase no informe que debe aprobarse por cincocentos 
e pico euros. Se indica que son subvencións sociais cousas como excursións 
que  non  están  demasiado  acreditadas.  Se  na  elaboración  das  bases  das 
subvencións consultaran, poderiamos ter algo que dicir. Non queda moi claro 
ás veces as actuacións que fan os beneficiarios das axudas, debería recollerse 
mellor nas bases.

Sr.  Mauro  Álvarez:  vostedes  continúan  coa  totalidade  da  subvención  de 
ASDEGAL. O Interventor podería aclaralo. Ata agora, no tempo que levo, non 
viñeran  subvencións  en  ningún  recoñecemento  extraxudicial.  Dentro  das 
axudas de servizos sociais, a dedicación da concelleira xera dúbidas porque a 
xestión no departamento de servizos sociais é nula ou escasa. É un punto no 
que  se  reclaman  subvencións  que  o  seu  departamento  non  foi  quen  de 
xestionar  a  tempo.  Vostede  sra.  Amoedo  ano  tras  ano  consegue  o  premio 
Corazón  de  Pedra.  Na  súa  área  de  emerxencia  social  non  investiu  nin  a 
metade da súa partida orzamentaria. Si vostede presentara as bases en tempo 
e forma non teriamos que dilatar un proceso.

O alcalde dá a palabra ao interventor municipal.

INTERVENTOR:  tal  como  se  explicou  na  xunta  de  voceiros,  ASDEGAL 
presenta xustificación conforme a unha nómina e tamén facturas sobre gastos 
de tóner, gasoil, aluguer... nas bases recóllese que non poden ser admisibles 
os gastos correntes. En función disto a intervención entende que non deberían 
financiarse  estes  gastos.  Existe  un  escrito  da  asociación  que  di  que  esas 
facturas teñen relación directa co obxecto que foi subvencionado.

Sra. Amoedo: non sei se viu todo o expediente, o mesmo sr. Álvarez iniciouse 
no  mes  de  maio  do  ano  pasado.  Estas  asociacións  fixeron  unha  serie  de 
actividades  e  o  procedemento  foi  máis  lento  do  que  deberían,  pero  as 
actividades fixéronse e hai que conceder a subvención. Vostedes se fixan en 
prazos e eu me fixo en accións. Non me escondo. Me importa traballar para os 
veciños e veciñas de Redondela. Respecto a que as bases poidan ser doutra 
forma, as portas sempre están abertas para que vostedes propoñan.



Sr.  González  (BNG):  ademais  de  dicir  que  a  xestión  é  irresponsable,  é 
neglixente. Non xustificou porque tanta présa por pagar e porén o traen no mes 
de xullo. Vostede sra. Amoedo é a responsable. Os grupos da oposición só 
temos a posibilidade de dicir agora si ou non; xestión nefasta a súa. Tamén 
entendemos que estes colectivos e asociacións desenvolveron unha serie de 
actividades e teñen dereito a cobrar. Os grupos da oposición temos que facer 
autocrítica, se queremos debater máis as podemos debater nas comisións.

ALCALDE: non é certo que se pararan de forma tallante, eu tamén o propuxen.

Sr.  Darriba:  respecto  da factura  de ASDEGAL se lle  fai  caso ó  informe da 
instrutora; lle dan máis importancia a isto sobre o informe de intervención. Non 
sei se á instrutora se lle transmitiu o informe de intervención. Descoñezo se a 
instrutora coñecendo este informe o mantería. Non nos parece razoable. Hai 
certas  prácticas  que  debemos  ir  eliminando.  Hai  veces  que  a  outras 
asociacións, con outro tipo de subvencións se lle baixan as subvencións. Hai 
certas facturas que aparecen que son pagos directos nas que non consta pago 
de IRPF. Despois pagos onde non se recolle IVE nen exención. Debemos ser 
esixentes.

Sr.  Mauro  Álvarez: vostede  respecta  pero  non  comparte  o  criterio  do 
interventor. Cando lle interesa amárrase a unha ou a outra. Sexa coherente 
coas súas decisións e utilice o criterio que poñen as bases da subvención. 
Vostede discriminaba a credibilidade da asociación que dá o premio porque son 
20 ou 30 persoas,  vostedes valoran o número de persoas e a partir  de aí  
actúan dunha forma ou doutra. Teñen falta de xestión. A idea sería votar en 
contra  pola  súa  chapuza  pero  absterémonos  por  responsabilidade  coas 
asociacións.

Sra. Amoedo: as asociacións colaboran con xente que está dentro do ámbito 
de servizos sociais, están constituídas ao 100% por persoas voluntarias. Tratan 
de presentar as subvencións dun xeito correcto. ASDEGAL fai  un labor moi 
importante en Redondela, non podemos cuestionar o seu labor; a instrutora é 
técnica do servizo e revisou a documentación, teño que pensar que todo o fixo 
ben. Non lle permito tampouco ao sr. González que diga que a actuación é 
neglixente porque existiu un atraso pero tráense para que se paguen e sigan o 
procedemento. A lentitude da administración e a burocracia fan que se traia 
agora.  Non teño inconveniente en concederlle a subvención polo importe que 
di o interventor sempre e cando poida xustificarse a posteriori.

ALCALDE: a actuación está xustificada e a técnica deulle a conformidade.

EMENDA: AER propón a emenda seguinte: “Retirar a factura de URBASER por 
importe de 9.071,36 euros.”



Sr. Covelo: tamén debemos votar emenda para que se pague a cantidade que 
di o interventor.

O sr. Alcalde, sendo as 20:50 horas acorda un receso na sesión, co obxecto de 
aclarar o tema. Sendo as 21:05 horas reiníciase.

Sr.  Mauro  Álvarez:  o  punto  é  bastante  controvertido.  Propoñemos  que  se 
deixen sobre a mesa as subvencións.

Sr. Darriba: non entendemos porque o Alcalde amosa tal terquedad.

ALCALDE: é un acto de responsabilidade polo traballo de xente voluntaria que 
colabora coas carencias que ten a administración local para dar determinados 
servizos.

Sr.  Darriba:  ese  mesmo  criterio  poderiámolo  aplicar  sempre.  Dicimos  que 
cando se fan as bases ten que existir un criterio. O informe de intervención xa é 
bastante benevolente.   Podemos votar as dúas opcións.

ALCALDE:  o  procedemento  implica  volver  a  votar  unha  emenda.  A nosa 
intención era sacar a proposta adiante.

Sométense a votación as emendas seguintes:

1ª) Retírase a factura de URBASER por importe de 9.071,36 euros.

2ª) Substitúese o importe  da factura de ASDEGAL: de 747,20 euros  pasa a 
589,17 euros.

A 1ª emenda resulta aprobada por unanimidade dos/as concelleiros/as sendo 
20 votos a favor (8 do PP, 6 do PSOE, 4 de AER, 1 do BNG e 1 do concelleiro 
non adscrito).

A  2ª  emenda   resulta  aprobada  en  votación  ordinaria  por  maioría  dos 
concelleiros presentes, sendo 12 votos a favor (06 do PSOE, 04 de AER, 01 do 
BNG e 01 do concelleiro non adscrito) e 08 en contra (08 do PP).



VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a proposta antes indicada coas emendas incorporadas, 
resulta aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, 
sendo 18 votos a favor (08 do PP, 06 do PSOE, 04 de AER) e 02 abstencións 
(01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito)

4.Aumento do importe global das gratificacións II

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa permanente de Economía e Facenda 
do día 29/06/2018 que di:

“Asunto: aumento da contía global da gratificación extraordinaria

A día de hoxe, obsérvase que existen importes de gratificacións por servicios  
extraordinarios que están pendentes de aboar deste mes.

É  por  elo  que  é  preciso  proceder  a  realizar  as  pertinentes  operacións  
orzamentarias que poidan 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-27.06.18.1 de 27 de  
xuño que consta de catro páxinas.

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

Primeiro.-  Establecer  o  importe  máximo  de  gratificacións  en  57.870,26  €,  
cumprindo coas condicións establecidas no informe da Intervención antedito.”

INTERVENCIÓNS:
Sra.  Amoedo:  trátase  do  aumento  das  gratificacións  por  servizos 
extraordinarios que fixo o persoal do Concello durante o mes de maio. Consta 
informe de Intervención.



Sr.  Fojo:  o  persoal  ten  que  cobrar  pero  salta  moito  á  vista  a  falta  de 
planificación. Vemos unha necesidade recorrente de cubrir servizos mínimos da 
policía. Preguntámonos se tanto recorte terá a culpa disto.

Sr.  González  (BNG):  segundo  pleno  que  traen  estas  gratificacións.  Existen 
traballos que por acordo hai que pagar, pero débese a unha cuestión de falta 
de  planificación.  Chama a  atención  que  haxa  un  traballador  que  en  horas 
extras cobra 1.900 euros e outro 1.700 euros. Fan moitísimas horas extras para 
facer  determinados  traballos  que  a  este  equipo  de  goberno  lle  interesa. 
Cuestións relacionadas co tema das alfombras, Festa do Choco...  tamén se 
están creando agravios  comparativos.  Non a  todos os  traballadores  se  lles 
paga da mesma maneira. Hai traballadores ós que só se lle paga en días libres. 
Unha das cuestións que se dixo o ano pasado foi porque afectaba á policía 
local. O equipo de goberno non planifica. Non apoiaremos.

