
Expediente número: PLN/2018/7

ACTA

Sesión Ordinaria 7/2018 celebrada polo Pleno do 
Concello o día 07 de xuño de 2018 

ORDE DO DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1.  Aprobación,  se  procede,  da  acta  da  sesión  ordinaria  5/2018  do 
24/04/2018.

2.  Aprobación,  se  procede,  da  acta  da  sesión  Extraordinaria  Urxente 
6/2018 do 14/05/2018.

3. Proposta de Aprobación Recoñecemento Extraxudicial IV.

4.  Aprobación  do  Aumento  da  Contía  Global  da  Gratificación 
Extraordinaria.

5.  Aprobación  da  Modificación  da  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  do 
Imposto Sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO).

6.  Revisión de prezos do contrato  do Seguro de vida e accidentes  do 
persoal funcionario e laboral do Concello de Redondela.

7. Proposta Inicio de Expediente Municipal Deslinde Termos Municipais 
Redondela e Mos e Designación de Membros da Comisión Municipal de 
Deslinde do Concello de Redondela.

8. Proposta da Concelleira de Ensino Cambio De Nome do CEIP Santo 
Paio de Abaixo (Reboreda).

9.  Aprobación  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  uso  e  desfrute  das 
praias no termo municipal de Redondela.

10.  Designación  do  representante  do  Grupo  AER  do  Concello  de 
Redondela na Mancomunidade Intermunicipal de Vigo.

PARTE DE CONTROL

10. Dación de conta das resolucións de Alcaldía.

11.  Dar  Conta  dos  Expediente  de  Modificación  de  Crédito:  MC 
09/2018.TC05/18,  MC  10/2018.GC02/18,  MC  12/2018.TC06/18,  MC 
13/2018.TC07/18 e 14/2018.IR04/18

12. Mocións

13. Rogos

14. Preguntas



No Multiusos da Xunqueira, habilitado como salón de sesións por resolución da 
alcaldía de data 04 de xuño de 2018, e sendo as vinte horas e cinco minutos do 
07 de xuño 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 Teresa París Blanco

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:

 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.

 O sr. Alcalde fai un receso ás 21:35, reiniciándose a sesión ás 21:43 
horas.

 O sr. Alcalde fai un receso ás 21:50, reiniciándose a sesión ás 22:10 
horas.

 Ás 22:15 auséntase o concelleiro Mauro Álvarez, regresando á sesión ás 
22:28 horas.

 O sr. Alcalde fai un receso ás 22:52, reiniciándose a sesión ás 22:56 
horas.

1.  Aprobación,  se  procede,  da  acta  da  sesión  ordinaria  5/2018  do 
24/04/2018

Dáse  conta  do  borrador  da  acta  da  sesión  ordinaria  núm.  5/2018  do 
24/04/2018.

INTERVENCIÓNS:

Sra.  Rey:  pedimos  que  se  retire  a  intervención  do  Alcalde.  O regulamento 
orgánico recolle que as intervencións no pleno se realizan a través do voceiro 
de cada grupo político.

Secretario:  a  sesión  xa  estaba  iniciada,  por  iso  se  recolleu  na  acta  a 
intervención do sr. Alcalde.

Sra. París: na pregunta 3 que contesta o sr. Crespo, cando se indica “temos 
estado en contacto coa presidenta, con Beatriz...” debe dicir:  “presidenta da 
comisión, Beatriz”. 



VOTACIÓN E ACORDO:
Sometido a votación o mencionado borrador, apróbase, coa rectificación do PP, 
sendo 15 votos a favor (9 do PP, 4 de AER, 1 do BNG e 1 do concelleiro non 
adscrito) e 6 votos en contra do PSOE.

2.  Aprobación,  se  procede,  da  acta  da  sesión  Extraordinaria  Urxente 
6/2018 do 14/05/2018

Dáse conta do borrador da acta da sesión Extraordinaria Urxente núm. 6/2018 
do 14/05/2018.

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometido  a  votación  o  mencionado  borrador,  apróbase,  por  unanimidade 
dos/as concelleiros/as sendo 21 votos a favor (09 do PP, 06 do PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito).

3. Proposta de Aprobación Recoñecemento Extraxudicial IV.

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda 
do día 04/06/2018 que 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 30 de maio 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 
37.301,15  euros,  distribuídos  do  seguinte  xeito,  e  imputando  os  gastos  ás 
partidas que se indican do orzamento do Concello de Redondela para o ano 
2018:

 

NOME TERCEIRO NUM.FACTURAData Fact. Importe Fact. Aplic. orzamentaria

RAGOVI S.C. A/3 02/01/2018 411,40 € 1531A.2150000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137001665725 23/01/2018 69,45 € 1641A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137017760680 10/09/2017 545,76 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023983525 06/12/2017 139,82 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023984278 06/12/2017 414,99 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023984290 06/12/2017 346,41 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023984603 06/12/2017 339,79 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023984868 06/12/2017 166,29 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023988034 06/12/2017 194,59 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023988061 06/12/2017 597,47 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023995186 06/12/2017 576,31 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137023995412 06/12/2017 190,89 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. FE17137023998734 06/12/2017 50,70 € 1651A.2210000



SDG, S.A.

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024017179 07/12/2017 949,81 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024017206 07/12/2017 613,26 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024154211 10/12/2017 603,55 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024177080 10/12/2017 771,99 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024180501 10/12/2017 17,50 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024225996 11/12/2017 688,05 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024226096 11/12/2017 710,90 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024802783 17/12/2017 14,58 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024844190 18/12/2017 794,51 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024844229 18/12/2017 634,50 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137025103089 21/12/2017 11,30 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137025118408 21/12/2017 333,62 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137025119955 21/12/2017 518,58 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000156164 01/01/2018 192,22 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000392047 04/01/2018 530,39 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000392968 04/01/2018 378,79 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000398844 04/01/2018 533,09 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000509648 07/01/2018 428,45 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. FE18137000510389 07/01/2018 214,67 € 1651A.2210000



SDG, S.A.

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000510629 07/01/2018 559,85 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000523775 07/01/2018 276,84 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000543490 07/01/2018 437,05 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000573089 08/01/2018 722,14 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137001664729 23/01/2018 434,01 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137002176365 31/01/2018 810,17 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137005362542 12/03/2018 636,90 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137005362890 12/03/2018 707,81 € 1651A.2210000

GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253581154 05/01/2018 453,99 € 1651A.2210000

GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253697376 06/01/2018 948,48 € 1651A.2210000

GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. FE18321254176008 15/01/2018 614,64 € 1651A.2210000

GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. RE18326000142387 15/03/2018 573,16 € 1651A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024370771 13/12/2017 376,76 € 2311A.2210000

JOSE SEBASTIAN 
VALES 1843 13/10/2017 17,04 € 2311A.2211000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137019065330 28/09/2017 380,56 € 3231A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024180558 10/12/2017 29,72 € 3231A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024391964 13/12/2017 82,76 € 3231A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024573187 14/12/2017 69,12 € 3231A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. FE17137024766031 17/12/2017 212,68 € 3231A.2210000



SDG, S.A.

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE18137000319824 02/01/2018 26,12 € 3231A.2210000

GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253581099 05/01/2018 445,23 € 3231A.2210000

GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253697375 06/01/2018 407,89 € 3231A.2210000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024189449 10/12/2017 25,41 € 3261A.2210000

ZINET MEDIA GLOBAL, 
S.L. SN/2017/000006562 08/03/2018 29,40 € 3321A.2200100

CULTURACTIVA SOC. 
COOPERATIVA GALEGA 509/2017 11/11/2017 1.210,00 € 3341A.2260914

JOSE AMOEDO 
ALVAREZ AMOEDOS 
ROTULACIONES 139/17 23/05/2017 2.142,91 € 3381A.2260200

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2016/64 31/12/2016 644,60 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/4 31/01/2017 659,83 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/20 28/02/2017 741,55 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/26 31/03/2017 820,53 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/31 30/04/2017 554,69 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/37 31/05/2017 820,57 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/39 30/06/2017 697,31 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/00000043 27/07/2017 194,33 € 3411A.2260909



SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/00000047 29/09/2017 133,02 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/00000062 25/10/2017 811,14 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/00000069 28/11/2017 780,33 € 3411A.2260909

SERVIOCIO, CULTURA, 
DEPORTE Y 
RECREACION  S.L. 23/F2017/00000076 29/12/2017 548,94 € 3411A.2260909

GAS NATURAL 
SERVICIOS SDG, S.A. FE18321253581208 05/01/2018 666,18 € 3421A.2210000

ARGAEX PIRAMIDE 
2006 S.L. FV17/3.243 24/08/2017 170,37 € 4312A.2211000

ARGAEX PIRAMIDE 
2006 S.L. FV17/3.727 29/09/2017 178,81 € 4312A.2211000

VEGO 
SUPERMERCADOS,S.A.
U. 11000007 09/11/2017 315,00 € 9121A.2210500

PEDRO TABOAS 
RIVERA LIBRERIA 
MOLIERE 43123 15/01/2018 2.723,70 € 9221A.220000

GAS NATURAL S.U.R. 
SDG, S.A. FE17137024396195 13/12/2017 134,75 € 9221A.2210000

COMUNIDADE DE 
PROP. 8 DE MARZO, 
parcela 5 633 01/12/2017 49,96 € 9331A.2269900

COMUNIDADE DE 
PROP. 8 DE MARZO, 
parcela 5 634 01/12/2017 41,27 € 9331A.2269900

 ”

INTERVENCIÓNS:

Sra.  Amoedo:  todas  as  facturas  foron  presentadas  máis  tarde  de  cando 
correspondía. Hai que facer os pagos.

Sr.  González  (BNG):  non  hai  maiores  novidades  porque  a  maioría  son  de 
Fenosa. Algunhas son de decembro de 2016, non nos parece lóxico despois de 
un ano e pico. Porén, daremos o apoio para que poidan pagarse.



Sr. Darriba: co Multiusos seguimos igual, supoño. Pediríamos, se é posible, que 
nas de Fenosa se identifiquen correctamente as direccións dos edificios.

Alcalde: o edificio ó mellor non está ben identificado pero o edificio está ben 
posto porque se identifica a zona.

Sra. Amoedo: contestarlle ó sr. Darriba que non ten máis que vir ó Concello e 
miramos o expediente e lle aclaro as dúbidas.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 
16 votos a favor (09 do PP, 06 do PSdeG-PSOE, 01 do BNG) e 05 abstencións 
(04 de AER e 01 do concelleiro non adscrito).

4.  Aprobación  do  Aumento  da  Contía  Global  da  Gratificación 
Extraordinaria.

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda 
do día 04/06/2018 que di:

“Apróbase a proposta cos votos a favor do PP, as abstencións do PSOE e do 
BNG e o voto en contra da AER.

Asunto: aumento da contía global da gratificación extraordinaria.

A día de hoxe, obsérvase que existen importes de gratificacións por servizos 
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-30.05.18.1 de 30 de 
maio 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  47.325,57  €, 
cumprindo coas condicións establecidas no informe da Intervención antedito.”



INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: é un aumento da partida para poder aboar as gratificacións que 
no mes de abril se fixeron a maiores, basicamente afecta ás da policía local. 
Son actividades que desenvolveron.

Sr. González (BNG): é o primeiro dos sete plenos que teremos dos aumentos 
que virán. A partida xa está esgotada. O ano pasado o equipo de goberno dicía 
que  existían  moitos  imprevistos  que  tiñan  que  cumprir.  É  unha 
irresponsabilidade do equipo de goberno porque non planifica. Hai cuestións 
salientables  como traballadores  de xardinería  que acoden os sábados para 
mantemento de vehículos.  Hai  traballadores que non perciben gratificacións 
porque  se  negocia  con  eles  outro  tipo  de  compensacións  horarias.  Se  os 
traballadores realizan as actuacións teñen que percibir os emolumentos que 
corresponden. Dámoslle apoio pero veremos como evoluciona ó longo do ano.

Sr. Darriba: xa estamos con estas gratificacións, estamos en xuño e seguimos 
sen orzamento. 72 horas corresponden ás procesións. Neste caso concreto a 
maioría son da policía, pero é que xa temos esgotadas todas as outras. Se 
gastaron todas as gratificacións en tres meses. Me dá a impresión de que este 
ano bateremos récords. Non teñen feito absolutamente nada no control desas 
gratificacións. Extraordinario é iso, extraordinario; porque hai moitas horas que 
son habituais e non teñen nada de extraordinarias. 

