
Expediente número: PLN/2018/2

ACTA

Sesión Ordinaria 2/2018 celebrada polo Pleno do Concello 
o día 22 de febreiro de 2018

ORDE DO DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria 1/2018 do 25/01/2018. 
2. Proposta de Modificación Regulamento de Honores e Distincións do Concello 

de Redondela.
3. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos I. 

 

PARTE DE CONTROL

4. Actividades de control do pleno.

4 . 1 Dar conta das resolucións de alcaldía.
4 . 2 Solicitudes de comparecencia.
4 . 3 Mocións.
4 . 4 Rogos e preguntas.

No Multiusos da Xunqueira, habilitado como salón de sesións por resolución da alcaldía 
número 451/2018 de data 19 de febreiro de 2018, e sendo as vinte horas e dez minutos 
do 22 de febreiro  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
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Miguel Ángel Álvarez Ballesteros

GPM PSOE
Mauro Álvarez Castro
Ana Isabel Rey Gómez
Eduardo José Reguera Ocampo
Leonardo Cabaleiro Couñago
Digna Rosa Rivas Gómez

GPM AER
Xosé Covelo Míguez
Noé Cano Correa
José Roberto Darriba Ferradás
Javier Bastos Devesa

GPM BNG
Xoán Carlos González Campo

NON ADSCRITO
Enrique Fojo Durán

Non asiste o concelleiro do GPM PSOE Isaac Borja Araújo Figueroa, excusando a súa 
ausencia por causas xustificada.

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

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

INCIDENCIAS:

1.-  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.

2.- O sr. Alcalde fai un receso ás 22:16, reiniciándose a sesión ás 22:38 horas.

PARTE RESOLUTIVA
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1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria 1/2018 do 25/01/2018 

Dase conta do borrador da acta da sesión ordinaria núm. 1/2018 do 25/01/2018.

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometido  a  votación  o  mencionado  borrador,  apróbase,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes sendo 20 votos a favor (09 do PP, 05 do PSdeG-PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito).

2. Proposta de Modificación Regulamento de Honores e Distincións do Concello de 
Redondela

ANTECEDENTES:

A comisión informativa de cultura e turismo, en sesión celebrada o 15.02.2018 ditaminou 
favorablemente a seguinte proposta de acordo:

“ASUNTO:  MODIFICACIÓN  DO  REGULAMENTO  DE  HONRAS,  DISTINCIÓNS  E  
DECLARACIÓN DE LOITO OFICIAL DO CONCELLO DE REDONDELA. 

Pola presidencia dase conta da proposta da concelleira  de cultura e turismo de data  
09/02/2018 do seguinte tenor:

Coma parte da actividade ordinaria do concello, é importante adaptar as normas de 
carácter regulamentario ás necesidades de cada circunstancia para que a propia vida 
municipal non lles sexa allea, conformando así un sistema normativo municipal áxil e que 
dea solucións adaptadas e actualizadas ás circunstancias do ente municipal.

É  deber  das persoas que ostentan o  Goberno local,  propor  e  aprobar  toda sorte  de  
recursos  regulamentarios  operativos  e  actualizados,  que  conteñan  do  xeito  máis  
apropiado,  as  normas  que  tecen  a  vida  municipal,  e  que  faciliten  e  sirvan  coma  
ferramentas lóxicas para a resolución dos problemas e do ordenamento dos diversos  
aspectos  administrativos  dentro  do  concello,  previndo  con  isto  unha  actividade  
normalizada e dinámica no día a día dos actos administrativos municipais.

Dentro  desa  actividade  normal  atopamos o  Regulamento  de  honras  e  distincións  do  
Concello, no que se regula a elección do Persoeiro do ano para Redondela.

Estas  distincións  anuais  teñen  un  gran  valor  de  creación  de  cousa  común,  xa  que  
supoñen un xeito de honrar e recordar, pór en valor e tirar obxectivos e principios cos que  
eses  persoeiros  fixeron  destacar  nas  súas  vidas  e  poder  compartir  así  ese  carácter  
especial  e  de  común  orgullo  para  o  Concello  de  Redondela  a  través  de  actos  que  
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conmemoren as súas memorias.

Tal  é  así  que  parte  da  modificación  proposta  reforza  aspectos  da  elección  destes  
persoeiros, facéndoa máis aberta de cara á poboación e conferindo así este proceso de  
maior  transparencia  e  participación,  aspectos  ambos  que  reforzan  a  conexión  do  
administrado coa institución local.