Sr. Darriba: supoño que por obriga se solicitan os informes dos técnicos. Neste 
caso ata me parece raro que os representantes sindicais non teñan posto o 
grito no ceo. Poden chegar a 80 as horas extras no ano e aquí nun mes un 
traballador fai 114 horas. Descanso entre xornadas por lei é de 12 horas. Pode 
que tivese as 12 horas de descanso nalgún día pero cústame crelo. Aínda que 
as  horas  extras  sexan  voluntarias,  non  pode  ocorrer.  Moitos  traballos  son 
susceptibles  de  facerse  en  horario  normal.  Tamén  di  a  lexislación  que  lle 
corresponde un descanso mínimo semanal de día ininterrompido. Me parece 
unha barbaridade que poidan facer  isto.  Entre  dous traballadores este mes 
supoñen  o  35%  das  horas  extras,  para  facer  traballos  que  nin  son 
extraordinarios nin son urxentes. Por algunha razón que descoñecemos non 
aparecen horas extras neste mes a pesar de que houbo festexos varios.

Sr. Cabaleiro (PSOE): é un tema manido, é o mesmo sainete. O PP non quere 
ter claro cal é concepto de horas extras. Que se fagan cando son estritamente 
necesarias, o que lle falta a vostedes é xestión dos recursos humanos. Non 
teñen planificación, lle falta coordinación dos seus servizos. Cantas horas levan 
traballadas  estes  empregados?  Deben  ter  unha  responsabilidade.  Están 
regateando  coas  horas  extras,  resolven  necesidades  ordinarias  coas  horas 
extras. O Alcalde chegou aquí cunha bitola de gran administrador e economista 
pero váiselle esquecendo, non cobra por obxectivos. Non se pode consentir 
esta desproporcionalidade de horas cos traballadores.  Está sendo grotesco, 
non presentaron un orzamento en 2017 e por iso traen isto a pleno.

ALCALDE: no tema económico os 2 millóns que deixaron en facturas houbo 
que xestionalas.



Sra. Amoedo: claro que temos planificación, son as datas que son; todos os 
traballadores do concello son tratados do mesmo xeito. A realidade é que se 
chegou a acordos, por exemplo existe relación de postos de traballo e vostedes 
non  foron  quen  de  facela.  O  que  nos  falta  é  persoal,  agora  xa  estamos 
tranquilos co goberno múltiple de esquerdas en Madrid. 

As horas  extras  que fan  os  empregados se  pagan.  Hai  unha cuestión  que 
vostedes non facían: revisión das actuacións e pago de todo. O mes que vén 
non terá este número de horas porque este foi  un mes moi concreto.  Para 
evitar subcontratar está o persoal do Concello. 

Dicirlle ó sr. Fojo que estamos cubertos pola policía local nos servizos mínimos.

Sr.  Fojo:  recortar  en  persoal  e  cargar  en  horas  extras  ós  obreiros,  é  unha 
práctica moi recorrida; quedará ben no aspecto económico pero é inhumano. 
Estamos sen persoal porque vostedes quixeron.

ALCALDE: o Concello claro que quería contratar.

Sr. González: quen creou a lei foi o PP. Vemos que a clase traballadora está 
sendo vapuleada polas políticas do PP. Nalgún momento apoiamos a suba das 
horas extras para cousas puntuais.  Hai  cousas como cortar  tullas que di  a 
concelleira que é un traballo excepcional. É unha decisión súa pero neste caso 
non apoiaremos. Hai traballadores que cumpren co seu horario e por nós non 
vai ser que evitemos que cobren. A responsabilidade é do equipo de goberno 
municipal. 

Sr. Darriba: tamén estamos falando de normas de seguridade laboral. Que non 
pase  unha  desgraza.  Vostede  sra.  Amoedo  di  que  son  as  datas  que  son; 
poderían traballar en horas ordinarias para facer iso. Di que os traballadores 
fan revisión das actuacións pero nin tan sequera iso aparece no expediente.  
Non se molestan nin en ler o expediente. 

Sr.  Cabaleiro  (PSOE):  sra.  Amoedo  no  pleno  anterior  fíxenlle  unhas 
recomendacións  pero  non  me  escoitaron.  Vostede  na  súa  contestación 
perdeuse. Teñen unha certa responsabilidade nas horas extras da policía local. 
Pasouse de 9 a 5 auxiliares.  A vostedes o que lle  falta  é planificación dos 
traballos ordinarios e do equipo de xente que manexan. Esiximos máis rigor no 
gasto.  Abusan  da  responsabilidade  que  temos  os  grupos  da  oposición. 
Absterémonos para que quen fixo os traballos cobre.



Sra. Amoedo: o sr. González ten un descoñecemento total do funcionamento 
da administración; temos unha serie de persoas que durante a mañá teñen que 
facer unhas funcións que non poden deixar, se pola tarde eles queren, poden 
facer  horas  extraordinarias  para  actividades  precisas.  Vostedes  disto  non 
saben  porque  non  pagaban  as  horas  extras.  Espero  que  as  políticas  do 
goberno central nos permita contratar.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada,  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  permanente  de  Economía  e 
Facenda, resulta aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros 
presentes,  sendo  08  votos  a  favor  do  PP,  04  en  contra  de  AER  e  08 
abstencións (06 do PSOE, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito)

5. Corrección de erro material  no ditame de deslinde dos termos 
municipais  de  Redondela  e  Mos  aprobado  en  sesión  plenaria 
celebrada o 7 de xuño de 2018

ANTECEDENTES:

Vista  a  proposta  da  Concelleira  de  Urbanismo  e  Benestar  Social  do  día 
29/06/2018 que di:

“PROPOSTA DA CONCELLEIRA DE URBANISMO E BENESTAR SOCIAL

En sesión plenaria celebrada o 7 de xuño de 2018 aprobouse ditame de inicio 
de  Expediente  Municipal  Deslinde  Termos  Municipais  Redondela  e  Mos  e 
Designación de Membros da Comisión Municipal de Deslinde do Concello de 
Redondela. O acordo que se adoptou coa aprobación deste ditame foi:

“Primeiro.  Iniciar  expediente  municipal  para  deslinde  dos  termos  
municipais de Redondela e Mos.

Segundo. Designar aos seguintes membros da Comisión Municipal de  
Deslinde do Concello de Redondela, coa finalidade de determinar o linde  
municipal co Concello de Mos:

Sr. Alcalde: Javier Bas Corugeira.

Tres  Concelleiros/as:  un  por  cada  grupo  político  municipal  e  
suplentes.

Perito: arquitecto técnico municipal.



Secretario: o da Corporación.

Dúas  persoas  que  pola  súa  idade  e  acreditado  xuízo  poidan  
xustificar o sitio en que estiveron os marcos ou sinais divisorias:

-Manuel Monteagudo Casal con DNI 25.977.384W; suplente: Ana  
Senra Pérez, con DNI 36.015.726A

-Cándido  Vilaboa  Figueroa  con  DNI  35.986.440L,  suplente:  
Ramón Fernández Vilaboa con DNI 35.985.308Z.”

 

Terceiro. Dar traslado do presente acordo aos interesados, ao Concello  
de Mos e á Dirección Xeral do Catastro.”

 

Advertiuse a existencia de  erro no número de DNI  de  Manuel  Monteagudo 
Casal e onde di “Manuel Monteagudo Casal con DNI 25.977.384W” debe dicir 
“Manuel Monteagudo Casal con DNI 35.977.384W”.

 

Considerando  que  o  artigo  109.2  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  de 
procedemento administrativo común das administracións públicas, permite que 
as administracións públicas  poidan rectificar  en calquera  momento os erros 
materiais existentes nos seus actos, 
 

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL:
 

PRIMEIRO E ÚNICO. Aprobar a corrección de erro material existente no punto 
segundo da parte resolutiva do ditame aprobado en sesión plenaria de 7 de 
xuño de 2018, de inicio de expediente municipal deslinde termos municipais 
Redondela  e  Mos  e  designación  de  membros  da  Comisión  Municipal  de 
Deslinde do Concello de Redondela, e onde di:
 

-Manuel Monteagudo Casal con DNI 25.977.384W

DEBE DICIR:

 

-Manuel Monteagudo Casal con DNI 35.977.384W”



Ao  tratarse  dunha  proposta  de  acordo  non  ditaminada  previamente  pola 
Comisión Informativa, sométese a votación o tratamento da mesma dentro da 
orde do día (art. 97.2 do RD 2568/1986), resultando ratificada por unanimidade 
dos membros presentes, con 20 votos a favor.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a proposta antes indicada, resulta aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, sendo 20 votos a favor 
(08 do PP,  06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro  non 
adscrito)

6. Asunto: aceptación do Concello de Redondela das condicións e 
prescricións  polas  que  podería  outorgarse  a  prórroga  no  prazo 
sobre a concesión outorgada por Orde Ministerial de 30 de abril de 
1968  para  a  ocupación  de  31,80  metros  cadrados  de  dominio 
público  marítimo-terrestre  con  destino  a  pasarela  sobre  o  río 
Alvedosa, no termo municipal de Redondela. 

ANTECEDENTES:

Vista a proposta de Alcaldía do día 03/07/2018 que di:

“Considerando a concesión outorgada a este Concello, en transferencia, por  
resolución do Servizo Provincial de Costas de data 5 de marzo de 2015, para a  
ocupación  de  32  metros  cadrados  de  terreo  de  dominio  público  
marítimo-terrestre,  con  destino  á  instalación  dunha  pasarela  sobre  o  río  
Alvedosa, no T.M. de Redondela.
Resultando que o vencemento da concesión se producirá o próximo 29 de xullo  
de 2018.