Sr. Cabaleiro (PSOE): tendo en conta que a maior parte son as horas extras da 
policía local, nos reunimos cos sindicatos da policía local e sabemos que se 
podería  mellorar  moito  a  planificación.  Non  entenden  que  as  horas  extras 
sexan para o que son. Lles recomendo que retomen a forma de uso das horas 
extras. Espero que dunha vez presenten un orzamento onde se contemple algo 
real e non teñamos que vir todos os meses con este tema.

Sra. Amoedo: vostedes saben o número de efectivos de policía local, non se 
pode facer maxia. Os servizos hai que cubrilos. Entendo que todos vostedes 
apoiarán que o Concello sexa o máis seguro posible e nos momentos que 
temos  un  número  importante  de  persoas  no  Concello  cubramos  esa 
seguridade. Saben ademais a problemática que temos con estas partidas. É un 
procedemento legal que require a aprobación no Pleno e por iso o traemos 
aquí.

Sr. González: en ningún momento se falou de que non haxa que priorizar a 
seguridade;  trátase  dos  eventos  e  da  falta  de  planificación  do  equipo  de 
goberno. Non só os corpos da policía local, hai outros corpos que tamén. Por 
exemplo preparar os baixos para as alfombras, se podería facer en xornada 
ordinaria. Para que queren os orzamentos si  o PP fai o que quere, negocia 
remanentes, negocia modificacións... no día a día non lle fai falta orzamento, 
están sacando todo para adiante.  O BNG apoiará esta proposta porque os 
traballadores teñen que cobrar o que é lexítimo.



Sr. Darriba: preocupados pola seguridade e polas condicións da policía local 
creo que non están vostedes. Teñen problemas de dotación. Temos a impresión 
de que este mes de maio con todos os eventos que houbo non aumentarán 
tanto as horas, porque por falta de dotación non a fixeron. A propia policía local 
está queixándose da dotación. Estamos xa en 47.000 euros por horas extras.

Sr. Cabaleiro: estamos falando dunha cifra importante para que o PP o tome 
con  maior  rigor  e  consideración.  Isto  basicamente  foi  do  mes  de  abril.  O 
goberno municipal necesita unha nova visión do gasto. Vamos a facilitar que os 
traballadores cobren, pero con abstención.

Sra. Amoedo: sr. Cabaleiro pensei que me mencionaría o novo goberno e se 
acabarían as restricións de persoal. Temos claro que cubrimos as necesidades 
que fai falta cubrir. Traemos gratificacións extraordinarias dos empregados para 
evitar subcontratacións e vostedes tamén o reprochan. O teriamos fácil no caso 
de preparación dos baixos para as alfombristas. Na xornada laboral, o persoal 
ten que adicarse á prestación de servizos ó cidadán.  Se queremos que os 
empregados públicos fagan o seu traballo temos que traer isto á pleno.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 
11 votos a favor (09 do PP, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito), 04 
votos en contra de AER e 06 abstencións do PSdeG-PSOE.

5.  Aprobación  da  Modificación  da  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  do 
Imposto Sobre Construcións, Instalacións e Obras (ICIO)

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda 
do día 04/06/2018 que di:

“Asunto:  Expediente  de  aprobación  de  modificación  da  ordenanza  fiscal  
reguladoras do imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.

Unha  das  manifestacións  máis  democráticas  existentes  nas  leis  que  nos  
outorgamos é a de que as prestacións patrimoniais que deban ser soportadas  
polos cidadáns para o financiamento das súas Administracións Públicas sexan  
aceptadas,  aprobadas  e  reguladas  por  nós  mesmos,  a  través  dos  nosos  
representantes.

Á  súa  vez,  as  Administracións  Públicas  teñen  como  única  finalidade  a  
satisfacción  do  interese  xeral.  O  cumprimento  desta  satisfacción  realízase,  
principalmente, e entre outras medidas, a través da prestación de servizos. A  
partir deste punto, para a prestación de servizos, o concello debe contar con  



recursos para poder afronta-la prestación destes servizos. As Entidades Locais  
teñen potestade para regular os impostos locais de acordo coa Lei Reguladora  
das Facendas Locais.

A  potestade  regulamentaria  das  entidades  locais  en  materia  tributaria  
exercerase a través de Ordenanzas fiscais reguladoras dos seus tributos.

Neste caso trátase de modificar a Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto  
sobre Construcións, Instalacións e Obras (BOP número 299, do 27.12.1989;  
BOP número  95,  do  19.05.1994;  BOP número  241,  do  15.12.2003;  BOP  
número 247, do 26.12.2007; BOP número 93 do 15.05.18)

Esta  modificación  faise  necesaria  para  adecuar  a  última  redacción  da  
Ordenanza  Fiscal  co  obxectivo  de  clarificar  qué  documentación  e  en  qué  
momento se debe presentar para beneficiarse da bonificación enmarcada na  
iniciativa da Xunta de Galicia “Concellos Doing Business” de impulso e fomento  
do  emprego  mediante  a  implantación  e  fixación  de  empresas  no  territorio  
galego.

Na práctica empresarial  é habitual que o feito impoñible deste imposto teña  
carácter  previo  ás  contratacións  pretendidas,  co  que  se  dificulta  que  no  
momento do seu devengo se poida acreditar de forma fehaciente polo suxeito  
pasivo tal incremento neto de emprego.

Por elo, se introduce na Ordenanza Fiscal que inicialmente no momento da  
solicitude se esixa unha memoria explicativa da viabilidade do proxecto e, non  
ata  o  momento  da  comunicación  previa  do  inicio  da  actividade,  a  
documentación  xustificativa  das  contratacións  necesarias  para  acceder  á  
bonificación.

Por  todo  o  exposto  proponse  a  esta  Comisión  Informativa  de  Economía  e  
Facenda:

Primeiro.-

Na Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Construcións, Instalacións e  
Obras a modificación do artigo 4 apartado 3 quedando redactado como segue:

3.- Establécense as seguintes bonificacións sobre a cota do Imposto:

a) Ao abeiro do disposto no artigo 103. 2 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de  
5 de marzo,  que aproba o texto refundido da Lei  reguladora  das facendas  
locais,  establécese  unha  bonificación  na  cota  do  imposto  a  favor  das  
construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese  
ou utilidade municipal por concorrer as circunstancias de fomento do emprego  
que se detallan.

Esta  medida  será  de  aplicación  unicamente  a  aqueles  supostos  de  
implantación dunha nova actividade económica ou empresarial,  así  como a  
aqueles  outros  que  consistan  nunha  ampliación  das  instalacións  sempre  e  
cando implique creación de emprego.

Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e se acordará, previa  
solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus  
membros.



A porcentaxe de bonificación será a seguinte:

- 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.

- 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.

- 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.

Para gozar da bonificación a que se refire este apartado, deberán concorrer os  
seguintes requisitos:

- Para a aplicación desta bonificación deben concorrer as figuras de suxeito  
pasivo do imposto e titular da actividade que promova o fomento do emprego.

- A solicitude de declaración de especial interese ou utilidade pública municipal  
por fomento do emprego deberá presentarse coa solicitude da licenza de obra  
ou urbanística ou declaración responsable ou comunicación previa, e en todo  
caso,  antes  do  inicio  da  execución  de  construcción,  instalación  ou  obra,  
achegando  unha  memoria  explicativa  da  viabilidade  do  proxecto,  na  que  
ademáis  deberá  indicar  os  datos  de  emprego  a  crear  e  cando  a  empresa  
estivese xa en activo, o emprego existente.

-  Unha vez desfrutada esta bonificación para un feito  impoñible,  só poderá  
desfrutarse para os seguintes, respecto dos mesmos contribuínte e inmoble, se  
transcorreran dous anos desde a finalización das obras que foron obxecto da  
citada bonificación.

-  Á  solicitude  deberá  acompañarse  documentación  acreditativa  de  que  se  
cumpren os requisitos previstos no presente apartado.

- A construción, instalación ou obra deberá estar radicada no termo municipal  
de Redondela e ha de constituír o centro de traballo no que se adoptan as  
medidas de fomento do emprego.

-  As contratacións deberán supoñer un incremento de persoal.  No caso de  
actividades xa existentes, haberá de xustificarse que nos dous anos anteriores  
non  houbo  diminución  de  persoal  no  conxunto  dos  centros  de  traballo  
radicados no municipio de Redondela, ou no caso de existir diminución, esta  
fose  recuperada  no  momento  de  solicitar  a  bonificación.  En  relación  ás  
contratacións  efectuadas  polo  solicitante  da  bonificación,  haberán  de  
observarse os seguintes extremos:

-  As  contratacións  deberán  xustificarse  cos  documentos  acreditativos  dos  
contratos de traballo e das cotizacións sociais no momento da presentación da  
comunicación previa do inicio de actividade.

-  Haberá  de  xustificarse  a  condición  de  desempregados  nos  seis  meses  
anteriores á contratación e a inexistencia de relación laboral coa persoa física  
ou  xurídica  contratante  durante  os  doce  meses  anteriores  á  data  da  
contratación.

-  As  contratacións  deberán  ser  por  unha  xornada  mínima  de  30  horas  
semanais.

- As persoas contratadas non deben rexeitar oferta de emprego adecuada nin  
negarse a participar, salvo causa xustificada, en accións de emprego.



- Os contratos poderán ser:

-Indefinidos: Haberán de selo a xornada completa e manterse, xunto coa media  
do persoal de traballadores da actividade, polo menos durante un período de  
dous anos a partir da súa contratación. Considerarase incremento de persoal a  
consolidación de contratos temporais previamente existentes co compromiso  
de permanencia anterior.

-Temporais: Haberán de selo por unha duración mínima dun ano. Neste tipo de  
contratos,  como requisitos adicionais dos contratados,  haberán de terse  en  
conta os seguintes aspectos:

a)  Ser  maior  de  30  anos,  con  cargas  familiares  e  non  percibir  prestación  
algunha por desemprego.

b) Ser maior de 45 anos, beneficiarios da renda activa de inserción e esgotar  
as prestacións ordinarias de desemprego.

Para  poder  gozar  da  bonificación  prevista  no  presente  apartado,  o  suxeito  
pasivo beneficiario deberá estar ao corrente no pago das súas débedas coa  
Facenda Municipal e nas cotas correspondentes á Seguridade Social.

O goce definitivo da presente bonificación quedará condicionado, así mesmo,  
ao compromiso, por parte do titular da actividade, de que non se producirá o  
peche dos centros de traballo, por traslado a outro termo municipal ou outro  
Estado, no prazo dos tres anos seguintes á concesión da bonificación.

Non procederá a aplicación de bonificación algunha se como consecuencia das  
devanditas  construcións,  instalacións  ou  obras  sancionásese  a  comisión  
dalgunha infracción urbanística.

Non se aplicarán bonificacións sobre a cota liquidada como consecuencia das  
actuacións  da  inspección  de  tributos  nas  que  se  determine  unha  base  
impoñible superior á declarada polo suxeito pasivo ao final das construcións,  
instalacións e obras.

Nos casos en que como consecuencia da inspección tributaria realizada a base  
impoñible, é dicir o custo real e efectivo final, fóra superior en máis dun 5% á  
declarada  polo  suxeito  pasivo  como  custo  real  e  efectivo,  perderase  a  
bonificación que se puido conceder ou aprobar con anterioridade.

Así  mesmo,  a  recadación  do  imposto  en  período  executivo  e  polo  
procedemento  administrativo  de  prema,  determinará  tamén  a  perda  da  
bonificación que se puido conceder ou aprobar con anterioridade.

O  Concello  de  Redondela  comprobará,  mediante  o  previo  requirimento  da  
oportuna  documentación,  que  se  mantiveron  os  requisitos  esixidos  para  a  
bonificación  prevista  no  presente  artigo.  En  caso  de  incumprimento  das  
mesmas, perderase a bonificación concedida, procedéndose á regularización  
da situación tributaria

b)  Bonificación  do  25  por  100  para  as  construcións,  instalacións  ou  obras  
referentes a vivendas de protección oficial.

A bonificación prevista neste apartado aplicarase á cota resultante de aplicar,  
no seu caso, as bonificacións indicadas no apartado a).



Segundo.-

Autorizar  aos  Servizos  correspondentes,  para  unha  vez  aprobada  
definitivamente  esta  modificación  proposta,  se  proceda  á  modificación  da  
devandita Ordenanza Fiscal.

Terceiro.-

Facultar ao Alcalde-Presidente ou Concelleiro en quen delegue, para levar a 
cabo tódolos trámites necesarios para a consecución deste fin.”