Por outra banda, dentro deste regulamento, consideramos oportuno, coma parte da vida  
cotiá do noso concello, facer referencia aos momentos nos que por causas de diversa  
gravidade  ou  catástrofes,  perdas  irreparables  de  vidas  humanas  ou  circunstancias  
revestidas dun carácter tal que faga necesario a declaración de loito oficial para o noso  
concello,  dun xeito  regulado cando menos para  a súa declaración  e órganos que se  
habilitan para ese proceso.

Esta  modificación  incide  asemade  nas  fórmulas  para  declarar  e  desenvolver  os  
momentos ou períodos de loito oficial do concello.

Esta circunstancia non constaba regulamentada de xeito algún até o momento, e coa  
presente proposta se articulan unha serie de preceptos básicos que lle dean encaixe  
dentro  do  sistema  de  normas  aplicables  para  estes  casos  no  noso  concello.  Están  
contidos no Capítulo IX, que se redacta e se engade íntegro a este regulamento.

En virtude do exposto, propoño ao Pleno da Corporación Municipal, previo ditame  
da comisión informativa:

PRIMEIRO. A aprobación inicial da modificación do Regulamento de honras, distincións e 
declaración de loito oficial do Concello de Redondela (BOP de 09.12.1999), tal como se 
indica no anexo que se achega con esta proposta.

SEGUNDO.  Logo da aprobación inicial abrirase período de información pública por un  
prazo de trinta días hábiles, para que os interesados poidan presentar as reclamacións e  
suxestións que estimen oportunas. A tal efecto, publicarase o correspondente anuncio no  
Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello.

Concluído o período de información pública, caso de terse presentado reclamacións e/ou  
suxestións,  deberán  resolverse  estas,  incorporándose  ao  texto  do  Regulamento  as  
modificacións derivadas da resolución das alegacións. 

No caso de que non se presenten reclamacións en relación coa aprobación inicial das  
modificacións  do  regulamento  no  prazo  de  información  pública,  entenderase  
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisional, extendéndose por Secretaría a  
certificación que acredite a elevación a definitiva da aprobación inicial.

O acordo de aprobación definitiva (expresa ou tácita) do regulamento, co texto íntegro  
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das modificacións aprobadas, debe publicarse para o seu xeral coñecemento no taboleiro  
de anuncios do Concello e no Boletín Oficial da Provincia, tal e como dispón o artigo 70.2  
da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. A súa entrada en vigor  
producirase pasados 15 días hábiles a contar dende a publicación no BOP e implicará a  
derrogación do actual regulamento en canto aos aspectos modificados do mesmo. 

ANEXO

 

REGULAMENTO  DE  HONORES  E  DISTINCIÓNS  DO  CONCELLO  DE 
REDONDELA

 

CAPITULO I

Artigo 1

1.- O presente regulamento ten por obxecto normalizar a concesión de distincións 
honoríficas  e  condecoracións  que,  para  premiar  os  méritos  específicos,  feitos 
sobresaíntes,  calidades,  circunstancias  singulares  ou  servizos  extraordinarios 
prestados  ao  Concello  de  Redondela  por  persoas  ou  institucións,  poderán  ser 
outorgadas pola súa corporación.

Modificación proposta

Incorporar  despois  deste  parágrafo  o  seguinte: Así mesmo  regúlase  neste  
articulado a declaración de loito oficial do Concello de Redondela.

2.- Ningún distintivo ou nomeamento dos que se contemplan neste regulamento 
poderá outorgarse a persoas que desempeñen altos cargos na administración e 
respecto dos cales a corporación se atope en relación subordinada de xerarquía, 
función ou servizo, mentres subsistan estes motivos.

DISTINCIÓNS DE HONRA

Fillo/a Predilecto/a de Redondela

Fillo/a Adoptivo/a de Redondela

Alcalde/Alcaldesa ou Concelleiro/a Honorario da Corporación

CONDECORACIÓNS

Medalla de Ouro de Redondela

Medalla ao mérito artístico

Cronista oficial
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OUTRAS DISTINCIÓNS

1. Denominacións  de  espazos  públicos,  prazas,  avenidas,  rúas,  edificios 
públicos, etc.

2. Para a concesión de todas as distincións de honra que neste regulamento 
queden establecidas, o concello terá que observar as normas que se indican 
a continuación:

Artigo 2

1.- Todas as distincións ás que se fai referencia no presente regulamento teñen 
carácter  exclusivamente  honorífico,  sen  que  outorguen  ningún  dereito 
administrativo nin de carácter económico.