Considerando que por resolución de alcaldía n.º 3022/2017 de 17.11.2017 se  
resolveu solicitar PRÓRROGA, conforme ao disposto no artigo 172 do vixente  
Regulamento de Costas, da concesión administrativa relativa á pasarela sobre  
o  río  Alvedosa;  así  como  a  exención  do  abono  do  canon  concesional  ao  
tratarse dunha pasarela de uso público e gratuíto.



Considerando  a  documentación  con  rexistro  de  entrada  o  28.06.2018  (n.º  
8535) remitida polo Servizo Provincial de Costas de Pontevedra, achegando a  
resolución  de  22  de  maio  de  2018  emitida  pola  Dirección  General  de  
Sostenibilidad de la Costa y del Mar e pola que se outorga ao Concello de  
Redondela un prazo de dez días para manifestar a aceptación expresa das  
condicións da prórroga da concesión.

De conformidade co disposto nos arts. 64 e seguintes da Lei 22/1988, de 28 de  
xullo, de costas; e artigo 152 do Real decreto 876/2014, de 10 de outubro polo  
que se aproba o regulamento xeral  de costas,  PROPOÑO AO PLENO DA 
CORPORACIÓN:

PRIMEIRO: aceptar as condicións e prescricións indicadas na resolución de 22  
de  maio  de  2018  da  directora  xeral  de  sostenibilidade  da  costa  e  do  mar  
respecto  da  prórroga  no  prazo  sobre  a  concesión  outorgada  por  Orde  
Ministerial de 30 de abril de 1968 para a ocupación de 31,80 metros cadrados  
de  dominio  público  marítimo-terrestre  con  destino  a  pasarela  sobre  o  río  
Alvedosa, no termo municipal de Redondela.

SEGUNDO: Notificar o presente acordo á Dirección General de Sostenibilidad 
de la Costa y del Mar.”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: se solicitou polo Concello, agora nos chegou a posibilidade de 
aceptar en dez días, por iso se trae fóra da orde do día. 20 anos prorrogable 
por outros 20.

Sr.  González:  preguntar  se  a  pasarela  é  do  Concello  e  canto  investiu  na 
compra.

ALCALDE: xa é do Concello e houbo un expediente onde se adquiriu por unha 
cantidade entre 3.000 euros e 6.000 euros.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a proposta antes indicada, resulta aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, sendo 20 votos a favor 
(08 do PP,  06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro  non 
adscrito)



O sr.  Alcalde, sendo as 21:49 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 
22:12 horas reiníciase.

7. Actividades de control do pleno.

7 . 1 Dar conta das resolucións de alcaldía.

O  pleno  queda  informado  das  resolucións  de  Alcaldía.  Non  se  producen 
intervencións

7. 2 Mocións.

7.2.1  Moción  Conxunta  para  Declarar  Persoas  Non  Gratas  aos 
Compoñentes da “Manada”.

ANTECEDENTES:

Moción  Conxunta  do  día  02.07.2018  con  número  2018-E-RC-8611  que  se 
transcribe a continuación:

“O pasado venres, 21 de xuño, a Audiencia Provincial de Nafarroa acordou pór  
en liberdade aos cinco agresores (violadores), autodenominados “A Manada”,  
condenados por  ter  sometido  a unha moza de 18 anos a  reiterados actos  
sexuais, por parte de todos eles, en contra da súa vontade e facendo uso da  
súa  condición  de  superioridade:  numérica,  física  e  de  idade,  durante  os  
Sanfermíns  de  2016.  Estes  feitos  foron  cualificados  xurídicamente  como  
abusos  sexuais  por  parte  do  tribunal  composto  por  José  Francisco  Cobo  
Sáenz,  Ricardo  J.  González  e  Raquel  Fernandino  Nosti.  En  relación  coa  
errónea denominación da sentenza, a pena sería de 9 anos ao considerarse  
abuso e non agresión sexual. Que vén de completarse coa decisión de non  
prorrogarlles  a  prisión  preventiva  ante  a  gravidade  do  sucedido,  polo  que  
dende o venres 22 de xuño están na rúa. O tribunal emprega argumentacións  
difíciles de entender por parte da sociedade en xeral como se ten demostrado  
na rúa, e polo movemento feminista, en concreto.

É  coñecido  e  notorio  que  A  Manada  non  ten  amosado  o  máis  mínimo  
arrepentimento pola súa aborrecida pero habitual práctica. De feito, os cinco  
teñen  defendido  publicamente  o  seu  desprezo  pola  vítima  e  sitúan  o  



acontecido nun plano de normalización, elevando o sucedido a consentimento,  
a pesar de que ninguén o entende.

E como reacciona o Tribunal? Acordando por parte dos maxistrados que os  
agresores deben manterse a 500 km de distancia da vítima. En definitiva, coa  
súa decisión, os maxistrados confinan á moza nunha suposta furna de cristal, e  
permite a libre deambulación dos condenados por todas partes do territorio que  
consideren.  Nesta  situación,  cabería  preguntarse,  pois  logo,  quen  é  o  
condenado: a vítima ou os seus agresores?

Non está demais lembrar que as Corporacións municipais son a expresión do  
mandato cidadá, e á marxe quedaríamos da sociedade se non recollemos o  
clamor da rúa, o pensar e sentir de miles de mulleres e homes, ante a inxusta  
resolución a esta situación tan grave, que vai contra a liberdade de máis do  
50% da poboación deste Estado: as mulleres.

Non só  apoiamos todas as mobilizacións convocadas;  rubricamos todos os  
manifestos e colaboramos en todas accións de rexeitamento que se teñan ou  
se vaian organizar, canalizando, a través dos instrumentos democráticos, ese  
clamor  cidadá.  Chegou o  momento  de dar  un  paso máis,  e  que sexan as  
Corporacións Locais as que, de motu propio, poñan o seu gran de area na  
denuncia  desta  inxustiza  social  e  sumarse,  por  iniciativa  propia,  ao  berro  
cidadá polo caso da Manada. É o momento de declarar persoas non gratas no  
noso concello a:

• José Ángel Prenda Martínez

• Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena

• Jesús Escudero Domínguez

• Ángel Boza Florido

• Antonio Manuel Guerrero Escudero

Para  deixar  claro  o  rexeitamento  aos  agresores  en  todo  o  país,  porque  a  
sociedade  entende  que  si  foi  un  feito  moi  grave.  É  necesario  e  urxente  o  
entendemento da xustiza e a sociedade en temas tan sensíbeis; e con este  
feito, trasladamos a solidariedade e arroupo á vítima, para que non se sinta nin  
culpábel, nin sinalada nin condeada.

As  agresións  sexuais  son  a  arma máis  empregada  para  librar  esta  guerra  
contra as mulleres que, non era sen tempo, xa se vai facendo máis visíbel, e  
por  fin  deixou de ocupar  espazos de recheo para situarse nos titulares  de  
apertura dos medios de comunicación. A loita feminista das últimas décadas foi  
vital para iso.

O caso da Manada é o cumio do iceberg e debemos aproveitalo para visibilizar  
os centos de casos anónimos que suceden ao noso arredor con moita máis  
frecuencia  da  que  nos  pensamos;  e  por  parte  de  homes  que  non  están 



enfermos. Que saiban todas as vítimas anónimas que estamos con elas e que  
non nos doen menos. E que todos e todas entendamos que o silencio nos  
condena.

Polo anteriormente exposto, a asemblea feminista paxaretas solicita ao Pleno  
da Corporación municipal a adopción do seguinte acordo:

1. A declaración de persoas non gratas a:

• José Ángel Prenda Martínez

• Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena

• Jesús Escudero Domínguez

• Ángel Boza Florido

• Antonio Manuel Guerrero Escudero

2.  Dar  traslado  deste  acordo  plenario  á  representación  legal  dos  cinco  
condenados a nove anos de prisión pola agresión sexual xulgada na Audiencia  
Provincial de Nafarroa.

3. Dar traslado deste acordo plenario á representación legal da vítima para que  
sexa coñecedora do apoio real que ten.”

INTERVENCIÓNS:

Sr. Fojo: a posta en liberdade condicional dos 5 da manada é unha vergoña. 
Agora  que  hai  proba  de  risco  de  fuga  agardamos  que  se  actúe  en 
consecuencia.  Mensaxe moi  preocupante  dunha xustiza  que non coida das 
vítimas.  A  sentenza  da  Manada  manda  para  nós  unha  mensaxe  moi 
preocupante, non foi abuso, foi violación porque houbo intimidación, violencia... 
Nada  vale  se  os  xulgados  non  asumen  de  forma  integral  as  violencias 
machistas.  Non pode haber  vítimas  de 1ª  e  2ª.  Urxente  introducir  medidas 
lexislativas que cambien esta situación de indefensión. Agardamos que este 
caso non quede impune. Estamos de acordo coa moción.

Sr. González (BNG): compartimos cada un dos puntos que esta moción trae. A 
moción ten un carácter  simbólico de declaración  de persoas non gratas.  O 
terceiro punto da moción para nós é moi importante, é moi importante que a 
vítima saiba que hai moitísima xente que apoia as súas demandas. Demostrou 
unha enteireza tremenda. Foi un xuízo mediático e social, aparte de violala se 
lle acosou en redes sociais, foros... os propios avogados perseguíana para dicir 
que vivía a mar de ben. Houbo un clamor moi importante para respaldala. O 
militar que adquirira o pasaporte cando estaba claro que non podía abandonar  
o estado español é un síntoma da prepotencia coa que actuaron.