INTERVENCIÓNS:

Sra.  Amoedo:  faise  necesaria  esta  modificación  para  determinar  a 
documentación  a  presentar  para  conseguir  as  bonificacións  (vai  lendo  o 
ditame). 

Isto é o que traemos ó pleno. É unha modificación da ordenanza para facilitar 
que se poida practicar a bonificación.

Sr.  Fojo:  seguiremos  na  nosa  postura  inicial.  Non  apoiaremos  políticas 
neoliberais  que  non  fomentan  o  emprego,  obteñen  maiores  beneficios  as 
empresas pero non benefician ó pobo. Os novos traballadores das empresas 
creadas cobrarán con precariedade. Escravismo de rexións que compiten pola 
man de obra máis barata.

Sr. González: xa é o terceiro pleno que se trae isto; a primeira vez foi rexeitada. 
Naquel  momento o BNG considerou que non lle tiña que dar apoio a unha 
proposta de que se reducisen tres impostos entre 50 e 90%. As políticas de 
emprego da Xunta son que os Concellos reduzan ingresos, e ó mesmo tempo 
non consegue que o pequeno e mediano comercio de Redondela se beneficie. 
Estas  pequenas empresas son o 90% en Redondela,  e  non se  benefician. 
Tamén terán que pasar o trámite de ser empresas de interese municipal. Nos 
xera moitas dúbidas. Non lle daremos o apoio. Na creación de emprego quen 
ten que saír beneficiado son as empresas de Redondela.

Sr. Darriba: agora do que se trata é dunha cuestión de procedemento, o resto 
está aprobado. O que nos gustaría é que a partir disto, nos sentaramos e ver 
que empresas de Redondela poderían obter apoio. Temos unha proposta de 
apoio ás empresas de inserción. 

Sr. Araújo: non estamos en contra da modificación, está avalada polos técnicos 
do Concello.

Sra. Amoedo: sr. Fojo di que non se fomenta o emprego, pero estamos falando 
de bonificacións e dun tempo mínimo que teñen que contratar ós empregados, 
e  en  determinadas  franxas  de  idade.  Sr.  Darriba  son  as  empresas  que 
legalmente se poidan instalar en Redondela. Non as vou seleccionar eu. As 



empresas que legalmente se poidan instalar en Redondela benvidas sexan. A 
FEGAMP tamén apoiou esta idea, e está gobernada polo PSOE. Sr. Fojo me 
parece  incrible  que  diga  que  fomenta  a  precariedade.  A proposta  pide  o 
cumprimento de requisitos.

Sr.  Fojo:  non se fala  de  proxectos  de economía produtiva.  Estaremos ante 
proxectos que explotan a clase traballadora e o medio ambiente, como a Mina 
de Touro. Votaremos en contra.

Sr.  González:  as  empresas  que  creen  máis  de  20  postos  de  traballo  se 
bonificará o 95% dos tres impostos. Ata 10 postos de traballo se bonificará o 
55%.  Estas  últimas  representan  en  Redondela  o  90%.  Son  empresas  que 
teñen competencia moi grande con Vigo ou cas grandes áreas comerciais. Non 
temos chan industrial, é un problema. En Redondela o sector produtivo é desta 
pequenas e medianas empresas. O goberno municipal non lle pode prohibir 
instalarse si cumpren pero si que poden existir outras políticas que propicien 
que se instalen no Concello. Votaremos en contra.

Sr. Darriba: sra. Amoedo dáme a impresión ás veces que lle importa pouco o 
que digamos os demais. Solta o seu discurso. Di vostede que benvida sexa, 
para nós non. Hai empresas que non as queremos. Hai outras empresas con 
criterio de futuro, longo prazo, sustentabilidade social... que estariamos a prol 
delas. Non creo que incida moito nas empresas que poidan vir. Depende de 
que funcione o naval e os coches. Non temos a visión cortoplacista que teñen 
vostedes. A experiencia xa debería facelos pensar. Non nos vale todo, estamos 
a prol do emprego pero non de calquera tipo de emprego.

Sra. Amoedo: sr. Fojo o problema é que trae un discurso e non o cambia. A 
realidade é que con esta ordenanza e beneficios fiscais é todo o contrario á 
denigración do traballador. Dicirlle ó sr. González que non me fale de Vigo que 
ten anulado o Plan Xeral. Os beneficios fiscais sempre son bos para atraer a 
pequenas,  medianas  e  grandes  empresas.  Vostede  vota  en  contra  dos 
intereses de Redondela. As empresas se teñen que decidirse a instalarse entre 
un Concello que ten beneficios fiscais e os que non, decidirán polos que os 
teñen. Non somos cortoplacistas. Vostede sr. González na comisión informativa 
de seguimento do PXOM non fixo nin unha soa proposta. Non sabe nin o que 
hai. 

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 
15 votos a favor (09 do PP e 06 do PSOE), 02 votos en contra (01 do BNG e 01 
do concelleiro non adscrito) e 04 abstencións de AER .



6.  Revisión de prezos do contrato  do Seguro de vida e accidentes  do 
persoal funcionario e laboral do Concello de Redondela.

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda 
do día 04/06/2018 que di:

“Asunto: Revisión de prezos do contrato do Seguro de vida e accidentes  
do  persoal  funcionario  e  laboral  do  Concello  de  Redondela.  Expte  
contratación tramitado en papel C-12090.

Con  data  do  31  de  decembro  de  2012  formalizouse  o  contrato  
administrativo do Seguro de vida e accidentes do persoal funcionario e laboral  
do Concello de Redondela con VidaCaixa, Sociedad Anónima de Seguros y  
Reaseguros. 

O contrato entrou en vigor ás 0.00 horas do día 1 de xaneiro de 2013.

Con data do 13 de novembro de 2014 tivo entrada no Rexistro Xeral do  
Concello, co número 17255, un escrito de VidaCaixa, Sociedad Anónima de  
Seguros y Reaseguros no que solicita unha revisión do prezo do contrato tendo  
en conta a variación do IPC.

Visto o informe da Intervención Municipal con referencia ASR-13.11.14.2  
de data de 13 de novembro de 2014.

Con  data  de  27  de  novembro  de  2014  o  Pleno  do  Concello  de  
Redondela en sesión ordinaria aprobou a revisión do prezo.

Con data do 9 de outubro de 2017 tivo entrada no Rexistro Xeral do  
Concello,  co  número 2017-E-RC-14758,  un  escrito  de  VidaCaixa,  Sociedad  
Anónima de Seguros y Reaseguros no que solicita unha revisión do prezo do  
contrato tendo en conta a variación do IPC.

Visto o informe da Intervención Municipal con referencia ASR-16.10.17.1  
de data de 16 de outubro de 2017.

Con data de 26 de outubro de 2017 o Pleno do Concello de Redondela  
en sesión ordinaria aprobou a revisión do prezo.

Con data do 28 de marzo de 2018 tivo entrada no Rexistro Xeral do  
Concello,  co  número  2018-E-RC-3857,  un  escrito  de  VidaCaixa,  Sociedad  
Anónima de Seguros y Reaseguros no que solicita unha revisión do prezo do  
contrato tendo en conta a variación do IPC.

Visto o informe conxunto da Secretaría Xeral e da Intervención Municipal  
de data de 30 de maio de 2018.

É por elo que se propón a esta Comisión Informativa de Economía e  
Facenda:

Acceder ao incremento de prezo solicitado para o contrato do Seguro de  
vida e accidentes do persoal funcionario e laboral do Concello autorizando o  
aboamento das correspondentes facturas co novo prezo total de 25.677,19 €,  
con efectos  dende o  1  de xaneiro  de  2018,  de  acordo co  establecido  nos  



artigos 89 a 94 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo  
que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público.”

INTERVENCIÓNS:
Sra. Amoedo: nos piden a subida conforme a IPC. Existe informe conxunto de 
secretaría e intervención favorable.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, 
sendo 21 votos a favor (09 do PP , 06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 
do concelleiro non adscrito )

7. Proposta Inicio de Expediente Municipal Deslinde Termos Municipais 
Redondela e Mos e Designación de Membros da Comisión Municipal de 
Deslinde do Concello de Redondela.

ANTECEDENTES:

Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  Urbanismo,  Infraestruturas  e 
Patrimonio do día 01/06/2018 que di:

“ASUNTO:  INICIO  EXPEDIENTE  MUNICIPAL  DESLINDE  TERMOS 
MUNICIPAIS  REDONDELA  E  MOS  E  DESIGNACIÓN  MEMBROS  DA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE DESLINDE DO CONCELLO DE REDONDELA.

Pola  presidencia  dase  conta  da  proposta  da  concelleira  de  urbanismo  e 
benestar social de 29/05/2018 do seguinte tenor:

“Considerando os seguintes antecedentes:

I. O 27.03.1940 levantouse acta operación para recoñecer liña do termo e 
sinalar fitos comúns a Redondela e Mos.

II. 1984-1985: replanteo da liña límite deslindes Redondela e Mos.

III. Acta correspondente á xuntanza celebrada o 2 de marzo do ano 2000 
entre  representantes  das  comisións  municipais  designadas  polos 
Concellos de Mos e Redondela, na que se acorda que nun prazo de tres 
meses, pola Comisión Municipal do Concello de Mos se manifeste o seu 
acordo ou desacordo cos traballos presentados polo Instituto Xeográfico 
Catastral.

IV. Acordo plenario de Redondela de data 29.06.2005 polo que se acorda 
facer o replanteo dos termos municipais de Reondela e Mos. Non constan 
actuacións posteriores a este acordo plenario.



V. Escrito da directora xeral de administración local de Galicia indicando 
que dada a falta de documentación precisa e transcorrido un longo lapso 
de tempo dende o inicio das actuacións correspondentes ao ano 1999, 
debería seguirse de novo o procedemento que establece o art. 42 da Lei 
5/97, de 22 de xullo, de administración local de Galicia.

VI. Escrito do director xeral de administración local de Galicia de data 12 
de marzo de 2013 (r.e. n.º 2854 o 14.03.2013) requirindo documentación.

VII. Acordo plenario do Concello de Mos de 26 de xuño de 2017 polo que 
se acorda designar a comisión municipal de deslinde dese Concello coa 
finalidade  de  determinar  un  novo  límite  municipal  do  Concello  de 
Redondela.

VIII.  Informe emitido polo Secretario Municipal o 19.12.2017 sinalando a 
normativa aplicable e trámites a seguir para establecer o deslinde.

IX. En sesión plenaria do Concello de Redondela celebrada o 28.12.2017 
REXEITOUSE aprobar o ditame da Comisión informativa de Urbanismo, 
Infraestruturas e Patrimonio de data 22/12/2017 que na parte resolutiva 
establecía:

“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:

-Ramón Fernández Vilaboa con DNI 35.985.308Z

-Cándido Vilaboa Figueroa con DNI 35.986.440L

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

Considerando  a  necesidade  de  iniciar  expediente  de  deslinde  dos  termos 
municipais de Mos e Redondela co obxecto de que se clarifiquen os lindes e 
sen poidan exercer as potestades municipais sen problemas posteriores

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL:



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

-Cándido Vilaboa Figueroa con DNI 35.986.440L

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

Votación e ditame:

A comisión informativa de urbanismo, infraestruturas e patrimonio, en votación 
ordinaria  e  por  maioría  dos  seus  membros,  de  acordo  coa  porcentaxe  de 
participación correspondente no voto ponderado,  sendo 2 votos a favor (do 
PP),  1  abstención  de  AER,  estimou  oportuno  ditaminar  favorablemente  a 
precedente  proposta,  coa  incorporación  de  dous  persoas  suplentes  dos 
membros de idade e acreditado xuízo, quedando do seguinte xeito:

-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.”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo:  esta proposta vén a pleno despois da petición do Concello de 
Mos  para  que  nomeemos  a  comisión.  Xa  trouxeramos  isto  á  Pleno. 
Entendemos  que  debemos  manter  a  proposta.  Como  nos  trasladou  AER, 
dentro dos representantes das comunidades de montes, estarán suplentes. Un 



representante da Comunidade de Montes de Saxamonde e outro da de Vilar 
formarán parte, cada un deles terá un suplente.

Sr.  González:  se  recolle  a  petición  do  BNG  de  que  un  representante  de 
Saxamonde estivera presente.

Sr.  Cano:  o  PP aceptou  unha  proposta  do  BNG  e  outra  de  AER,  no  seu 
momento  non  lle  demos  apoio  por  ter  dous  representantes  o  PP;  pero 
entendemos que a presidenta do Consello Forestal debe estar.