CAPÍTULO  II.-  TÍTULOS  DE  FILLO/A  PREDILECTO/A  E  ADOPTIVO/A  DE 
REDONDELA

Artigo 3

1. O  título  de  Fillo/a  Predilecto/a  de  Redondela  poderá  ser  concedido  a 
calquera persoa nacida no termo municipal de Redondela que sobresaia, de 
forma  extraordinaria,  polas  súas  calidades  persoais,  profesionais  e, 
particularmente, polos seus servizos en beneficio da mellora ou honra de 
Redondela,  tendo acadado  prestixio  e  consideración  xeral  nos diferentes 
eidos da sociedade.

2. A concesión do título de Fillo/a Adoptiva/a de Redondela poderá concederse 
ás persoas que, sen naceren no termo municipal, reúnan as circunstancias 
sinaladas no punto anterior.

Artigo 4

Unha vez  aprobada  polo  Pleno  a  concesión  do  título  de  Fillo/a  Predilecto/a,  a 
corporación  acordará  a  data  na  que  se  reunirá  de  novo  para  proceder  á  súa 
entrega, en acto solemne, no Salón de Plenos da Casa do Concello ou en calquera 
outro lugar que as circunstancias aconsellen.

Artigo 5

1. O títulos de Fillo/a Predilecto/a e Adoptivo/a de Redondela, ambos os dous 
de igual distinción, terán carácter vitalicio e constitúen a maior distinción do 
Concello de Redondela. Por este motivo empregaranse na súa concesión 
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criterios moi restritivos.

2. Os  seus  titulares  terán  dereito  a  ocupar  un  lugar  preferente  nos  actos 
organizados polo  Concello.  Para  estes  efectos,  o/a Alcalde/sa dirixirá,  ás 
persoas agraciadas con estes títulos, unha comunicación oficial na que se 
lles indicará o lugar, data e hora da celebración do acto ou solemnidade, 
participándolle a invitación a asistir.

CAPITULO  III.  DO  NOMEAMENTO  HONORARIO  DA  CORPORACIÓN  DO 
CONCELLO DE REDONDELA

Artigo 6

O nomeamento de Alcalde/Alcaldesa ou Concelleiro/a Honorario/a do Concello de 
Redondela,  poderá  ser  outorgado  por  este  a  persoeiros,  tanto  nacionais  coma 
estranxeiros, como mostra da alta consideración que lle merecen ou ben, como 
correspondentes  a  outras  semellantes  das  que  fose  obxecto  a  corporación  ou 
autoridades municipais.

Artigo 7

A  concesión deste  título,  cando  circunstancias  especiais  o  aconsellen,  será 
acordada  pola  corporación  municipal  co  voto  favorable  dos  dous  terzos  dos 
concelleiros/as membros da corporación.

Artigo 8

Os nomeamentos de Alcalde/Alcaldesa ou Concelleiro/a Honorario/a poderán ser 
de  carácter  vitalicio,  por  prazo  limitado,  ou  circunscrito  tan  só  ao  período  que 
corresponda ao cargo que ocupe a persoa designada, cando a designación fose 
acordada expresamente para ese cargo.

Artigo 9

As  persoas  designadas  carecerán  de  facultades  para  intervir  no  goberno 
administrativo  municipal,  pero  o/a  Alcalde/sa  efectivo  ou  o  Pleno  do  Concello 
poderán  encomendarlles  funcións  representativas  cando  se  exerzan  fóra  da 
demarcación territoral municipal. Nos demais actos oficiais que celebre o concello 
ocuparán o lugar preferente que a corporación municipal lles sinale, e ostentarán a 
medalla acreditativa do honor recibido.

CAPÍTULO IV. DA MEDALLA DO CONCELLO
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Artigo 10

 

1. A medalla de Redondela é unha recompensa municipal para premiar méritos 
extraordinarios  que  concorran  en  persoeiros,  entidades  ou  corporacións, 
tanto nacionais como estranxeiras, por teren prestados servizos á cidade ou 
dispensado honores a ela.

2. A Medalla terá o carácter de condecoración no seu grao máis elevado de 
Medalla de Ouro e Medalla ao mérito artístico.

3. Non poderán outorgarse máis de catro medallas de ouro ao ano.

Artigo 11

1. A Medalla de Ouro levarase pendurada do pescozo, suxeita cun cordón de 
seda branco e azul, con pasador dourado.

2. As Medallas ao Mérito Artístico e o título de Cronista Oficial, serán acuñadas 
en ouro e coa lenda correspondente á honra que outorgan.