Esta semana houbo un informe solicitado polo Goberno Municipal de Pamplona 
e a Universidade Pública de Pamplona fai unha serie de consideracións: no 
95% dos casos de violencia sexual nos San Fermíns se identificou ós autores, 
canto máis se denuncia máis efectiva é a persecución. Gustaríame ler unha 
frase do informe. Coa incorporación ós medios de comunicación destes temas 
e a acción pública con denuncias, accións das institucións e resposta social  
comezan a ir da man. Para nós é moi importante o acordo ó que se vai chegar. 

Sr.  Bastos  (AER):  a  sentenza  é  legal  cun  resultado  nefasto.  As  leis  son 
interpretables. Teriamos que solicitar dende o Concello a adaptación da Lei. 
Existe  un  abismo  entre  a  sentenza  e  a  sociedade.  Insistir  na  igualdade  e 
formación. Dende AER solicitamos moito máis que esta moción. O Concello de 
Redondela  debería  traballar  para  cambiar  a  estrutura  das  mentes  dos 
redondeláns. Dende AER solicitamos compromiso do goberno municipal para 
campañas  de  igualdade,  rexeitando  o  machismo,  traballando  máis  na 
educación, etc.

Sra. Rey (PSOE): estamos ante un país machista. Na sentenza da Manada 
aceptouse  unha  persecución  á  vítima  mediante  detectives.  Houbo  un  voto 
particular do sr. González González onde interpretaba el mesmo unhas imaxes 
pese  a  existir  un  informe  forense  onde  se  dicía  que  era  unha  violación. 
Déuselle  a  liberdade  a  estes  individuos,  case  interpretando  que  por  ser 
coñecidos non existen perigos de fuga. É necesario xulgar cunha perspectiva 
de  xénero,  detectar  prexuízos.  Un  exemplo  numérico  son  as  mulleres 
representadas na xustiza deste país, moitos máis homes. Ata o propio ministro 
que nomea algúns cargos ten prexuízos. No Código Penal descríbese a vítima 
como outro e non outra. No noso país existen sentenzas machistas, en Vitoria 
a  xuíza  chegou  a  preguntarlle  á  vítima  se  pechou  ben  as  pernas.  Nas 
universidades  tamén  xorden  os  problemas,  no  ensino  primario  eliminouse 
educación para a cidadanía. Na USC hai cátedras por herdanza e docentes 
como o sr. Casado moi machistas.

Sra.  Amoedo:  dende  o  noso  grupo  apoiamos o  que  aquí  poñen.  Calquera 
persoa que sexa persoa non entende o que lle pasou a esta rapaza e o que 
pasou posteriormente, e aínda por enriba enxuizada socialmente. Non entendo 
como estes despoxos da sociedade poden estar tan tranquilos sen ter ningún 
tipo de arrepentimento, e non só eles, tamén o seu entorno. Estamos ante un 
problema da sociedade que temos que tratar de resolver entre todos. Non pode 
ser que no seu entorno non haxa recriminacións e non os aparten para que 
entendan que non os aceptan. Temos que traballar moito en educación, temos 
que demostrar ós nosos fillos o que está ben e o que está mal. Respectar. Esta 
rapaza na súa propia carta  dicía que o máis importante é denunciar.  Entre 
todos temos que cambiar.  Cando alguén nos fai  algún comentario machista 
temos que reaccionar. Os responsables políticos que teñen na man modificar o 
Código  Penal  débeno  facer.  No  mes  de  maio  xa  se  falaba  de  levar  unha 



proposición non de Lei. Está claro que as políticas municipais poden axudar. 
Un comentario machista é unha denigración dunha muller. Nós mesmos temos 
que reflexionar do que facemos día a día. É un traballo de todos.

Sr. González (BNG): neste tema me crería as palabras da voceira do PP pero 
non podemos esquecer que é voceira do PP, que xustifica a segregación por 
sexos. Subvenciona colexios que fan a segregación por sexos. Creo que se 
existe apoio á Asemblea Feminista de Redondela ten que existir sempre. Hai 
que ir  ás  convocatorias  públicas  que teñen feito  nos últimos meses.  Foron 
cuestionadas  pola  Concelleira  de  Igualdade  de  Redondela.  Se  vostede  ten 
tanta  vontade de colaborar,  poña en marcha unha iniciativa  de protocolo  a 
mulleres que poidan sentirse acosadas.

Sr.  Bastos  (AER):  a  decisión  dos tribunais  non  deixa  de  ser  un  receso  na 
sociedade.  A sentenza  pon  de  manifesto  como  unha  parte  da  sociedade 
percibe este tipo de delitos. O problema está na educación e tamén no traballo 
de determinados profesionais. As decisións xudiciais poñen de manifesto que 
deben  adoptarse  máis  medidas  para  garantir  a  igualdade.  Abarcar  coas 
medidas  todos  os  ámbitos  da  administración.  Necesítase  un  cambio  de 
mentalidade.

Sra.  Rey:  non  son  despoxos,  son  fillos  dunha  sociedade  patriarcal.  Sra. 
Amoedo hai que explicarlle os mecanismos de socialización dos nenos, non só 
se soluciona no fogar. Iso é un erro. Trátase de empoderarse, protestar ante 
inxustizas, saír á rúa como cando saíron todas a mulleres. Agora falan pero non 
falan  do  8  de  marzo;  isto  é  un  delito  por  xénero.  Vostedes  recortaron  en 
educación para a cidadaní,  por exemplo. Vostedes están facendo estratexia de 
marketing. Preguntamos que medidas adoptarían para o entroido de verán, e 
non teñen ningún tipo de medida adoptada nin protocolo. Protección Civil está 
formada?  Como  reaccionarían  si  acude  algunha  vítima  a  eles?  Xa  teñen 
sucedido noutros verán agresións para as mulleres. Agradezo que se sumen.

Sra. Amoedo: non vou facer un debate político disto. Teño o mesmo dereito a 
chamarlle despoxo que chamarlle outra cousa. Teño dous fillos e dígolle que a 
base da educación está na casa e despois se complementa. 

Cando regresan de estar en prisión preventiva no fogar debería existir xa unha 
reacción. Vostedes falan moito. Digo que temos que comezar por nós mesmos, 
a pé de rúa en Redondela. A realidade é que esta rapaza foi agredida e violada. 
Dende  logo  que  o  Poder  Xudicial  ten  que  facer  máis  en  formación  para 
igualdade. A policía local do Concello si que ten formación para estes casos, e 
existe mesa de seguridade onde se tocan estes temas. Temos que traballar por 
cambiar isto xa.



VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a moción antes indicada, resulta aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, sendo 20 votos a favor 
(08 do PP,  06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro  non 
adscrito)

7.2.2 Moción do BNG relativo ao Uso Sustentable da Auga.

ANTECEDENTES:

Moción  do  BNG  do  día  27.06.2018  con  número  2018-E-RE-887  que  se 
transcribe a continuación:

“Nos últimos anos e de forma continuada vénse mostrando unha constante  
merma dos recursos hidrolóxicos por mor do cambio de clima global sen que a  
cidadanía  obteña  resposta  en  forma  de  acción  ou  previsión  por  parte  das  
distintas  administracións,  estando  pois  imposibilitada  a  colaborar  no  uso  e  
consumo ecolóxico, eficiente e sustentábel da auga.

A  auga  nas  súas  diferentes  formas  e  estados  constitúe  un  dos  únicos  
elementos fundamentais común a todas as formas de vida coñecidas e que o  
ser humano sempre utilizou, entre eles a auga da choiva. Aínda que a FAO  
(Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación) pón de  
relevo que no século XX o consumo da auga tén medrado a un ritmo dúas  
veces  superior  ao  da  poboación  mundial,  a  pesares  deste  risco,  nada  
significativo tense feito a este respecto para evitar as nefastas consecuencias  
do uso irresponsable da mesma.

É precisamente a principios do século XX cando se comenza a canalizar a  
auga para ser subministrada directamente ós puntos de consumo e se deixan  
de utilizar masivamente os alxibes e outros sistemas de recollida e reserva de  
augas pluviais, sistema empregado dende a orixe das civilizacións a excepción  
dos  países  do  terceiro  mundo  onde  por  razóns  de  pobreza  económica  e  
hostilidade climática seguen utilizando estes sistemas primitivos de recollida e  
almacenamento. Sabemos que na actualidade o consumo de auga potable por  
habitante e día nos países máis desenvolvidos chega aos 1000 litros día, sen  
contar o gasto por consumo agrícola que vén sendo o 70% do consumo total  
da auga (en zonas en desenvolvemento pode acadar o 90%).

Non toda a auga que se consume tén que ser tratada. A maior parte da que  
utilizamos non tén por qué ser potabilizada xa que en lavadoras, descargas de  
inodoros, limpeza de rúas, rega de xardíns, extinción de incendios, etc, pódese  
utilizar  a  auga  da  choiva  tal  como  se  precipita  o  que  nos  aportaría  unha  
reducción no seu consumo potabilizada de aproximadamente un 45%.



Paradóxicamente destacan en conciencia ecolóxica países do centro e norte  
de  Europa  onde  non  teñen  precisamente  unha  necesidade  perentoria  de  
control dos recursos hídricos. Estes países adoptaron medidas de protección e  
teñen en funcionamento sistemas de aproveitamento das augas pluviais dos  
tellados dos edificios que con un simple filtro de partículas, rebosadeiro e unha  
bomba de impulsión subministra o circuito  de sanitarios para os que non é  
necesario auga tratada e, ademáis, penalizan o consumo de auga potable con  
prezos por m3 significativamente superiores aos nosos.