Como fixo Mos con este deslinde, poderiamos iniciar nós outros expediente de 
deslinde, como por exemplo cos Concellos de Pazos e Soutomaior. Votaremos 
a favor.

Sr. Cabaleiro: foi unha mágoa que en todo este tempo non se levara adiante o 
asunto  pola  falta  de  talante  do  Alcalde.  Estamos  de  acordo  en  que  haxa 
suplentes. As persoas que se propoñen das comunidade son competentes e a 
súa opinión vale.

Sra. Amoedo: mire sr. Cabaleiro cando este tema se levou á comisión non se 
mostrou ningunha reticencia  a  aprobalo.  Non tería  inconveniente  se  naquel 
momento me din que estivese un representante de Saxamonde. A maior parte 
do  terreo  está  en Vilar  pero  non temos inconveniente  en que estea un de 
Saxamonde.

Sr.  Cabaleiro:  recórdolle  que  naquel  pleno  lle  dixemos  que  necesitaba  a 
maioría absoluta. Non se deron conta.

Alcalde: non vemos número de votos, vemos conveniencia para o Concello de 
Redondela.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, 
sendo 21 votos a favor (09 do PP , 06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 
do concelleiro non adscrito )

8. Proposta da Concelleira de Ensino Cambio De Nome do CEIP Santo 
Paio de Abaixo (Reboreda).

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Concelleira de Ensino do día 04/06/2018 que di:



“PROPOSTA  DA  CONCELLEIRA  DE  ENSINO  AO  PLENO  DA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL

 

Considerando o escrito formulado polo Presidente do Consello Escolar do CEIP 
Santo Paio de Abaixo -Reboreda (rexistro de entrada o 20.03.2018) no que 
solicita que se aprobe por parte do Concello de Redondela o cambio de nome 
do actual CEIP polo de CEIP de Reboreda.

 

Considerando que no seu escrito motiva a súa solicitude en base ó seguinte:

 

“O actual nome que figura dende a inauguración de dito centro, entendeuse no  
seu día porque iba a ser constuido no barrio de Santo Paio, ao non aceptarse  
os  terreos  no  que  estaba  prevista  a  súa  construción,  foi  polo  que  a  súa  
situación pasou ao barrio de Asnelle, que é onde está situado na actualidade.

 

A totalidade da parroquia refírese ao noso colexio como CEIP de Reboreda, a  
dirección  actual  é  a  de  Camiño  do  Colexio  de  Reboreda  n.º  3,  polo  que  
entendemos sería lóxico que o centro levase o nome da parroquia e non o dun  
barrio no que non está situado.”

 

Considerando que a normativa aplicable para os cambios de nome dos centros 
escolares  que  dependen  da  Consellería  de  Educación  e  Ordenación 
Universitaria está composta en primeiro lugar polo DECRETO 374/1996, do 17 
de  outubro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  orgánico  das  escolas  de 
educación infantil e dos colexios de educación primaria; e en segundo lugar,  
aplícase a normativa estatal composta polo Real Decreto 82/1996, do 26 de 
xaneiro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  Orgánico  das  Escolas  de 
Educación  Infantil  e  dos  Colexios  de  Educación  Primaria  (conforme  a  súa 
disposición adicional primeira ten carácter supletorio).

 

O artigo 8 do Decreto 374/1996 sinala:

 

“1. As escolas de educación infantil e os colexios de educación primaria  
de  titularidade  pública  dependentes  da  Consellería  de  Educación  e  
Ordenación Universitaria terán, segundo corresponda, a denominación  
xenérica de Escola de Educación Infantil, Colexio de Educación Primaria  
ou  Colexio  de  Educación  Infantil  e  Primaria  e  a  denominación 
específica  que  aprobe  dita  consellería  a  proposta  do  consello  
escolar do centro e con informe favorable do concello.

 



2. Non poderán existir no mesmo concello escolas de educación  
infantil  ou  colexios  de  educación  primaria  coa  mesma 
denominación específica.

 

3. Todos os centros utilizarán a denominación xenérica en lingua galega  
nos seus letreiros, impresos e selos e, en xeral, sempre que se utilice o  
nome do centro.

 

4. En todos os centros figurará na fachada do edificio, en lugar visible,  
un  letreiro  co  escudo  de  Galicia  e  as  expresións:  Xunta  de  Galicia,  
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a denominación  
do centro. Tamén poderá figurar o escudo e o nome do concello en que  
estea situado.”

 

Considerando que o 29.05.2018 tivo entrada no rexistro do Concello certificado 
da secretaría do CEIP Santo Paio de Abaixo, indicando que na xuntanza do 
Consello  Escolar  do  centro,  con  data  17  de  abril  de  2018,  aprobouse  por 
unanimidade dos presentes a proposta de cambio de denominación do colexio, 
sendo o nome solicitado o de CEIP de REBOREDA.

 

Considerando todo o anterior  PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL:

 

Primeiro. Informar favorablemente o cambio de denominación do CEIP Santo 
Paio de Abaixo (Reboreda); pasando a chamarse CEIP de Reboreda.

 

Segundo. Notificar  o  presente  acordo  á  dirección  do  CEIP  Santo  Paio  de 
Abaixo.”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo:  despois da petición feita  polo Consello  Escolar de Reboreda, 
cren conveniente o cambio de nome. Foi un acordo tomado pola unanimidade 
do Consello. Entendemos que non ten que existir inconveniente. É o razoable.

Sr. González: era bo momento para que a concelleira de ensino se lucise.



Sra. Amoedo: este equipo de goberno nos plenos ten unha voceira, terá que 
seguir aguantando sr. González. A concelleira de ensino traballa e defende os 
intereses de Redondela.

Sr. González: a voceira ten anulado ó resto de compañeiros.

Sra.  Amoedo:  sr.  González  non  pretendo  coartalo,  tampouco  vostede  vai 
coartar a toma de decisións deste equipo de goberno.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a proposta antes indicada, resulta aprobada en votación 
ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, sendo 21 votos a favor 
(09 do PP ,  06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non 
adscrito )

9.  Aprobación  Ordenanza  Municipal  reguladora  do  uso  e  desfrute  das 
praias no termo municipal de Redondela.

ANTECEDENTES:

Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  de  Medio  Ambiente  do  día 
04/06/2018 que di:

“PROPOSTA DO CONCELLEIRO DE MEDIO AMBIENTE

 

ORDENANZA  MUNICIPAL  REGULADORA  DO  USO  E  DESFRUTE  DAS  
PRAIAS

Vista  a  proposta  de  data  28.05.2018  formulada  polo  Concelleiro  de  
Medio Ambiente para a aprobación da Ordenanza municipal reguladora  
do uso e  desfrute das praias do termo municipal  de Redondela  que  
figura como Anexo. A ordenanza, tal como indica o seu artigo 1, ten por  
obxecto regular as condicións xerais de utilización e desfrute das praias  
municipais declaradas como zonas aptas para o baño pola Consellería  
competente da Xunta de Galicia coa finalidade de compatibilizar ese uso  
e  desfrute  co  mantemento  dos  parámetros  hixiénico-sanitarios,  
ambientais e de seguridade establecidos pola normativa aplicable. No  
articulado  abórdanse  cuestións  referentes  á  temporada  de  baño,  a  
limpeza e recollida de residuos,  o  control  de calidade das augas de  
baño,  o  acceso con animais domésticos  ás praias,  a  pernoctación e  
acampadas, á pesca e ó réxime de infraccións.

 

Visto  o  informe  de  Secretaría  de  30.05.2018  e  as  súas  consideracións  



xurídicas.

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL:

 

PRIMEIRO. Aprobar Inicialmente a Ordenanza municipal reguladora do uso e  
desfrute das praias do termo municipal de Redondela que figura como ANEXO.

 

SEGUNDO. Abrir período de información pública por un prazo de trinta días  
hábiles,  para  que  os  interesados  poidan  presentar  as  reclamacións  e  
suxerencias que estimen oportunas. O Acordo de aprobación inicial publicarase  
no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios físico e electrónico do  
Concello.

 

Concluido o período de información pública, si se presentaran reclamacións ou  
suxerencias, deberán resolverse estas, incorporándose ó texto da Ordenanza  
as modificacións derivadas da resolución das alegacións que se acepten. A  
aprobación definitiva corresponde ó Pleno.

 

No suposto de que non se presenten reclamacións no prazo de información  
pública, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional,  
estendéndose  por  Secretaría  a  certificación  que  acredite  a  elevación  a  
definitiva da aprobación inicial.

 

O Acordo de aprobación definitiva da Ordenanza, xunto co texto íntegro da  
mesma,  debe  publicarse  para  o  seu  xeral  coñecemento  no  taboleiro  de  
anuncios Concello e no Boletín Oficial da Provincia, tal e como dispón o artigo  
70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, non  
entrando en vigor ata que transcorran 15 días hábiles.

 

Así mesmo, estará a disposición dos interesados na web municipal.

 

 

ANEXO

 

Ordenanza reguladora do uso e o disfrute das praias do termo municipal  
de Redondela



Ante o constante incremento de persoas usuarias que, polos seus atractivos e  
a calidade dos seus servizos, están a ter as praias municipais, pode resultar do  
maior  interese  contar  con  un  marco  normativo  de  referencia  que  se  vaia  
adaptando aos cambios nos usos sociais, nos estándares de accesibilidade,  
seguridade e protección ambiental, e que defina unhas regras básicas dirixidas  
a garantir a máis ampla, inclusiva e accesible utilización do recurso natural que  
constitúen  as  praias  do  Concello,  e  máis  en  concreto  aquelas  que  están  
cualificadas como zonas aptas para o baño polos órganos competentes da  
Comunidade Autónoma de Galicia, é dicir, as Praias de Cesantes, Cabanas,  
Rande e Arealonga.

 

Todo elo sen prexuízo da normativa de desenvolvemento que no seu momento  
se aprobe de acordo co disposto no apartado 6 do artigo 33 da Lei 22/1988, do  
28  de  xullo,  de  Costas,  relativo  ao réxime de  ocupación e  uso  das  praias  
atendendo á súa natureza (tramos urbanos e tramos naturais).

 

TÍTULO I

 

DISPOSICIÓNS XERAIS

 

Artigo 1.- Obxecto e ámbito de aplicación.

 

A resente ordenanza ten por obxecto regular as condicións xerais de utilización  
e disfrute das praias municipais declaradas como zonas aptas para o baño  
pola  Consellería  competente  da  Xunta  de  Galicia  coa  finalidade  de  
compatibilizar  ese  uso  e  disfrute  co  mantemento  dos  parámetros  
hixiénico-sanitarios, ambientais e de seguridade establecidos pola normativa  
aplicable.

 

Artigo 2.- Temporada de baño.

 

Agás  que  outra  normativa  de  rango  superior  determine  outra  cousa,  a  
temporada de baño comezará o día 1 de xullo e rematará o 30 de setembro de  
cada ano. Isto non impedirá que aqueles servizos relacionados coas praias que  
se consideren de interese para a cidadanía poidan ter un tempo de prestación  
maior.

 

Artigo 3.- Limpeza e recollida de residuos. 

 



Durante a temporada de baño realizarase un servizo diario de limpeza dos  
areais, con emprego de medios mecánicos e manuais axeitados e dirixidos a  
minimizar o impacto sobre o espazo natural.

 

Todos os titulares de propiedades,  dereitos ou instalacións autorizadas que  
xeneren residuos que poidan afectar aos areais e a súa zona de influencia  
deberán retiralos coa maior dilixencia posible, especialmente na temporada de  
baño,  utilizando  os  medios  de  recollida  que  o  Concello  e  outras  
Administracións establezan no área.

 

O Concello atenderá as demandas de colaboración que tales titulares poidan  
plantexar ante calquera circunstancia que mereza especial consideración.

 

Artigo 4.- Control de calidade das augas de baño.

 

Os controis da calidade das augas de baño será realizado pola Administración  
competente de acordo coa normativa vixente, a Consellería de Sanidade da  
Xunta de Galicia, debendo o Concello cumprir coas obrigas de transparencia e  
información ao cidadán a que tal normativa lle obrigue.

 

Artigo 5.- Acceso con animais domésticos ás praias.

 

Mediante os medios de sinalización necesarios informarase en cada praia da  
posibilidade ou prohibición de acceder con animais domésticos ás mesmas, en  
función das súas características e período do ano.

 

En todo caso os posuidores de calquera animal deberán proceder á inmediata  
recollida das súas defecacións.