3. Para determinar en cada caso a procedencia da concesión e a categoría da 
Medalla que se vaia outorgar, deberá terse en conta a índole dos méritos e 
servizos, a transcendencia do labor realizado a prol ou na honra do concello 
e as particulares circunstancias da persoa proposta para a condecoración.

4. Cando lle fosen concedidas a unha entidade, persoa xurídica, substituirase a 
medalla por unha placa.

 

Artigo 12

O outorgamento destas condecoracións serán obxecto dun acto solemne, no que 
se  entregarán  os  correspondentes  diplomas,  distintivos  e  medallas,  no  lugar  e 
forma que se estime máis conveniente.

CAPITULO V. DA DENOMINACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS, DA INSTALACIÓN 
DE  ESTATUAS  E  MONUMENTOS  E  DA  CELEBRACIÓN  DE  ACTOS  DE 
HOMENAXE.

Artigo 13

Os  acordos  para  a  denominación  de  espazos  ou  edificios  públicos,  para  a 
colocación de estatuas e monumentos e para a celebración de actos de homenaxe 
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promovidos  polo  concello,  adoptaranse  logo  da  tramitación  do  expediente 
establecido no capítulo VII do presente regulamento e despois de oír a comisión 
informativa que corresponda.

Modificación que se propón: donde di “capítulo VII” debe dicir “capítulo VIII”.

Artigo 14

O  cumprimento  dos  acordos  anteriores  realizarase  en  acto  público  anunciado 
previamente.

CAPÍTULO VI. DO PROCEDEMENTO

Artigo 15

Para  a  concesión  de  todas  as  honras  e  distincións  honoríficas  que  neste 
regulamento  quedan  establecidas,  o  Concello  terá  que  instruír  o  oportuno 
expediente para o efecto, que servirá para determinar os méritos ou circunstancias 
que aconsellen a concesión, agás no suposto excepcional previsto no capítulo III 
deste regulamento.

Modificación que se propón: donde di “capítulo III” debe dicir “capítulos III e VIII”.

Artigo 16

A tramitación para outorgar calquera das distincións ou títulos honoríficos deberá 
ser secreta. Así mesmo, non poderá darse ningunha información ou certificación da 
mesma ata que o acordo sexa firme. O procedemento iniciarase por decreto da 
Alcaldía, ben a iniciativa propia ou por requirimento dalgún membro da corporación.

Artigo 17

Todas  as  iniciativas  e  suxestións  para  a  aplicación  do  presente  regulamento 
dirixiranse por escrito, con carácter reservado á Alcaldía. No decreto de iniciación 
nomearase un xuíz instrutor e un secretario; o instrutor, que será un concelleiro, 
ordenará  a  práctica  de  cantas  probas  e  actuacións  conduzan  á  precisión  dos 
méritos da persoa proposta e, unha vez rematadas as actuacións, elevará unha 
proposta  á  Comisión  Informativa  de  Cultura,  constituída  para  estes  efectos  en 
Comisión Especial de Honras e Distincións.

Artigo 18

A Comisión Especial de Honras e Distincións, que poderá aplicar unha información 
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complementaria,  determinará  co  voto  favorable  dos  dous  terzos  dos  seus 
membros, o título condecoración ou distincións que se lle debe outorgar á persoa 
homenaxeada.

Artigo 19

Cando  estea  rematada  a  instrución do  expediente  ou,  no  seu  caso,  o  prazo 
concedido  para  o  efecto,  este  será  remitido  á  Alcaldía  coa  proposta 
correspondente. Se non existe acordo da comisión, a Alcaldía poderá arquivalo, 
ordenar as prácticas de novas dilixencias ou elevar o expediente ao Pleno coa súa 
proposta.

Os acordos decididos polo Pleno nestas materias deberán contar co voto favorable 
dos dous terzos dos concelleiros/as membros da corporación.

Artigo 20

No caso de que o acordo ou resolución fose negativo, non se expedirá ningunha 
copia  ou  certificación  nin  se  empregarán  os  informes  e  antecedentes  para 
finalidades alleas, baixo a responsabilidade de quen infrinxa este precepto.

Artigo 21

Por razóns de urxencia e oportunidade, con carácter excepcional e sempre que os 
méritos  da  persoa  homenaxeada  fosen  notorios,  o  presidente  da  corporación 
municipal, por iniciativa propia ou a pedimento de calquera grupo, poderá someter 
directamente  ao  Pleno  a  proposta  razoada  do  outorgamento  do  título, 
condecoración ou distinción correspondente. O acordo de concesión deberá ser 
acadado coas maiorías sinaladas no artigo 19.