Aforrar  auga  e  mellorar  os  caudais  ecolóxicos.  Como é  sabido  a  auga  da  
choiva, que se precipita nas zoas terrestres, fíltrase ata as capas freáticas do  
subsolo onde se forman grandes reservas, toman forma de ríos ou lagoas que  
logo se se rompen ou debilitan as capas que a contén volven á superficie e se  
incorporan nos rios, lagoas…. volvendo ó mar e mantendo así o equilibrio no  
ciclo da auga.

Os  proxectos  de enxeñería  para  a  depuración  de augas residuais  urbanas  
(EDAR)  teñen  como  obxectivo  a  completa  depuración,  tanto  que  na  
incorporación de volta ó medio ambiente se califica de “inocua”. Pois ben, de  
ser así, por que non se reutilizan esas augas para baldeo de rúas, rega de  
xardíns,  reserva contraincendios......e  non alteramos tan gravemente o ciclo  
natural?

Malia que teñamos aprendido nos últimos anos que o cambio climático afectou  
dun xeito elocuente e teñamos feito conciencia de que hai que facer un uso  
responsable  da  auga,  non  debemos  seguir  afrontando  a  solución  do  serio  
problema  que  se  nos  presenta  coa  mentalidade  económica  do  mínimo  
investimento senón co da sustentabilidade. É preciso moderar o consumo da  
auga  e  para  iso  será  preciso  unha  importante  campaña  de  reeducación  
poboacional ademáis das medidas estructurais que se adopten.

A  recollida  de  augas  pluviais  de  vivendas  ou  industrias,  permitiría  o  
autobastecemento  a  mínimo  custe,  redución  da  demanda  na  rede  pública,  
protección  das  reservas  en  orixe,  para  afrontar  casos  de  escaseza,  aforro  
enerxético nos bombeos de subministro (electricidade), mellor funcionamenteo  
da  depuración  ao  non  verter  no  saneamento  parte  das  augas  pluviais,  
recuperación de acuíferos.

É por tanto o obxectivo principal desta proposta manter a auga na súa orixe,  
encoros e mananciais, conseguindo así ter reservas para afrontar períodos de  
seca sen alterar os recursos hídricos que necesita a propia natureza. Cómpre  
pois establecer un protocolo de recollida e almacenamento con proporcións  
acaidas para o dimensionado de tanques de uso público e privado para rega  
de  xardíns  urbanos,  en  vivendas,  industrias,  portos,  piscinas,  fontes  
ornamentais  e  moitas  outras  necesidades  que  non  precisen  tratamento  de  
potabilización.



Por todo o anteriormente exposto, e en base ao Regulamento Orgánico do  
Concello de Redondela, solicitamos ao Pleno da Corporación a adopción dos  
seguintes, ACORDOS:

1º.- Solicitar da Xunta de Galicia a modificación da Lei de Augas de Galiza nos  
seus  artigos  2,  artigo  45.  artigo  47.  artigo  53  e  todos  aqueles  que  sexan  
necesario  para  fomentar  o  aproveitamento  das  augas  pluviais,  de  xeito  
gratuíto,  tendo  como punto  de  recollida  os  tellados  das  vivendas,  edificios  
públicos e outras actividades, cando estas sexan para o autoconsumo.

2º.- Incorporar nas Normas de Habitabilidade, Normas Urbanísticas e mesmo  
no Código Técnico da Edificación o apartado correspondente que obrigue á  
instalación  mínima  necesaria  para  a  redución  do  consumo  de  auga  e  
aproveitamento  das  augas  pluviais  e  reutilizables  sen  necesidade  de  
tratamento.

3º.- Instar ao goberno autonómico e ao Concello de Redondela, a xestionar  
axudas destinadas a  subvencionar  as  obras  de  instalación  de sistemas de  
aproveitamento de augas pluviais nos edificios en xeral.

4º.- Instar á Xunta de Galiza, para que inicie as xestións pertinentes para que  
os custes da auga dos sistema público de abastecemento aos cidadáns sexa  
polos consumos reais.

5º.- Instar a que o Concello de Redondela, Portos do Estado, Portos de Galiza,  
e demáis administracións ubicadas no noso concello, fagan un aproveitamento  
das  augas  unha vez tratadas  polas  EDARS para  baldeo  de rúas,  rega  de  
xardíns,  fontes  ornamentais  con  circuítos  pechados,  ou  calquera  outro  uso  
compatible.

6º.- Levar a cabo campañas de divulgación e concienciación cidadá para que  
realmente poidamos afrontar o problema da carencia de auga, e se poidan  
garantir  os  subministros  futuros  ao  tempo  que  se  mantén  o  equilibro  na  
natureza.

7º.-  Dar  traslado da moción ao Presidente da Xunta,  Parlamento Galego e  
grupos políticos con representación no Parlamento de Galiza, para que poñan  
en  marcha  e  introducir  as  modificacións  lexislativas  correspondentes  que  
permitan  e  fomenten  a  utilización  e  consumo  das  augas  pluviais  e  
reutilizables.”

INTERVENCIÓNS:

Sr. González (BNG): é unha moción que xa se presentou no mes de xaneiro e 
febreiro.  Compartimos o corpo expositivo da moción e as propostas que se 
recollen que non son poucas. En moitos concellos da beiramar da nosa ría, 
faise especial mención á perda de recursos hídricos e ó que pode suceder no 
futuro. Estamos nunha zona na que o chan non é tan permeable como se 
pensaba. 



Faise mención na moción ao consumo da auga. Non toda a auga que se utiliza 
ten que ser tratada, é dicir, pasar por procesos de potabilización. A través da 
choiva se pode reducir o consumo da auga potabilizada ata un 75%. Se se 
aproveitase a auga das precipitacións poderían facerse outra serie de cousas 
moi beneficiosas para o conxunto da cidadanía. Incidir en que entre as distintas 
administracións  se  poñan  en  marcha  políticas  de  utilización  dos  recursos 
hídricos. É importante o tema dos baldeos, regas, uso das augas grises, para a 
extinción de incendios. 

Sr.  Fojo:  pensamos  que  na  moción  é  unha  mágoa  que  non  se  fale  das 
comunidades  de  auga,  cando  elas  poderían  aportar,  a  súa  opinión  é 
importante. Vemos que no Concello con Aqualia a soberanía do servizo está 
entregada a eles. Non melloran a rede e non evitan por exemplo vertidos fecais 
ós ríos. 

A moción ten boas intencións pero nos acordos temos dúbidas. No punto 1º 
preguntámonos se sería viable sen ter unha memoria económica para saber o 
gasto  que  tería;  no  punto  2º  preguntámonos  se  poderiamos  consultar  á 
cidadanía; no punto 3º pasa o mesmo que no 1º porque sen memoria técnica e 
económica difícil darlle para adiante. Modelos de impulsión da auga teriamos 
que  exploralo.  O  punto  4º  si  que  nos  parece  viable.  Os  puntos  5,  6  e  7 
parécennos coherentes e fáciles de aplicar. Para nós o modelo debe ser de 
embalses  estratéxicos  porque  a  propia  presión  gravitatoria  de  auga  nos 
permitiría  reducir  por  exemplo  o  consumo  eléctrico;  serviría  para  plan  de 
incendios, incidiría no respecto ao medio ambiente.

Sr. Darriba: levamos traído unhas cantas propostas en relación ó tratamento da 
auga. Calquera cousa que remexa este tema nos parece adecuado. Non temos 
moi  claro  o  sinalado  no  punto  1º  porque  o  artigo  2  fala  de  definicións. 
Barbaridade de canon polo aproveitamento das augas pluviais. Nos apartados 
2 e 3 aínda estamos esperando pola modificación de ordenanzas municipais. 
Cando  se  goberna  moitas  veces  se  fai  como  xestor  administrativo  pero 
realmente  non  se  ten  o  plan  do  que  queremos  para  o  futuro.  Poñemos 
remendos  un  detrás  de  outro.  No  apartado  4º  non  entendemos  ben  o  de 
consumo real; en Redondela xa pagamos por consumo real. Como grupo non 
nos parece adecuado plantexalo así, se hai un multimillonario que poida pagar 
a  cantidade que queira  cremos que se  debe pagar  por  consumo real  pero 
gravar moi duramente ou penalizar o exceso de consumo. Con respecto ao 
punto 5º sr. González nin vostedes nin nós nos fiamos da EDAR de Redondela.



Sr.  Cabaleiro  (PSOE):  estamos  de  acordo  cos  puntos  da  moción.  Quero 
resaltar  unha  nota  de  prensa  moi  significativa.  A  Xunta  proxecta  25.000 
hectáreas de eucalipto. Isto é para reflexionar, sabemos como actúa no medio 
ambiente. Fálase de axudas, de campañas... Hai un termo que eu poñería en 
valor: partir das escolas e da educación, só se somos capaces de facelo así 
teremos  un  consumo  responsable  da  auga.  Só  traballando  dende  a 
administración local poderemos chegar a ter novas leis. Pedímoslle ó goberno 
de Redondela que poña en marcha todas as medidas que favorezan a redución 
no consumo de auga. Fálase de modificar a Lei de Augas e estamos de acordo, 
temos  que  pensar  no  futuro.  O  cambio  climático  está  aí.  Quizais  sexa  o 
momento de facer unha transición de leis, o encargado das concas de augas é 
a Xunta. Se está especulando coa auga. As traídas de augas fan un papel moi  
importante porque ás veces fan o papel de policías.