 

Artigo 6.- Praias accesibles.

 

O  Concello  de  Redondela  adoptará  as  medidas  necesarias  para  dotar  os  
accesos e as zonas de baño do máis alto grao de accesibilidade posible en  
función das características de cada praia e a súa intensidade de uso.

 

Artigo 7.- Pernoctación e acampadas.

 

Con carácter xeral queda prohibida a acampada en todas as praias do termo  
municipal, independentemente da duración e os medios que se utilicen.



 

Fora  daquelas  praias  que conten con distintivo  de Bandeira  Azul  poderase  
autorizar  a  pernoctación  e/ou  acampada  con  carácter  excepcional  para  
actividades  de  interese  público,  previa  acreditación  de  tal  interese  en  
expediente  tramitado  ao  efecto  así  como  previa  autorización  sectorial  das  
Administracións competentes.

 

Artigo 8.- Pesca.

 

Queda prohibida a pesca nos areais e submariña nas zonas de baño durante a  
temporada de verán.

 

TITULO II

 

RÉXIME SANCIONADOR

 

Artigo 9. Considérase infracción a vulneración de algunha das prescricións que  
figuran no articulado desta ordenanza, puidendo ter estas a cualificación de  
moi graves, graves o leves de acordo co disposto nos parágrafos seguintes:

 

1.- Infraccións moi graves:

 

a).-  O  incumprimento  das  condicións  de  navegación  derivadas  do  
balizamento da praia.

 

b).-  O  varamento  ou  permanencia  de  embarcacións,  motos  acuáticas  e  
outros elementos similares en zonas de praia non habilitadas para tal fin.

 

c).-  A captura  ou destrución  de calquera  especie  de  fauna  silvestre  das  
praias, tanto no areal como no seu entorno inmediato.

 

2.- Infraccións graves:

 

a).-  O  incumprimento  das  disposicións  desta  ordenanza  relativas  aos  
residuos.

 

b).- O acceso con vehículos non autorizados

 



c).- A práctica da pesca na temporada de verán

 

d).- Proceder ao baño cando se teña izada a bandeira vermella ou en contra  
das advertencias do persoal competente.

 

3.- Infraccións leves:

 

Calquera  outra  vulneración  dalgunha  das  prescricións  que  figuran  no  
articulado desta ordenanza que non esté  cualificada como moi  grave ou  
grave.

 

Artigo  10.  As  sancións  por  infraccións  da  presente  Ordenanza  serán  as  
seguintes: 

 

a) Infraccións leves: multa ata 300 euros 

 

b) Infraccións graves: multa desde 301,00 euros ata 750,00 euros. 

 

c) Infraccións moi graves: multa desde 751,00 ata 1.500 euros.

Os criterios de aplicación para a gradación das sancións serán os previstos na  
normativa de procedemento administrativo común e na reguladora do réxime  
xurídico do sector público.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

A presente  ordenanza  entrará  en  vigor  unha  vez  que  transcorran  15  días  
hábiles desde a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.”

INTERVENCIÓNS:

Sr. Álvarez (PP): esta ordenanza durante décadas non a houbo en Redondela 
e tampouco había necesidade imperiosa dela. Entendemos que nas zonas de 
lecer se cadra non había que regular todo. O máis axeitado na vida  sería non 
ter tantos regulamentos. 

Pretendemos facer un regulamento o máis sinxelo posible para coller os puntos 
sinxelos para cumprir e non caer no erro de poñer cousas que despois non se  
cumprirán. Vigo é quen máis bandeiras azuis ten e o regulamento vén sendo 



un  bando e  ten  folla  e  media.  Pretendemos cumprir  os  requisitos  que  nos 
manda a bandeira azul. Como políticos tamén temos que educar á cidadanía. A 
ordenanza estivo a exposición pública pero non houbo achegas da cidadanía.

No punto de infraccións moi graves estaba o de defecar na praia os animais e 
se pasou a grave.

Sr. Fojo: di o Concelleiro que non lle gusta ser moi estritos coa normativa nas 
zonas de lecer, non o aplican coa Lei Mordaza. 

Pensamos que é importante ter en bo estado o servizo que se ofrece de praias.

Sr. González: concordo con el en que os Regulamentos sexan sinxelos. Hai 
lexislacións que levan tempo sen moverse. Neste tema en concreto, nas zonas 
de lecer. Nos crea moitas dúbidas chegar a un acordo co PP neste tema. Non 
estaría  demais definir  praias,  tipos  de actividades de xogos,  ou actividades 
deportivas que se poden facer, tema do tratamento dos residuos. O PP non nos 
dá ningún tipo de garantías.

Sr.  Bastos:  houbo unha  présa enorme na súa execución.  Di  que  é  para  a 
bandeira Azul. Aínda aprobándose hoxe, 30 días hábiles no BOP, se non hai 
alegacións, outros 15 días hábiles... ata finais de agosto non estaría en vigor. O 
que pedimos é que quede enriba da mesa. Hoxe pola mañá fixemos unha 
proposta, respecto da infracción moi grave dos cans por defecacións e pasala a 
grave. ¿Poñelo na web é requisito de bandeira azul ou cousa do Concello? 
¿Foi enviada ó servizo de normalización lingüística?

Sra. Rey: o Concelleiro dixo que o necesitamos para a Bandeira Azul pero non 
chegaría  en  prazo  porque  estaría  en  tramitación.  Na  comisión  informativa 
fixemos unha serie de preguntas. Dixo o Concelleiro que se trata de cumprir e 
non caer en erros. Quero dicirlle sra. Amoedo que o ano pasado o concelleiro 
Arturo  González  prometeu  unha  ordenanza  para  quioscos  e  seguimos 
esperando.

Estivemos  mirando  outras  ordenanzas.  Temos propostas  de  cambios  como 
referentes á proposta de balizamento das praias para a delimitación da zona de 
baño. Na ordenanza regúlase a navegación e deportes náuticos sen que haxa 
un balizamento.

Propoñemos que se deixe enriba da mesa.

Sr. Álvarez (PP): parece que non lle interesa ter a ordenanza. Expliquei que isto 
agora é imperioso. O BNG nunca pediu bandeira azul. Este ano Arealonga ten 
calidade excelente. Na duna estiveron os técnicos e aconsellaron deixar  as 



cousas naturais. O tema agora é que hai un regulamento que hai que sacar. Se 
queren facemos un receso de 5 minutos e o miramos.

En canto á présa, o 5 de abril se anunciou na radio, tamén estivo na web. O 
outro día na comisión ninguén aportou nada.

Hai  unha serie  de puntos que propón AER e non hai  problema porque me 
parecen obvios.

O sr.  Alcalde, sendo as 21:35 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 
21:43 horas reiníciase. 

Alcalde: despois da pequena xuntanza entre voceiros vamos a deixalo enriba 
da mesa. Se acordou deixalo enriba da mesa co ánimo de mellorar o texto.

Sr.  González:  contestarlle ó voceiro do PP que foi  unha pena non levar ós 
mesmos  técnicos  cando  fixeron  aquel  mamotreto.  Cando  o  PP  asumiu  o 
goberno os coches aparcaban no areal. É importante a Bandeira Azul, pero 
máis importante é a calidade das augas. A petición que fago é que se debería 
ter en conta a opinión dos Consellos Parroquiais, ou da Confraría. Algo terán 
que dicir. 

Sr. Bastos: parécenos ben que quede enriba da mesa. Faremos máis achegas.

Sra. Rey: alegrámonos de que se retire a ordenanza porque é moi importante 
para o uso das praias. Retomen o rogo que fixemos o ano pasado en canto ó 
balizamento.

Sr. Álvarez: non houbo présa. O 5 de abril abrimos prazo de presentación de 
suxestións.  Cero  achegas.  Sr.  González  non  se  decata  ou  non  se  quere 
decatar; a  calidade da auga é excelente, está medida por sanidade ambiental 
da Xunta, non a mide a DEAC. Non trabuque. 

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  RETIRADA  DO  EXPEDIENTE  da  proposta  antes 
indicada e que foi  ditaminada favorablemente  pola  Comisión Informativa de 
Medio Ambiente, resulta aprobada a RETIRADA en votación ordinaria sendo 12 
votos a favor (06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non 
adscrito ) e 09 votos en contra do PP .

10.  Designación  do  representante  do  Grupo  AER  do  Concello  de 
Redondela na Mancomunidade Intermunicipal de Vigo.



PROPOSTA:

Vista a solicitude presentada no Rexistro do Concello 2018-E-RE-634, de data 
11/05/2018; proponse a designación de Juan Roberto Darriba Ferradás, con 
DNI  35280194B,  en calidade de concelleiro  da  Agrupación de Electores de 
Redondela,  como  representante  do  Concello  de  Redondela  ante  a 
Mancomunidade  Intermunicipal  de  Vigo  en  substitución  de  Jorge  Varela 
Couñago.

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: é un trámite, eles escollen o representante.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  designación  antes  indicada,  resulta  aprobada  en 
votación ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, sendo 21 votos 
a favor  (09 do PP,  06 do PSdeG-PSOE,  04 de AER, 01 do BNG e 01 do 
concelleiro non adscrito).

O sr.  Alcalde, sendo as 21:50 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 
22:10 horas reiníciase. 

PARTE DE CONTROL

10. Dación de conta das resolucións de Alcaldía.

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

11.  Dar  Conta  dos  Expediente  de  Modificación  de  Crédito:  MC 
09/2018.TC05/18,  MC  10/2018.GC02/18,  MC  12/2018.TC06/18,  MC 
13/2018.TC07/18 e MC 14/2018.IR04/18

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 09/2018.TC05/18 
mediante a transferencia de crédito por importe de 47.000,00 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 03.05.2018



Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 10/2018.GC02/18 
mediante a xeración de crédito por importe de 265.214,76 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 08.05.2018

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 12/2018.TC06/18 
mediante a transferencia de crédito por importe de 498,00 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 22.05.2018

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 13/2018.TC07/18 
mediante a transferencia de crédito por importe de 16.500,00 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 22.05.2018

Dáse  conta  do  expediente  de  modificación  de  crédito MC 14/2018.IR04/18 
mediante  a  incorporación  de  remanente  por  importe  de  664.155,04  euros, 
aprobada por Resolución da Alcaldía de data 24.05.2018

O  Concello  Pleno  queda  informado  dos  expedientes  administrativos  de 
modificación de crédito, anteriormente relacionados.

12. Mocións

12.1  Moción  AER  sobre  Eliminación  do  Amianto  nas  Liñas  de 
Abastecemento de Auga Potable sobre as Obrigas de Aqualia

ANTECEDENTES:

Moción  de  AER  do  día  24.04.2018  con  número  2018-E-RE-540  que  se 
transcribe a continuación:

“As  tubaxes  de  fibrocemento  a  base  de  fibras  de  amianto  e  cemento  
xeneralizáronse nas redes de auga europeas dende os anos 40, sendo esta  
unha expresión do auxe económico da industria do cemento e do sector da  
construción. O fibrocemento ou “amianto-cemento” é un material artificial obtido  
da mestura de auga, cemento e fibras de amianto, nas que estas representan  
entre o 10 e o 25% da composición.

Os síntomas de enfermidade por exposición ao amianto foron durante moitos  
anos difíciles de detectar,  xa que soen aparecer entre os 10 e os 40 anos  
despois  da  exposición  ao  material.  Aínda  así,  desde  1935  coñécense  os  
primeiros traballos que relacionan cientificamente a exposición ao asbesto e o  
cancro de pulmón. A substancia foi  clasificada e recoñecida por organismos 
internacionais (Oficina Internacional para a Investigación do Cancro, Oficina de  
Protección Ambiental, etc..) como un canceríxeno humano, habendo relación  



entre a exposición ao asbesto e varios tipos de cancro, como o colo-rectal ou  
gastrointestinal.

A Directiva  Europea  1999/77  do  26  de  xullo  do  1999  xa  limitaba  o  uso  e  
comercialización  de  substancias  como  o  amianto,  e  por  extensión,  
fibrocemento nas tubaxes. A través da orde do 7 de decembro do 2001, no  
Estado  Español  está  prohibido  o  uso  e  comercialización  de  todo  tipo  de  
amianto e produtos que o conteñan. Dende 2003, están totalmente prohibidas,  
tanto  nos usos como en comercialización,  esta  vez,  pola  directiva  europea  
2003/18/CE,  e  márcase  a  súa  substitución  por  outros  materiais,  dado  o  
potencial perigo no tempo.