Sr. Miguel Álvarez (PP): no seu día esta moción nola propuxo a plataforma. De 
nada vale que nós aforremos auga se os concellos limítrofes tiran coa auga. 
Falamos entre todos os Concellos. Dende os locais municipais cambiamos a 
grifería por temas de aforro. Se fixo pleno infantil para tratar o tema da auga e  
se falou cos colexios. Editamos un libro sobre o tema da auga para entregarlle  
ós nenos. Nos gustaría traballar cos grupos, facer propostas e entre todos ir 
dándolle forma. No punto 3º engadiría tamén de instar á Deputación porque 
pode poñer o seu gran de area, temos que sumar todos. No punto 2º hai que 
traballar moito co departamento de urbanismo, as vivendas teñen que ir doutro 
xeito, por exemplo aproveitamento da auga a través dos tellados. Dentro do 
que é público aínda non temos unha rede en condicións, existe uralita e hai 
moito traballo por facer.

Sr. González (BNG): vou tentar responder a algunhas das dúbidas. Do tema 
das comunidades de augas,  a  moción vai  polo tema da xestión das augas 
pluviais, das augas das choivas. No apartado nº 1 é modificación da Lei de 
Augas de Galicia, no Parlamento Galego. Se pide rigor nos apartados 1, 2 e 3  
pero  despois  se  fan  propostas  peregrinas.  Non  son  enxeñeiro  pero  nos 
atrevemos a facer propostas de embalses. Se fai mención ó Consello Municipal 
de Augas. AER é coñecedora de que hai moitos consellos que non serven para 
nada.  No  tema  dos  custes  das  instalacións,  construír  unha  vivenda  por 
empregar placas solares e biomasa pode conlevar modificación dos impostos a 
pagar.  Respecto  do consumo,  en Redondela  se  paga por  franxas,  non por 
consumo  real.  O  que  máis  consume  máis  paga.  Estamos  falando  para  o 
conxunto da veciñanza.



Sr. Fojo: pouco máis que dicir, apoiaremos a moción, temos algunha dúbida de 
carácter técnico. Estivemos vendo como se fan sistemas de recollidas na casa. 
Apoiaremos a moción.

Sr. Darriba: efectivamente consumo por franxas, pero pagas polos litros que se 
consumen non pola franxa na que se está. Estamos de acordo co Concelleiro 
de Medio Ambiente de traballar xuntos, deberiamos comezar por Aqualia. Está 
ben traballar na recollida das augas. Na política de modificacións dos impostos 
se poderían propoñer políticas dende a propia administración que favorezan, 
non necesariamente a través de subvencións. Tamén se deberían tratar temas 
das reciclaxes das augas.

Sr. Cabaleiro: queremos que se recuperen os acuíferos locais. Colaboración 
cos veciños. Temos que comezar polos edificios públicos, hai accións que o 
concelleiro dixo que se estaban a facer e aplaudimos pero hai que facer máis. 
Dende  o  PSOE  presentouse  unha  proposición  non  de  lei  para  sacar  da 
inacción ó goberno da Xunta. Ás empresas que se adican á explotación da 
auga hai que pedirlle que parte dos seus beneficios se destinen a acción social.  
O 22 de marzo é o día mundial da auga e dende o Concello deberiamos facer  
visible este asunto.

Sr. Miguel Álvarez: quería dicirlle ó sr. Fojo que non sei de ningún Concello do 
entorno no que a auga estea municipalizada; e nós non a municipalizamos. 
Estamos facendo un cambio de mentalidade, nos estamos dando conta que é 
finito e hai que conservalo. É todo cuestión de educación. 

Sr.  González  (BNG):  están moi  ben  estas  liñas  que  abriu  a  concellería  de 
medio ambiente pero vemos que se están facendo xardíns con rego, cousas 
contraditorias.  O  Plan  Xeral  é  unha  boa  oportunidade  para  establecer 
determinadas estratexias e recollelas. Augas de Galicia recada en Redondela 
centos de miles de euros. Hai un reinvestimento en Redondela? A Xunta de 
Galicia crea o canon de vertedura para que todos os veciños teñamos que 
pagar por calquera uso das augas, e o uso das augas pluviais é un deles. 
Aínda non se puxo en práctica pero farano.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a moción antes indicada, coa a emenda proposta polo PP, 
de introducir  no 3º  punto  instar á Deputación,  resulta aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, sendo 20 votos a favor 
(08 do PP,  06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro  non 
adscrito)



7.3 Rogos e preguntas.

PREGUNTAS:

O Sr. Covelo dá lectura das seguintes preguntas:

Preguntas  formuladas  por  AER  relativa  as  actas  da  Comisión  de 
Seguimento das obras  AP-9 (Rex. Entrada 02.07.2018, 2018-E-RPLN-14).

“O 12 de abril de 2018 AER presentou por sede electrónica o seguinte rexistro:

Nº 2018-E-RE477

EXPÓN:

Que  na  pasada  Comisión  de  seguimento  das  obras  da  ap-9  celebrada  o 
31/01/2018 non se procedeu a aprobación da acta da anterior comisión do 
17/02/2017. Despois de ser informados pola secretaria da comisión de que se 
lle deron ordes para non levar esa acta a comisión. Acta na que se recollen 
temas de importancia no seu borrador, como demandas sobre o terceiro carril 
do colexio Igrexa, denuncias sobre inseguridade nos postos de traballo ou as 
demandas  para  a  expropiación  dos  inmobles  de  Chapela  e  Cabanas  que 
quedan nunha situación precaria, despois de que o trazado da ampliación da 
ap-9 fora rematado.

Tendo en conta que na derradeira comisión o presidente anunciaba o peche da 
mesma, non entendemos que se faga tendo as actas sen aprobar.

SOLICITAMOS:

Unha resposta sobre este asunto e si o presidente da por rematada a comisión 
de seguimento sen a aprobación de todas as actas da mesma.

Ante o exposto e debido á escasa vontade e transparencia con que o goberno 
local  trata  os  numerosos  rexistros  de  AER  sobre  a  ampliación  da  AP-9, 
maioritariamente sen contestar, PREGUNTAMOS:

Pretende o goberno local de Redondela dar por rematada a Comisión de 
Seguimento  da  AP-9  sen  que  as  actas  oficiais  da  mesma  sexan 
debidamente aprobadas?”



Resposta:  Alcalde:  é  certo  que  se  daba  por  rematada  a  comisión  de 
seguimento. Vendo as últimas noticias igual a temos que retomar. O das actas 
é verdade, tratarei de que se aproben as actas.

Preguntas formuladas por AER relativa as árbores da reforma da Avda. de 
Vigo en Chapela (Rex. Entrada 02.07.2018, 2018-E-RPLN-14).

“No proxecto de reforma da Avenida de Vigo en Chapela estaba prevista a 
plantación  de  69  árbores  con  “alcorque”.  Tras  unha  revisión  in  situ  por 
membros de AER do resultado final da reforma, atopámonos que ningunha das 
69  árbores  con  “alcorque”  do  proxecto  orixinal  aparecen  nas  ubicacións 
planificadas  e  que  se  recollen  nos  planos  de ORDENACIÓN ECOLÓXICA, 
ESTÉTICA  E  PAISAXÍSTICA.  PLANTA  DE  DETALLE.  Cabe  sinalar  que 
aparecen 14 árbores prantadas nun recheo anexo a un dos tramos da Avenida 
de Vigo e outras 6 na antiga estación de trens, todas elas sen coincidir co 
proxecto de reforma oficial.

Para  AER as  humanizacións  deben  ir  encamiñadas  a  devolver  as  rúas  na 
medida do posible, aos peóns e á veciñanza, prevalecendo o transito humano e 
os  transportes  colectivos  sobre  o vehículo privado.  A mellora paisaxística é 
para a nosa agrupación fundamental  e  a dotación de arborado urbano que 
axude a harmonizar a paisaxe, que propicie a suavizar o microclima urbano en 
época estival  e  como non,  colabore na fixación do carbono que provoca o 
elevado número de vehículos en tránsito son dos poucos valores que poden 
xustificar acometer calquera obra denominada de “humanización”.

En vista do exposto, PREGUNTAMOS:

Ten  pensado  o  Concello  de  Redondela  solicitar  á  Xunta  de  Galicia  a 
plantación  das  árbores  proxectadas  e  orzamentadas  inicialmente  ao 
longo da Avenida de Vigo, ou, de ser o caso, cal sería o motivo de que 
non se realizase tal plantación e mesmo non se deixase o correspondente 
“alcorque” onde instalar as árbores?”

Resposta:  María  José  Barciela:  unha  obra  que  están  todos  os  veciños 
contentos  e  nós  tamén,  varias  reunións  cos  veciños,  consenso  con  eles, 
ampliáronse  as  beirarrúas,  queremos  aparcamento...  entón  non  sei  onde 
queremos as árbores. Puxéronse zonas verdes, vanse poñer xardineiras. Vos 
invito e vamos onde está o Supermercado Día, entre todos buscámoslle unha 
solución. Hai cousas que non estaban no proxecto e se fixeron.



Preguntas  formuladas  por  AER  relativa  as  obras  da  Senda  do  Río 
Maceiras, tramo Ameal – Ponte da Lama (no proxecto mal nomeado como 
ponte de Lemos). Defectos na construción dos muros de contención (Rex. 
Entrada 02.07.2018, 2018-E-RPLN-14).

“O 28 de decembro de 2018 Coersa, a empresa contratada para a realización 
da obra da senda do río Maceiras, tramo Ameal – Ponte de Lama, informa ó 
concello  que  procede  subcontratar  á  empresa  Cantería  Carna,  que 
curiosamente tamén presentara oferta para a mesma obra, para acometer a 
execución  das  unidades  de  obra  2.3  e  2.4  do  orzamento  do  proxecto  que 
corresponde con:

"Muro de mampostería de pedra granítica e o pavimento de lousas de granito 
Albero 40 abuxardada, que ditos traballos son subcontratados por un importe 
de 15.515,00€ o que corresponde a un 36% do importe aprobado"

No orzamento da obra constaba un orzamento de 14.062,50 € para a unidade 
2.3 e de 2.045,60 € para a unidade 2.4.