Mais, a pesar da prohibición total, en todo o ámbito do estado aínda quedan  
millóns de toneladas de amianto, que poden supoñer un potencial risco para a  
saúde. Hai dúas formas de exposición ao amianto: por inhalación (casos de  
demolicións de estruturas que conteñen amianto, traballos de reparación nelas  
ou a propia degradación da estrutura) ou por deglutición de fibras de amianto,  
contidas na auga ao pasar polas tubaxes de fibrocemento.

En Redondela apareceron tubaxes deste tipo nas reparacións no alto do Os  
–Tras,  Cesantes,  fai  3  anos,  feito  que  foi  denunciado  pola  asociación  de  
Veciños de Cesantes no consello parroquial e nas redes.

O documento de concesión recolle nas súa especificacións:

Páx. 1

c) Que o IVE se considera gasto deducible para a empresa e polo mesmo 
recuperable, polo que non pode terse en conta a efectos do cómputo da 
inversión  global,  polo  que  a  inversión  neta  de  IVE  que  executará  a 
Empresa  concesionaria  se  cifra  en  458.260.870.-  de  pesetas,  cuxa 
execución se distribuirá da forma seguinte:

- No exercicio de 1993, se inverteran 18.260.870.- de Pesetas.

- No exercicio de 1994, se executará obra por importe de 200.000.000.- de 
Pesetas

- No exercicio de 1995, a obra a executar será por valor de 100.000.000.- 
de Pesetas

- No exercicio de 1996, a obra a executar será por valor de 50.000.000.- de 
Pesetas

- no exercicio de 1997, investiranse 90.000.000.- de Pesetas

Páx. 4



DUODÉCIMO.-  As  infraccións  cometidas  pola  concesionaria 
sancionaranse  tendo  en  conta  o  seu  grado  de  incumprimento,  de 
conformidade  co  disposto  no  Prego  de  Condicións  nas  Bases  106  e 
seguintes.

Páx. 5

DECIMOSEXTO.- O concesionario está obrigado a velar pola conservación 
de tódolos elementos da concesión que recibe do Concello para a xestión 
do servizo, así como dos que adquiran e dediquen ó mesmo no futuro, 
non podendo enaxenar ben algún adscrito ó servicio, debendo coidar que 
ó  tempo  de  reversión  ó  Concello  estean  debidamente  conservados  e 
renovados. Tampouco poderá gravar ningún ben sen autorización expresa 
do Concello.

O prego de condicións recolle:

Páx. 20 - 21

DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

26ª 1. El mantenimiento y conservación de la infraestructura adscrita al 
Servicio  correponderá  al  Concesionario,  quien  velará  por  su  correcto 
funcionamiento  y  tomará  las  medidas  oportunas  para  que  siempre  se 
encuentre en las debidas condiciones de uso.

2. La responsabilidad del funcionamiento, mantenimiento y conservación 
de  las  obras  e  instalaciones  afectas  al  servicio  objeto  del  contrato, 
corresponde  exclusivamente  al  Concesionario.  Corresponderá  a  los 
abonados o beneficiarios del Servicio, la adecuación y conservación de 
las instalaciones que se encuentran dentro de los límites de su propiedad, 
en cumplimiento del Reglamento Municipal vigente.

Páx. 27 - 28

DE LOS SERVICIOS A PRESTAR POR EL CONCESIONARIO

41ª 1. El Concesionario tendrá a su cargo la gestión integral del Servicio 
de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento del Témino Municipal 
de  REDONDELA,  a  cuyo  efecto  deberá  realizar  todas  las  actividades 
necesarias para un correcto funcionamiento del mismo, y como mínimo 
las siguientes:

i)  Realizar  estudios  con  una  periodicidad  máxima  anual  sobre 
necesidades de ampliación o renovación de las redes de abastecimiento 
de  agua  y  alcantarillado  y  posibles  captaciones  u  otros  medios  para 
incrementar los recursos hídricos.



Desta  serie  de  artigos  interpretamos  que  a  empresa  concesionaria  debe 
facerse cargo da substitución das tubaxes fibrocemento que conteñan amianto 
no noso concello.

Tamén concluímos, a menos que se nos demostre o contrario, que a empresa 
incumpriu o prego de condicións no referente a inversións e estudos anuais 
que debería realizar.

Por todo o anteriormente exposto, a Agrupación de Electores de Redondela 
propón ao Pleno do Concello de Redondela os seguintes acordos:

1.- Renovación das tubaxes de fibrocemento da rede de abastecemento 
de auga no concello de Redondela por tubaxes que non impliquen ningún 
risco sanitario para a poboación.

2.- Elaboración dun informe por parte dos servizos do Concello acerca de 
quen  debe  asumir  os  gastos  desta  renovación;  se  a  empresa 
concesionaria ou o Concello de Redondela.

3.-  Apertura  de  expediente  sancionador  á  empresa  concesionaria  por 
incumprimento do contrato.”

INTERVENCIÓNS:

Sr.  Darriba:  fago un pequeno resumo: entre o 10 e 25% da composición é 
amianto. Incumprimento das obrigas da empresa adxudicataria deste servizo. 
Non sabemos aínda cales foron as súas inversións, repercútenos na tarifa. Ten 
unha serie de obrigas que incumpre: conservación, mantemento...

No terceiro punto do acordo hai un erro: suprimir o de sancionador e que quede 
redactado do seguinte xeito: “Apertura de expediente á empresa concesionaria 
por incumprimento do contrato”.

Cando traemos á pleno ou á comisión o tema de Aqualia, non hai maneira. A 
resposta é xa falaremos. A última vez que se falou do tema das tubaxes foi no  
tema do transvasamento.  Hai  un informe que falaba deste tema e que nos 
pasou o sr. Álvarez. Visto o informe unha parte importante das fugas da rede 
xeral son da zona próxima á parroquia de Chapela. O que facemos é pagar por 
auga que vai polo río abaixo. Ó mesmo tempo pagamos por auga que debía ir  
polos ríos. Pero quen executa a renovación? Na maioría dos casos o Concello. 
Tamén acometidas a particulares as paga o Concello, hai informes dos servizos 
xurídicos e de intervención que se están preguntando como pasa isto. Cada 
vez que hai un informe de Aqualia dá a impresión de que se rin de nós. 

Sendo as 22:15 horas  auséntase o concelleiro Mauro Álvarez. 



Sr. Fojo:  sobre a composición das redes de abastecemento de auga, sobre 
unha enquisa que se fixo no 2006 o fibrocemento era por entón o material máis 
común.  Na  enquisa  de  2008  esta  cifra  diminuiu.  Polas  afeccións  destas 
circunstancias  e  saúde  das  persoas  imponse  a  necesidade  dun  plan  a 
curto/medio  prazo.  De  xeito  máis  urxente  nas  propias  conducións  de  auga 
potable.  Tamén alcanza ós propios traballadores/as que traballan con estes 
materiais.  Non  por  ser  o  problema xigantesco  podemos  eludir  o  problema. 
Existe falta de xestión e de control. Problema de saúde e falta de xestión con 
este goberno. Estamos de acordo cos puntos de AER e engadiríamos unha 
idea, non como emenda, por exemplo habilitar as partidas orzamentarias nos 
orzamentos  sucesivos  e  buscar  a  colaboración  das  outras  administracións 
públicas. Tamén poder solicitar a FEMP que impulse convenios de colaboración 
cos outros Concellos. Ter en conta que cando se substitúa o fibrocemento se 
faga por outros materiais biosaudables.

Sr. González (BNG): o que recolle a moción é unha problemática que apareceu 
hai tres anos en Cesantes. Se está producindo este tipo de avarías. A día de 
hoxe e despois do traballo feito ninguén nos garante o 100% de fiabilidade. 
Tubaxes de fibrocemento, falamos de amianto e outros produtos que poñen 
sempre  a  nosa  saúde  en  risco.  Temos  unha  responsabilidade  como 
representantes  veciñais.  Hai  que  facer  un  seguimento  de  como  están  as 
conducións.  Non  só  o  problema  de  Cesantes,  houbo  un  máis  que  é  o  da 
renovación do abastecemento en Cubillón. Xa está tardando a obra. Hai un 
factor moi importante, que é quen ten que asumir a obra. Se hai que facer unha 
renovación terá que ser a empresa, hai que estar enriba dela. As empresas que 
traballan con servizos privatizados como Aqualia e Urbaser,  son difíciles de 
controlar. Non se pode mirar para outro lado para evitar problemas con estas 
empresas. Ó BNG nos preocupa moito a renovación non só na rede municipal, 
senón tamén nas traídas privadas. Deberían ter en conta ás Comunidades de 
Augas. O gran cabalo de batalla é como se forza a empresa concesionaria a 
negociar. Agora estamos próximos a unha renovación do contrato.

Sr. Reguera: estamos de acordo coa moción aínda que co terceiro punto non 
de todo.  Sabemos que dende hai  moitos  anos se  utilizaba o fibrocemento. 
Cremos necesario que se faga a substitución. Presentamos varias mocións co 
tellado público de Quintela, por exemplo. Vostedes non fan caso das mocións. 
As cousas non as solucionan. En canto ó segundo punto da moción estamos 
de acordo coa elaboración dun informe por parte dos servizos do Concello. O 
que  non  entendo  é  que  sexa  a  empresa  a  que  interpreta.  Ten  que  existir 
informe do Concello. En canto á apertura do expediente á concesionaria, pero 
expediente de que. Os técnicos do Concello teñen algún informe que diga que 
a empresa incumpre? Si existira abriríase algún expediente á empresa. 

Sendo as   22:28 horas regresa o sr. Mauro Álvarez.



Sr. Álvarez (PP):  algunhas cousas da moción son rogos. Non hai que crear 
alarmismo porque o amianto houbo unha época que se usou e despois se 
descubriu que podía ter problemas. Se nos poñemos alarmistas poderiamos 
entrar nos problemas que poden presentar as vivendas coas tubaxes de cobre, 
rocas de granito que crean o gas RADOM... as tubaxes de plástico cando as 
cortas tamén poden crear problemas. Este goberno está preocupado polo tema 
do  fibrocemento.  Nestes  últimos  anos  fixéronse  varias  substitucións:  na 
canalización da avda. de Vigo, na avda. de Redondela, en rúa Eidos marxe 
esquerda...  e  proximamente  na  rúa  Cubillón.  Nas  obras  estase  dando 
prioridade. Dígolle ó sr. González que si que hai preocupación, quería achacar 
que non damos axudas ás traídas veciñais pero foron vostedes os que non 
votaron a favor na Deputación en contra destas axudas. É moi difícil controlar 
esas cousas que dicía o sr. Darriba. Do consumo de auga que se dá e se perde 
e moi compricado controlalo. Se a empresa incumpre son os servizos técnicos 
e xurídicos os que dirán que hai que facer. 

Sr. Darriba: alarmismo ningún. Simplemente é unha cousa que hai que facer. 
Na moción hai  dúas partes,  unha de fibrocemento e outra se debe ou non 
cumprir. O sr. Reguera dicía que nós si tiñamos indicios; pero nos limitamos a 
ler e indicar o que di o contrato. Unha das cousas que di o contrato é que debe  
existir unha inversión de 458 millóns de pesetas e estas se repercuten na tarifa. 
Todas as obras deberían constar e non aparece nada. Na páx. 5 di que debe 
velar  pola  conservación  e  renovación.  É  necesario  informe  por  parte  dos 
servizos xurídicos do Concello quen debe asumir estes gastos. A empresa ten 
responsabilidade na renovación e mantemento, é o que entendemos nós.  

Non só en Cubillón, hai algunhas substitucións que se fixeron pero tamén se 
fixeron reparacións por exemplo de fibrocemento sen substitución. Hai como 7 
ou 8 reposicións. Neste informe de Aqualia, que ten cincocentas e pico, hai 
servizos que poñen como ir  cambiar  válvula.  O que pediamos era que nos 
desen un informe de como está. É certo que hai tubaxes que teñen bastante 
tempo  pero  por  iso  nas  cláusulas  constaba  mantemento,  renovación  e 
conservación.

Sr.  Fojo:  ninguén dixo que fose sinxelo. O que dicimos é que as empresas 
privadas hai que controlalas moito porque os seus intereses son privados.

Sr. González (BNG): falaba o Concelleiro de Medio Ambiente das subvencións 
para as traídas de augas ás Comunidades de Augas e debe saber que cando el 
estaba na oposición había subvencións de ata 40.000 euros. O contrato recolle 
claramente mantemento e conservación. A empresa fixo cousas de reparación, 
pero non mantemento. O PP en Redondela non ten vontade para controlar as 
empresas. Miran para outro lado. Neste tema, de salubridade, hai que controlar 
as empresas. Vamos darlle o apoio á moción. Nos gustaría que estas cousas 
fosen pola Comisión de Servizos Privatizados.