A memoria do proxecto correspondente a esta obra indica literalmente no seu 
punto  5.2  que  os  muros  de  contención  "Serán  realizados  en  pedra  tosca, 
irregular,  sen  barrenos  con  grandes  ocos  que  permitan  o  crecemento  da 
vexetación,  os noiros oscilarán entre 1/1 e 1/2.  (H/V)  e  a altura dos muros 
nunca excederá a do terreo".

Como vostedes saben, ou deberían saber, non se respectou na construción do 
muro as condicións subliñadas no parágrafo anterior.

Descoñecemos  a  causa  real  deste  incumprimento  por  parte  da  empresa 
subcontratada  así  como a  deficiente  supervisión  dos  traballos  por  parte  do 
goberno local, polo que PREGUNTAMOS:

Que medidas  ten pensado adoptar  o  concello  para  que  se cumpra  co 
proxectado nesta  obra? Vai  proceder ao abono dunha obra con tantas 
deficiencias e carencias na súa execución?”

Resposta: Miguel Álvarez: eu diría que a obra non está mal feita. Hai unha 
dirección técnica,  hai  unha enxeñeira forestal  e é quen marca as cuestións 
técnicas. Ela deu resposta ás cuestións que marcaba Augas de Galicia. Dende 
que se iniciou vai con esas pedras. Me dá a impresión de que calquera obra 
que fagamos, lles molesta. No paseo de Maceiras estou moi orgulloso.  É un 
río periférico, urbano. Se buscou que fose accesible para todo o mundo.



Sobre as obras da senda do río Maceiras, tramo Ameal - Ponte de Lama 
(no proxecto mal nomeado como ponte de Lemos). Fase de revexetación

“Como vostedes coñecen, no “Proxecto de actuacións de posta en valor e uso 
público do río Maceiras. Tramo Ameal – Ponte de Lama“ existe unha partida de 
revexetación valorada en 601 €, onde se indica que:

Deberán ademais acometerse labores de revexetación,  empregándose dous 
tipos de implantación vexetal:

1. Plantación con especies arbóreas de especies autóctonas

2. Estaquillado

Tendo  en  conta  que  a  empresa  contratada,  Construcciones  y  electricidad 
Redondela  S.A.  (Coersa),  dificilmente  podería  asumir  directamente  este 
traballo pois pertencen a uns sectores alleo á recuperación medioambiental ou 
aos traballos de silvicultura e repoboacións, tal como se pode deducir do seu 
nome.

Tendo en conta que parte da labor de estaquillado, tal como ven definida no 
proxecto de actuacións, non se pode realizar ó non deixar a empresa Cantería 
Carna ocos nos muros recentemente construídos e que a estación na que nos 
atopamos  non  é  a  idónea  para  a  plantación  exitosa  de  arborado, 
PREGUNTAMOS:

Coñece  o  concelleiro  de  medio  ambiente  se  se  realizou  unha  nova 
subcontratación  de  empresa  para  a  realización  desta  fase  de 
rexevetación, que cantidade árbores plantará realmente e que especie van 
proceder a plantar?”

Resposta: Miguel Álvarez: hai unha dirección técnica, xa houbo unha serie de 
plantación de árbores.

Preguntas formuladas por AER relativa a inclusión de cativos e cativas de 
3 anos no programa municipal de conciliación (Rex. Entrada 02.07.2018, 
2018-E-RPLN-14).

“Anualmente  o  Concello  de  Redondela  organiza  durante  o  Nadal,  Semana 
Santa e o Verán o programa municipal de conciliación. As bases indican que 
poderán  inscribirse  cativos  e  cativas  de  4  anos  en  adiante.  Recentemente 
diversas ANPAS veñen de reclamar que se permita incluír tamén as rapazas e 
rapaces de 3 anos xa que por motivos de data de nacemento no primeiro curso 
de infantil conviven nenos e nenas de 3 e 4 anos, sendo as necesidades de 
conciliación  similares  para  os  seus  proxenitores.  As  bases  da  contratación 
actual  non  se  poden  cambiar  ata  a  vindeira  convocatoria,  polo  que 
PREGUNTAMOS:



Na vindeira  contratación do programa de conciliación municipal  vanse 
cambiar  as  bases  do  prego  para  que  se  admitan  cativos  e  cativas 
escolarizados a partir de 3 anos?”

Resposta:  sra.  Amoedo:  o  límite  hai  que  poñelo  nalgunha idade,  hai  moita 
diferencia entre os que cumpren en xaneiro e os de decembro. Hai que poñer 
unha franxa de idade, hai que analizar moi ben como facer para que non sexa 
un problema.

O Sr. Araújo dá lectura das seguintes preguntas:

Preguntas  formuladas  polo  PSOE  relativa  ao  préstamo  de  libros  na 
biblioteca. (Rex. Entrada 03.07.2018, 2018-E-RE-929).

“Os usuarios e usuarias da Biblioteca Pública de Chapela podían solicitar o 
préstamo de libros do fondo da Biblioteca Pública Municipal  Valle-Inclán de 
Redondela. Dende hai máis de 5 meses, os usuarios e usuarias da Biblioteca 
Pública de Chapela non teñen dereito a dito servizo. Isto, levantou queixas dos 
usuarios e usuarias da Biblioteca Pública de Chapela, ao mesmo tempo que 
rexistrouse por parte do PSdeG-Redondela unha pregunta sobre este tema. A 
resposta verbal a esta problemática foi que o Goberno Municipal do PP estaba 
buscando a fórmula de préstamo de libros a través dunha empresas de envios. 

Despois de meses e non ver solucións PREGUNTA:

Cando ten previsto o Goberno Municipal do PP de Redondela repoñer o 
servizo  interbibliotecas  públicas  de  préstamo  de  libros  do  noso 
concello?”

Resposta: sra. Amoedo: se fará dunha forma rápida.

ALCALDE: xa hai un seguimento por parte das bibliotecas para que esto se 
faga.

Preguntas formuladas polo PSOE relativa á sinal na rúa Alfonso XII que 
regula  o tráfico  cara  á  rúa  Telmo Bernárdez.  (Rex.  Entrada  03.07.2018, 
2018-E-RE-928).



“O Goberno Municipal do PP de Redondela mandou colocar unha sinal que 
regulaba o tráfico de varias rúas do casco vello  (rúa Telmo Bernárdez,  rúa 
Campo das Redes, rúa Reveriano Soutullo, rúa Cruceiro...) dende a rúa Alfonso 
XII, está despois foi modificada e finalmente, quitada do lugar. Dita situación 
inestable non parece estar englobada dentro dun plan inexistente de tráfico e 
dista moito de razóns técnicas. 

Cabe engadir tras modificacións individuais e puntuais de sinais, que tras anos 
de promesas do Goberno Municipal do PP de Redondela, seguimos esperando 
polo prometido e máis que prometido Plan de Tráfico de Redondela.

PREGUNTAS:

Cal foi o plantexamento técnico para a colocación da sinal na rúa Alfonso 
XII  que regulaba o tráfico cara á rúa Telmo Bernárdez? E existe ou hai 
proxección por parte do Goberno Municipal do PP un Plan de Tráfico para o 
noso concello? ”

Resposta: sr. González Barbeiro: seguridade viaria trátase de reducir o tráfico 
de tránsito e potenciar o residencial e reducir o lío de tráfico que se produce 
nesa vía.

Preguntas formuladas polo PSOE relativa a recuperación de As Telleiras. 
(Rex. Entrada 03.07.2018, 2018-E-RE-930).

“En  decembro  de  2015,  o  pleno  de  Redondela  aprobou  unha  moción  por 
unanimidade do PSdeG-Redondela que tiña como obxectivo a recuperación do 
patrimonio industrial  de A Telleira  de Cesantes.  No debate desta moción,  o 
concelleiro de Cultura por aquelas, Xabier Alonso cuestionou a idoneidade de 
actuar sobre estes restos mediante a súa intervención na que alegou "hai que 
ser  moi  cautelosos  xa  que  en  moitas  ocasións  é  máis  adecuado  seguir  o 
principio da mínima intervención para garantir a conservación e preservación".

Hai  días,  tivemos  coñecemento  de  forma  non  oficial  de  que  o  Goberno 
Municipal do PP de Redondela iniciou unha rolda de contactos e xuntanzas 
polo tema comentado anteriormente.   Pola contra,  o  PSdeG-Redondela non 
recibiu información sobre esta reunión, nin sobre un posible proxecto 

PREGUNTAS 

Quenes estaban presentes na última reunión xestionada polo Goberno 
Municipal do PP relacionada co tema de A Telleiras? Existe un proxecto 
para a recuperación de A Telleira de Cesantes? ”



Resposta: ALCALDE: o único grupo que está colaborando para que isto vaia 
adiante é AER.  

Houbo unha xuntanza. Acordo con AER no tema do remanente, compromiso 
que estamos tentando levar a cabo.

ROGOS:

O Sr. Covelo dá lectura dos seguintes rogos:

Rogo formulado  por  AER relativa  á  rehabilitación e  melloras  da Ponte 
Viaduto de Pontevedra (Rex. Entrada 03.06.2018, 2018-E-RE-720).

“No que respecta ás obras de rehabilitación e mellora da Ponte de Ferro ou 
viaduto de Pontevedra, nos piares de pedra están aplicando morteiro para o 
encintado das xuntas das pedras. Tal como se pode observar estes días no piar 
que  se  atopa  a  carón  da  estrada  “nacional”,  o  encintado  resultou  ser  moi 
chamativo, e sobre todo, supón un cambio importante sobre a imaxe que se 
tiña deses piares.

Por todo o mencionado,

ROGAMOS  que  por  parte  do  goberno  local  fagan  unha  revisión  do 
proxecto de actuación na Ponte viaduto de Pontevedra no que respecta 
aos acabados e intervencións nos piares de pedra para determinar se o 
resultado que se observa corresponde co planificado e o autorizado polos 
organismos  competentes.  De  non  ser  así  rogamos  o  poñan  en 
coñecemento da administración responsable para que tome as medidas 
oportunas ao respecto.”

 

Resposta:  sr.  González  Barbeiro:  estase  facendo  seguimento  das  obras, 
Patrimonio está facendo o seguimento.

Rogos  formulado  por  AER  varios  temas  (Rex.  Entrada  30.05.2018, 
2018-E-RE-711).

“1. Sobre reclamacións pendentes polos danos ocasionados polas obras 
do Eixo Atlántico da Alta Velocidade; AVE.



Consultados  os  expedientes,  podemos comprobar  que  xa  en  decembro  de 
2015 se instaba á Dirección Xeral de Explotación e Construción de ADIF, así 
como á Subdirección  de expropiacións do mesmo organismo,  a  cumprir  os 
compromisos respecto das reclamacións efectuadas por diferentes veciños e 
veciñas de Redondela.

En xaneiro de 2016 amplíase a reclamación con máis casos.

Nun breve resumo, salientamos a afectación de cinco vivendas e varios terreos 
agrícolas non repostos á súa situación inicial, así como incidencias nas canles 
de rega ou regatos.

En febreiro  de 2018 reitérase a petición para que se dea resposta a estas 
reclamacións sen que a día de hoxe conste ningún contacto por  parte  das 
administracións responsables.

Así  e  todo,  o  Sr.  Alcalde  ten  entrevistas  e  negociacións  coas  mesmas 
entidades,  sen  que  estes  temas  foran  tratados.  Posto  que,  de  ser  así, 
procedería  comunicarlle  á  veciñanza  afectada  a  situación  actual  das 
reclamacións.

O Concello vai facer obras públicas en terreos cedidos por ADIF, pero mentres, 
as persoas están a vivir en casas seriamente afectadas e sen posibilidade de 
arranxo por falta de compromiso e/ou resposta.

Tendo en conta este exemplo, estamos a ver con preocupación o que poden 
supor as afectacións da AP-9, unha vez que as obras se deron por rematadas.

Por todo o mencionado, ROGAMOS ao Sr. Alcalde que tome cartas no asunto, 
se reúna cos afectados e afectadas e se chegue a un compromiso de solución. 
Pasaron máis de catro anos do final das obras e seguen nas mesmas. Sen 
descartar a posta en marcha das medidas xurídicas que correspondan.”

Resposta: ALCALDE: está solicitada unha información e pendente de que a 
recibamos.

“2. Sobre as solicitudes de autorizacións de eventos. Unha vez que existen 
unhas instrucións sobre documentación a presentar para poder celebrar festas 
ou verbenas populares e que se atopan colgadas na web do Concello. Vistas 
as  dificultades  que  diversos  promotores  de  eventos  tiveron  coa  burocracia 
demandada  dende  o  Concello  no  pasado  ano  2017  e  que  levou  a  unha 
desmoralización xeneralizada de cara mesmo a continuar  con proxectos de 
anos  de  duración.  Existindo  un  gran  descoñecemento  e  mesmo  dúbidas 
importantes entre as organizacións sen ánimo de lucro organizadores de todo 
tipo de eventos.



ROGAMOS  novamente  que  se  realicen  sesións  informativas  con  tódalas 
entidades promotoras e organizadoras de eventos en Redondela, para explicar 
en detalle as instrucións tal como xa solicitamos no rogo formulado no pleno de 
xaneiro de 2018.”

INTERVENCIÓNS:

Sr. Covelo: publicáronse na web unhas instrucións para festexos. Solicitamos 
que se fixera o contacto coas asociacións. Rogamos que se faga esa sesión.

Resposta: sr. González Barbeiro: no departamento se lle contesta a todos.

Seguindo o acordo do Alcalde co PSOE dáse por tratado os seguintes Rogos 
que se transcriben a continuación:

Rogo formulado por PSOE colocación dunha rede na canastra da cancha 
sita  ao  carón  da  Alameda  Castelao  (Rex.  Entrada  03.07.2018, 
2018-E-RE-935).

“O Goberno Municipal do PP de Redondela, gastou 20.000€ do Plan Concellos 
da Deputación de Pontevedra en cortinas para as instalacións deportivas de 
Redondela. Pola contra, as persoas que fan uso da cancha de baloncesto sita 
ao carón da Alameda Castelao levan anos queixándose e comunicado a súa 
demanda  pola  falta  dunha  rede  na  canastra  que  custa  menos  de  10€  ao 
Goberno Municipal do PP de Redondela.

ROGAMOS, ao señor Alcalde que faga a xestións oportunas para:

Que  se  atenda  a  solicitude  ignorada  en  repetidas  ocasións  polo  Goberno 
Municipal  do  PP de  Redondela  da  colocación  dunha  rede  na  canastra  da 
cancha sita ao carón da Alameda Castelao”

Rogo formulado por PSOE sobre un estudo do cableado e o seu posible 
soterramento  na  zona  do  Casco  Vello  de  Redondela  (Rex.  Entrada 
03.07.2018, 2018-E-RE-931).

“En  xaneiro  de  2017,  o  PSdeG-Redondela  presentou  un  rogo  debido  ao 
cableado pendurante nas rúas do casco vello (Rúa Cruceiro, Rúa Loureiro e 
Rúa  Campo  das  Redes)  polas  que  transitan  milleiros  de  peregrinos  e 
peregrinas ao ano, xa que dúas das ditas rúas atópanse dentro do percorrido 
do Camiño de Santiago. Os socialistas solicitabamos a realización dun estudo 



sobre o estado do cableado en ditas rúas e ter en conta o soterrado xa que 
cada  vez  hai  máis  cables,  moitos  deles  oxidados  nunhas  condicións 
deplorables,  pendurando  polas  fachadas  das  vivendas  do casco  vello.  Dito 
tema volvemos a levalo a pleno mediante unha pregunta no pleno de xaneiro 
de 2018. O noso obxectivo era coñecer as xestións realizadas polo Goberno 
Municipal do PP para a realización dun estudo sobre o estado do cableado en 
ditas rúas e ter en conta o soterrado. As respostas a isto por parte da Sra. 
Amoedo foi  “o cableado é unha cuestión a analizar,  pero nesa zona temos 
outras  preocupacións  como  o  plan  de  autoprotección  do  casco  antigo.  A 
realidade que nos atopamos é que todo é unha auténtica desfeita.

Como  pasou  case  máis  dun  ano  e  medio  volvemos  a  ROGAR,  ao  señor 
Alcalde que faga a xestións oportunas para:

Que faga un estudo sobre o estado do cableado e o seu posible soterramento 
na zona do casco vello de Redondela”

Rogo formulado por PSOE para a creación dunha praza de aparcadoiro 
para  persoas  con  diversidade  funcional  na  rúa  Ernestina  Otero  (Rex. 
Entrada 03.07.2018, 2018-E-RE-932).

“Na rúa Ernestina Otero viven persoas con diversidade funcional, ao igual que 
transita un número elevado de persoas ao estar preto a Praza de Abastos. 
Dende o PSdeG-Redondela pensamos que é o deber da administración pública 
axudar e facilitar a vida diaria ás persoas con diversidade funcional.

ROGAMOS, ao señor Alcalde que faga a xestións oportunas para:

Que se proceda á colocación dunha praza de aparcadoiro para persoas con 
diversidade funcional na rúa Ernestina Otero preto da Praza de Abastos.”

Rogo formulado  por  PSOE para a  limpeza  e  desbroce da contorna  da 
Marisma (Rex. Entrada 03.07.2018, 2018-E-RE-933)

“Nos  últimos  días,  puidemos  comprobar  pola  prensa  que  o  Concello  de 
Redondela recibiu o galardón de Escoba de Prata co motivo da limpeza viaria e 
recuperación  medioambiental  na contorna da Marisma. Pola contra,  en dita 
zona,  máis  concretamente o paseo situado por  detrás do ambulatorio  e  ao 
redor do IES Mendiño, atópase nun estado “maleza” e “impracticable”.

ROGAMOS, ao señor Alcalde que faga a xestións oportunas para:

Que inicie proceda a ordenar a limpeza e desbroce da contorna da Marisma.”



Rogo  formulado  por  PSOE para  revisión  e  reposición  das  placas  dos 
nomes de rúas e camiños (Rex. Entrada 03.07.2018, 2018-E-RE-934)

“Varias placas de nomes de rúas e camiños están nunha situación deplorable 
sen visualizarse o nome, como pode ser o exemplo da rúa da Leña.

ROGAMOS, ao señor Alcalde que faga a xestións oportunas para:

Que revisen e repoñan as placas dos nomes de rúas e camiños para a súa 
óptima visualización.”

E dado o avanzado da hora, sendo as vinte e tres horas e cincuenta e oito  
minutos do día indicado no encabezamento, o sr. Alcalde dá por rematada a 
sesión, da que se redacta a presente acta e da que, como secretario, dou fe.
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