Sr.  Reguera: é  certo  que si  se  sabe que non é  bo para  a  saúde hai  que 
solucionalo. No remanente do ano pasado non puxeron un euro para isto. Sería 
interesante. Do millón e medio de euros do ano pasado estaría ben adicarlle 
algo. Non me respondeu se hai incumprimento de contrato. 

Co cambio de AER de retirar a palabra de “sancionador” nos parece suficiente. 

Fálase moito da empresa, é todo moi confuso, pero ó final expedientes ningún. 

Teriamos que ver tamén as inversións que fai Augas de Galicia en Redondela. 

Sr. Álvarez: sr. Fojo sempre está coa teima das privatizacións. En España hai 
máis de 50.000 kms de rede de fibrocemento ou amianto. Iso se vai facendo a 
medida que poden os Concellos, é cuestión de diñeiro. Sr. González quen fixo 
o contrato de Aqualia, o contrato de Urbaser??

Alcalde:  foron  vostedes  quenes  asinaron  o  contrato  con  Aqualia  e  non  se 
preocuparon nunca das inversións. Poden xustificar vostedes e os bipartitos. 
Estamos  en  prazo  de  facer  reclamación,  non  perdemos  o  tempo.  Ás 
concesionarias lle estamos enriba.

Sr. Álvarez: vin aquí unha serie de obras que se foron facendo, vamos facendo 
a medida que podemos. Vostedes prometían. No 2007 dicían que rematarían a 
rede de abastecemento nos próximos 4 anos. Renovación das redes de auga 
que tivesen máis de 20 anos tamén o prometían. E os millóns de euros que 
recibiron da Xunta de Galicia.

O sr.  Alcalde indicando que existen demasiadas interrupcións fai  un receso 
sendo as 22:52 horas; sendo as 22:56 horas reiníciase.

Alcalde: pide que se respecten as quendas de intervención. 

Sr.  Álvarez  (PP):  como  se  trata  máis  dun  rogo  e  non  dunha  moción,  nos 
absteremos.

Sr.  Darriba:  voulle  recordar  sr.  Alcalde  que  a  vostede  en  outubro  de  2017 
pedímoslle unha comparecencia, datos de evolución de aboados, inversións 
feitas,  canon  aportado  pola   concesionaria,  estudo  para  auditar  á 
concesionaria, etc. Sr. Álvarez cando vostede fala de que é un rogo sei que me 
está dicindo “escoitámoste”  como fixemos noutras veces con vertidos ó río, 
incumprimentos no abastecemento...  Di  vostede que hai  cousas nas casas, 
pero agora estamos falando de servizos públicos. Vostedes están preocupados 
e falan de alarmismo. Vostedes no Pleno o que fan é “un por outro e a casa sen 



varrer”.  Non  se  sabe  nada  do  cumprimento  en  todos  estes  anos.  Difícil 
controlar o consumo? Aqualia compra auga e vende auga. É facer a conta.

VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida  a  votación  a  mencionada  moción,  coa  modificación  proposta  de 
suprimir “Sancionador” no terceiro punto do acordo, apróbase, por maioría dos 
concelleiros presentes sendo 12 votos a favor  (06 do PSdeG-PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito) e 09 abstencións do PP.

12.2 Moción PSOE sobre o Alzheimer

ANTECEDENTES:

Moción  do  PSOE  do  día  05.11.2017  con  número  2017-E-RE-605  que  se 
transcribe a continuación:

“O Grupo Municipal Socialista de Redondela co gallo da celebración do Día  
Mundial  do  Alzheimer,  o  21  de  Setembro,  eleva  a  este  Pleno  ordinario  a  
presente moción, xa que en setembro de 2012 este Concello declarouse por  
unanimidade “Localidade Solidaria co Alzheimer”. A día de hoxe, non se levou  
a cabo ningunha acción concreta como a posta en marcha dunha Unidade  
Terapéutica no noso concello para o tratamento desta doenza.

Como xa contemplaba na moción de 2012,  o Alzheimer é a demencia con  
maior prevalencia que afecta en Galicia a 400,000 persoas entre enfermos e  
familiares. A todo o anterior, súmaselle que debido ao aumento da esperanza  
de vida da nosa poboación,  nos próximos vinte anos verá duplicada a súa  
incidencia  sendo  este  un  problema  especialmente  grave  en  Galicia  polo  
especial avellentamento e dispersión da poboación.

O Alzheimer, mais que una enfermidade, é un problema de enorme magnitude  
que trascende ao ámbito sociosanitario e invade a todas ordes da sociedade.  
O seu carácter transversal fai que sexa imperativo concebir e articular a súa  
abordaxe dende unha perspectiva integral que alcance cos mesmos niveis de  
intensidade tanto ao paciente como ao seu coidador familiar.

O Día Mundial do Alzheimer 2017 leva por lema “Sigo siendo yo”, deste xeito,  
céntrase  nese  outro  piar  do  binomio:  na  persoa  que  sofre  directamente  a  
enfermidade; na persoa que recibiu o diagnóstico; na persoa que de maneira  
progresiva vai a ver como desaparecen os seus recordos e a súa memoria; na  
persoa que vaia a ter que ser obxeto de atención específicas e particulares por  
parte,  en  primer  término,  da  súa  familia  e  posteriormente,  dos  sistemas  
sociosanitarios... En definitiva, o Día Mundial do Alzheimer 2017 céntrase na 
persoa con Alzheimer e non no enfermo, nin no paciente; senón na persoa que  
foi, que é e que será ata o seu último día.

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



1. Que o Concello de Redondela faga constar o seu compromiso efectivo con  
este problema de primeira magnitude levando a cabo as xestións pertinentes  
para que se cre no noso concello unha Unidade Terapéutica para o tratamento  
da  doenza  de  Alzheimer  coa  finalidade  de  prestar  apoio  e  asesoramento  
profesional e cualificado ás persoas con esta doenza e as súas familias.”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Rivas: dá lectura da moción.

Sr.  Fojo:  preto de medio millón de persoas en España sofren demencia. Di 
porcentaxes de persoas que sofren Alzheimer por rangos de idade. Crea un 
gran impacto na persoa afectada e na familia e no seu entorno. Custe total 
desta  enfermidade é de entre  27.000 e 30.000 euros  anuais.  A familia  soe 
asumir o 80% dos gastos. Cremos necesario talleres de estimulación cognitiva, 
charlas informativas e de orientación para familiares afectados, programas de 
avellentamento activo... Estamos a favor da moción.

Sr  González:  é  unha  doenza  que  afecta  a  miles  de  persoas  e  ao  entorno 
familiar  delas.  A dispersión  do  noso  país  debería  garantir  que  os  partidos 
tivesen en conta estas circunstancias. Cando o BNG asumiu a vicepresidencia 
da Xunta de Galicia se crearon 12 centros para tratamento de ALZHEIMER. En 
Redondela en concreto se creou un centro de día pero o PP durante 6 anos 
non moveu un dedo para que se abrira. Agora estamos nunha situación que 
non sabemos que pasa co lugar residencial. É unha doenza que coma outras 
moitas  ninguén está libre  de padecelas.  Quero recordar  que en Redondela 
maiores de 65 anos hai arredor de 6.000 persoas. É necesario ir creando estas 
unidades para persoas doentes de Alzheimer. A inversión da Xunta de Galicia 
nesta temática é cada vez máis deficitaria. É unha dinámica que estamos por 
mudar. “Sigo siendo yo” se podería mudar para galego.

Sr. Covelo: é unha moción que insta ó goberno local a tomar en consideración 
esta doenza do Alzheimer. Sempre é necesario dotarse de mellores servizos,  e 
máis en servizos sociais. É unha doenza que no entorno da familia é cada vez 
máis  importante.  A unidade  terapéutica  entendemos  que  axudaría  tanto  á 
persoa como á propia familia. Hai unha rede de centros públicos da Xunta de 
Galicia, e en lugares con menos poboación que Redondela existen unidades 
terapéuticas.  A Redondela  faille  falta.  É  unha  demanda  que  compartimos 
perfectamente. Apoiaremos a moción.

Sra. París: para nós tamén é unha forma de rogo. É unha enfermidade que en 
moitos caso é dexenerativa rapidamente. Se fan terapias de fortalecemento, 
estimulación cognitiva... aquí tanto nos centros públicos como privados despois 
de facer un estudo e diversas chamadas, as persoas que o padecen están 
sendo atendidas. 



Comentarlle ó sr. Fojo que as unidades terapéuticas estanse desenvolvendo en 
Redondela, pero nós damos apoio con talleres e incluso ás propias familias. 
Non  temos  médicos  do  Concello.  AFAGA  está  desenvolvendo  as  súas 
actividades aquí, dende o 2012. 

Comentarlle ó sr. González que abriron unidades terapéuticas dende a Xunta 
de Galicia porque é quen ten a competencia. Gasto social si que se fai dende a 
Xunta.

Sra. Rivas: sra. París vostede foi quen levou esa moción en 2012. En setembro 
de  2012 trouxo  a  pleno  unha  moción  para  declarar  ó  municipio  localidade 
solidaria  co  Alzheimer.  A moción non traía  propostas  concretas.  Fixeron un 
lavado  de  cara  sen  compromiso  ningún,  nin  partidas  económicas  facendo 
realidade un proxecto de respiro familiar. Nesa moción presumían de querer 
servir de exemplo a outros municipios. Menos mal que o resto de Concellos 
non  os  tomaron  de  referencia.  Outros  Concellos  de  menor  poboación  que 
Redondela si que teñen as súas unidades terapéuticas. Respecto dos centros 
de día hai moitos Concellos que teñen centros privados pero tamén públicos. 
Non fixeron nada dende o 2012. Lles dan igual as persoas. 

Dicirlle  ó  sr.  Fojo  que das charlas  de familiares  AFAGA está  facéndoas co 
Centro de Saúde de Redondela. A concelleira de Servizos Sociais non sabe nin 
o que se fai. A sra. París nos está dando a entender que seguirá igual; di que 
se fan cursos de memoria e cre que con iso xa está cuberto.

Sr. González (BNG): a concelleira do PP di que apoiarán a moción pero sen 
ningún  tipo  de  compromisos.  O  PP  en  Redondela  respecto  das  persoas 
maiores non fixo nada, non impulsaron ningún centro de día, nin en Cesantes 
nin en Trasmañó que tiñan a oportunidade. Montaron a tenderetada de levar ós 
vellos  a  bailar  e  a  comer.  Os  servizos  sociais  antes  de  vostedes  eran  un 
exemplo e agora a xestión está decaendo. Non esgotan as partidas de servizos 
sociais, non apostan por elas.

Sr.  Covelo:  declaracións  da  directora  xeral  respecto  da  rede  de  centros 
públicos  da  Xunta  de  Galicia,  que  hai  predisposición,  hai  que  avanzar... 
Esperemos que coa aprobación desta moción sexa cuestión de semanas, que 
non sexa como a cuestión dos pictogramas. Esperemos que sendo o goberno 
municipal  da  mesma  cor  política  que  a  Xunta,  teñamos  unha  unidade  do 
Alzheimer en breve.

Xa sabiamos a diferencia entre rogo e moción. O noso deber é poñelos enriba 
da mesa, tamén representamos á veciñanza e esas propostas hai que telas en 
conta anque a forma sexa rogo ou moción.

Alcalde:  moitas veces o entendemos como unha achega ó que xa estamos 
facendo (ROGO).



Sra. París: quería facer referencia a esa proposta da Consellería de Sanidade 
para poñer en marcha a unidade en Vigo. Noutros Concellos se está dando 
este servizo a través dos centros de día.  Os cursos de memoria  fixémolos 
accesibles non só as persoas de Redondela senón tamén ás de Chapela. Non 
comparto o que dixo González da xuntanza cos maiores.

Na Xunta estase aumentando o gasto social.

Apoiaremos a moción.

Sra. Rivas: non teñen nin idea, faltan ó respecto das familias e das persoas que 
o padecen. Dende 2012 non fixeron nada. 7.000 euros ou máis nun día en 
camisetas, pulseiras...  estades tomando o pelo. Non tedes vergoña, estades 
mentindo ás persoas. En servizos sociais aquí non se fixo nada. O galardón 
que tedes é Concello Corazón de Piedra 2015-2016.

VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida a votación a mencionada moción, apróbase, por unanimidade dos 
concelleiros presentes sendo 21 votos a favor ( 09 do PP, 06 do PSdeG-PSOE, 
04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito) 

PREGUNTAS:

Preguntas formuladas polo PSOE relativa á placa adicada a Reveriano Soutullo 
(Rex. Entrada 23.04.2018, 2018-E-RE-528)

Ana Isabel Rey dá lectura.

“Despois da onda de roubos de placas de bronce, repuxéronse poucas das 
sinalizacións. Unha das repostas foi a da estatua do destacado e esencial para 
a cultura, Castelao. Pero a día de hoxe, segue faltando a placa de bronce que 
sinalizaba a vivenda e figura do ilustre compositor Reveriano Soutullo Otero.     

PREGUNTAS:

Ten pensado o Goberno Municipal do PP de Redondela repoñer a placa 
adicada  Reveriano  Soutullo  sita  na  plraza  que  posúe  o  seu  mesmo 
nome?”

Resposta Sra. Amoedo: temos un problema co bronce e cos amigos do alleo. 
Estamos buscando un material que non sexa atractivo para estas persoas.



Preguntas  formuladas  polo  PSOE  relativa  á  Gravación  dos  Plenos  (Rex. 
Entrada 23.04.2018, 2018-E-RE-527)

Ana Isabel Rey dá lectura.

“En 2013, comezouse a grabar e emitir en directo os plenos da Corporación 
Municipal  de  Redondela.  Isto  melloraba  a  accesibilidade  da  veciñanza  á 
información  sobre  o  noso  concello,  ademais  de  servir  como  arquivo 
audiovisual. A partir do pasado pleno de xaneiro, deixouse de grabar e emitir en 
directo  os  plenos,  quedando  sen  cobrir  os  pasados  plenos  de  febreiro  e 
marzo.    

PREGUNTAS:

Por  que  deixáronse  de  grabar  e  emitir  os  plenos  da  Corporación 
Municipal de Redondela? Era consciente o Goberno Municipal do PP de 
Redondela de que se deixarían de grabar e emitir en directo os plenos 
da Corporación Municipal de Redondela? Cando ten pensado o Goberno 
Municipal  do  PP  reparar  dita  situación  coa  grabación  e  emisión  en 
directo dos plenos da Corporación Municipal de Redondela?”

Resposta Sra. Amoedo: en canto poidamos poñer en marcha a contratación do 
servizo. Como estabamos facendo non podiamos continuar. Cando vostedes 
gobernaban non deixaban gravar.

Preguntas  formuladas  polo  PSOE  relativa  á  Modificación  das  Bases  de 
Selección do persoal de Limpeza de Praias 2018 (Rex. Entrada 07.06.2018, 
2018-E-RE-751)

Ana Isabel Rey dá lectura

“O 5 de abril de 2018, tivo lugar a comisión de procesos selectivos onde foron 
aprobadas as bases para a contratación de 6 peóns (1 reservado pola quenda 
de diversidade funcional) para a prestación do servizo de limpeza da praias 
2018. Estas últimas foron aprobadas o 12 de abril de 2018 e case pasou un 
mes dende a publicación da lista de admitidos. Pero onte día 6 de xuño de 
2018,  dende Alcaldía  publicouse unha resolución  onde foron suprimidos do 
punto 3 da base 6ª os apartados b) Estar desempregado/a e c) Se nos últimos 
dous anos combinou períodos de alta laboral con períodos en desemprego das 
bases de contratación de 6 peóns (1 reservado polo quenda de diversidade 
funcional)  para  a  prestación  do  servizo  de  limpeza  de  praias  2018.  Os 
apartados  suprimidos  sumaban  un  total  de  3,5  puntos  que  resumían  e 
visualizaban  a  situación  de  falta  de  oportunidades  laborais  ou  de  traballos 
precarios  temporais  que  sofre  moitas  persoas  do  noso  concello,  é  dicir,  a 
supresión desta puntuación merma as oportunidades de traballo de veciños e 
veciñas de Redondela.

PREGUNTAS:



Por que non se informou aos partidos da oposición do cambio das bases 
cando levan dous meses dende a súa elaboración e primeira publicación 
de lista de admitidos? Que alternativas se barallaron para emendar os 
problemas  das  bases  e  como  se  chegou  a  opción  de  suprimir  a 
puntuación por desemprego?”

Resposta Alcalde: se contestará en Xunta de Voceiros.

Preguntas formuladas polo PSOE relativa a roturas acometida de auga en A 
Telleira (Rex. Entrada 23.04.2018, 2018-E-RE-532)

Ana Isabel Rey dá lectura

“A veciñanza do lugar de A Telleira do barrio de San Pedro de Cesantes, están 
a  sufrir  constantes  roturas  da  acometida  municipal  de  auga.  O  cal  está  a 
provocar numerosas molestias a veciñanza da zona.

PREGUNTAS:

Ten o goberno municipal, coñecemento desta asunto? De ser así, ten o 
goberno municipal algún plan para evitar estas averias?”

Resposta Sra. Barciela: o PSOE non fixo nada en 30 anos e agora temos o 
resultado. A tubería é de polietileno, estase dándolle prioridade. Máis prioridade 
que o fibrocemento. Esta tubería está colocada sen gota de area. Isto é unha 
obra do PSOE, no seu día non se fixo nada.

Preguntas  AER  relativas  a  varios  asuntos  (Rex.  Entrada  30.05.2018, 
2018-E-RE-711).

O Sr. Javier Bastos dá lectura das seguintes preguntas:

1. Sobre a reforma do parque infantil do Salgueiral. O goberno local ten a 
intención de remodelar o parque infantil do Salgueiral, parque xa remodelado 
no ano 2013, coa idea de eliminar o chan de area por un sintético. Sendo este 
o  único  parque  da  vila  que  conta  con  chan  de  area,  existindo  numerosos 
usuarios que valoran que así sexa e dando a posibilidade de que cativas e 
cativos  poidan  xogar  descalzos  aproveitando  este  tipo  de  chan, 
PREGUNTAMOS:



Consultouse  cos  usuarios  e  coa  veciñanza  potencialmente  usuaria  da 
zona  as  preferencias  respecto  ao  tipo  de  chan  do  parque  infantil  do 
salgueiral? Finalmente realizarase un cambio por chan sintético?

Resposta Sra. Barciela: cando se reformaron os parques da Xunqueira e estes 
de aquí, se demandou de arranxar aquel. Non hai xente suficiente nos parques. 
Falouse coa xente pero as preferencias cambiaron,  a xente non hai quen a 
entenda.

2.  Sobre  a  declaración  de  BIC  do  castelo  de  Rande. O  Concello  de 
Redondela comezara no seu día as xestións para a declaración de BIC do 
Castelo  de  Rande.  Daquela  o  procedemento  quedara  parado  á  espera  de 
rematar as obras de ampliación da Ponte de Rande, feito que oficialmente xa 
aconteceu (oficiosamente non o temos tan claro). En vista do avanzado das 
escavacións que se están realizando neste importante elemento do patrimonio 
de  Redondela  e  dos  importantes  valores  que  van  saíndo  á  luz, 
PREGUNTAMOS:

Ten o goberno local retomado a declaración de BIC do Castelo de Rande 
ou, de non ser así, vai retomar este procedemento para poder conferirlle a 
este  elemento  patrimonial  o  maior  grado  de  protección  posible  canto 
antes?

Resposta  Sra.  París:  sobre  a  fortaleza  de  Rande  existe  unha  declaración 
xenérica dende o ano 1949 co Decreto de 1949. A lexislación galega do 1995 
recolle  que estes  bens  teñen a  consideración  de  BIC.  Levan traballando  e 
facendo  unha  escavación,  verase  o  estado  en  que  se  encontraban  estes 
restos.  Estarán  representantes  de  Patrimonio  de  Galicia  porque  xa  ten  a 
consideración  de  BIC.  Queremos  estar  presentes  para  ver  que  se  fai  cos 
traballos e sobre a posibilidade de que as cousas se queden no Museo de 
Meirande. Calquera traballo de mellora e mantemento queremos que se faga 
xa. 

3. Sobre toponimia parroquias de Redondela

No pleno de decembro formulouse o seguinte rogo:

O Concello de Redondela elaborara no seu día uns estudos sobre a toponimia  
de diversas parroquias. Esta actividade considerámola de grande importancia  
para recompilar, conservar e mesmo recuperar a toponimia e microtoponimia  
dos  diferentes  lugares  de  cada  parroquia,  quedando  como  un  importante  
legado dos valores inmateriais da parroquia de cara ás xeracións vindeiras.  
Desafortunadamente estes traballos paráronse e non se seguía con esta labor  
ata cubrir a totalidade das parroquias. Tal vez a elaboración do PXOM estea  
detrás desta situación, esperando equivocadamente que neste documento se  
recolla esa información dos lugares das parroquia.



Dende AER consideramos que non é suficiente coa información que se poida  
recompilar  nun  PXOM  pois  toda  aquela  microtoponimia  nunca  se  vería  
reflectida  e  a  que  poida  aparecer,  non  viría  asociada  cunha  delimitación  
coidadosa nin cun estudo asociado a esa denominación ou topónimo.

Tamén dende AER botamos en falla  que os  estudos xa  existentes  non se  
poñan  de  xeito  sinxelo  a  disposición  de  tódala  veciñanza  de  Redondela,  
aproveitando  a  grande  potencionalidade  da  web  oficial  do  Concello  de  
Redondela.

ROGAMOS que se retomen os traballos sobre toponimia nas parroquias de  
Redondela onde non se teñan realizado xa, aproveitando as posibles axudas  
específicas  que  saian  ao  respecto,  e  que  estes  estudos  sexan  postos  a  
disposición da veciñanza a través da páxina web do concello no apartado do  
departamento de Cultura.

Polo  anterior,  preguntamos:  realizaron  algún  traballo  adicional  sobre 
toponimia  nas  parroquias  ou  teñen  intención  de  realizar  estudos 
territoriais da toponimia en cada unha das parroquias que non conten con 
este?  Colgáronse  na  nova  páxina  web  do  Concello  os  estudos  de 
toponimia existentes para a súa difusión e coñecemento pola veciñanza e 
persoas interesadas na materia?

Resposta Sr. González Barbeiro: non fixemos ningún traballo adicional porque 
no anterior goberno a finais de 2010 e principios de 2011 fixéronse traballos de 
toponimia en todo o Concello e a consecuencia foi un novo rueiro.

4.  Sobre  a  modificación  do  regulamento  dos  consellos  parroquiais 
municipais. Visto  que  para  o  ano  2019  haberá  novamente  eleccións 
municipais unha vez remate o actual mandato, preguntamos

Dará rematado o goberno municipal o longo e arduo labor de presentar un 
borrador definitivo de regulamento dos consellos parroquiais municipais 
ou será esta unha encomenda xa da vindeira corporación municipal?

Resposta  Sr.  Álvarez:  os  Consellos  Parroquiais  están  funcionando 
perfectamente, están saíndo os participativos. Fai pouco o sr. Secretario fixo 
informe de que son abertos. Houbo moito cambio de secretarios e ata agora 
non se puido abordar.

5.  Sobre  deficiencias  da  obra  na  Esfarrapada.  Tendo  constancia  das 
solicitudes dun veciño para que se atenda os seus requirimentos referidos á 
obra mencionada, en tanto lle resulta prexudicial para a mobilidade reducida 
que lle afecta a el e á súa parella.

Tamén  informa  e  require  resposta  a  unhas  humidades  que  afectan  á  súa 
propiedade consecuencia das obras mencionadas.



Todo en continuos rexistros que acredita:

2016 E-RC-6741

2016 E-RC-6442

2016 E-RC18685

E finalmente 2018 E-RC 3929 no que que lle recorda o Sr. Alcalde que incluso 
lle fixo entrega persoalmente dun dos rexistros mencionados.

Tendo en conta todo canto antecede e o documento adxunto que o acredita,

PREGUNTAMOS:

Teñen pensado responderlle a este veciño e resolverlle a problemática que lle 
afecta, tanto materialmente como en termos de calidade de vida?

Resposta Sr. González Barbeiro: si. Isto vén do ano 2016 e anteriores. Este 
veciño  foi  atendido  en  numerosísimas  ocasións  polo  Alcalde,  concelleiros, 
técnicos do Concello, director de obra, arquitecto municipal. Foi atendido en 
tempo e forma dende o principio.

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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