Artigo 22

1. Todas as  distincións  e  condecoracións  ás  que  se  refire  o  presente 
regulamento  poderán  ser  concedidas  como  póstumas  homenaxes  ou  no 
pasamento de persoeiros nos que concorren os devanditos merecementos.

2. Os honores que a corporación poida outorgar a El Rey e membros da familia 
real non  requirirán doutro procedemento que a consulta previa á Casa da 
súa Maxestade, e non estarán incluídas no cómputo numérico que establece 
este regulamento.

CAPÍTULO VII. DO LIBRO DE REXISTRO DE DISTINCIÓNS HONORÍFICAS 
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Artigo 23

A secretaría da corporación coidará de que se leve un libro de rexistro divido en 
tantas seccións como sexan as honras, condecoracións e distincións establecidas 
no presente regulamento, no que inscribirán cronoloxicamente as circunstancias 
correspondentes aos favorecidos e a data da súa concesión.

CAPÍTULO VIII: DISTINCIÓN ESPECIAL, ANO NA MEMORIA DE…

Modificación  que  se  propón: donde  di  “DISTINCIÓN  ESPECIAL,  ANO  NA 
MEMORIA DE…” debe dicir “DISTINCIÓN ESPECIAL, PERSOEIRO DO ANO DE 
REDONDELA”

Artigo 24

Anualmente convocarase a elección do persoeiro do ano que corresponda, que 
saliente polas súas achegas nos ámbitos cultural, científico, filantrópico, profesional 
ou calquera outro no que dalgunha maneira puidera ter contribuído tamén á mellora 
ou engrandecemento de Redondela.

Modificación que se propón: despois do parágrafo anterior incorpórase o texto 
seguinte:

Darase cumprida publicidade da apertura do proceso a asociacións, centros de  
ensino  e  a  todos  os  consellos  parroquiais  existentes  no  concello,  de  cara  a  
favorecer a participación na presentación de propostas para este nomeamento.

Artigo 25

Nesta elección poderán participar todo os colectivos culturais inscritos no rexistro 
municipal de asociacións e os centros educativos do concello.  Cada colectivo e 
centro educativo,  sempre con anterioridade ao 28 de xaneiro,  poderá presentar 
unha candidatura, debéndoo facer mediante unha memoria na que se fundamenten 
os méritos da personalidade proposta, que cumprirá os seguintes condicionantes:

1. Persoa real.

2. Falecida.

3. Nada ou vinculada a Redondela

4. Ter destacado en xeral no mundo das artes, das ciencias e/ou das letras ou 
en calquera outro ámbito cultural, filantrópico, profesional, etc.
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Modificación que se propón: o artigo quedaría redactado do seguinte xeito:

Nesta elección poderán participar todo os colectivos culturais inscritos no rexistro  
municipal de asociacións e os centros educativos do concello. 

Cada colectivo e centro educativo, sempre con anterioridade ao 28 de xaneiro,  
poderá presentar unha candidatura, debéndoo facer mediante unha memoria na  
que  se  fundamenten  os  méritos  da  personalidade  proposta,  que  cumprirá  os  
seguintes condicionantes:

1. Nada ou vinculada a Redondela

2. Ter destacado en xeral no mundo das artes, das ciencias e/ou das letras ou en  
calquera outro ámbito cultural, filantrópico, profesional, etc.

3.  As candidaturas propostas poderán selo de persoas físicas ou xurídicas,  ou 
colectivos  sen  personalidade  xurídica  pero  cunha  clara  representatividade  e  
conformación interna que os dote dun carácter propio e socialmente recoñecido.

Artigo 26

O Concello nomeará unha comisión avaliadora das propostas recibidas, na que 
participarán 4 persoas vencelladas ao movemento socio-cultural, designadas por 
cada un dos grupos municipais que, no caso de non haber consenso, tomarán as 
súas decisións en función proporcional á súa representación no Concello. Tamén 
formará parte desta comisión o presidente da Comisión de Cultura, con voz e sen 
voto.

Modificación que se propón: despois do parágrafo anterior incorpórase o texto 
seguinte:

Unha  vez  recollidas  as  propostas  achegadas  polos  colectivos  do  concello,  
reunirase  a  comisión  informativa  de  Cultura  para  dar  conta  delas  e  verificar  o  
cumprimento do regulamento das candidaturas presentadas.

Artigo 27

Unha vez decidida a candidatura someterase a proposta ao Pleno do Concello, 
para a súa aprobación na primeira sesión que se celebre.

PROPONSE A SEGUINTE REDACCIÓN DE TODO O ARTIGO 27:

Unha vez ditaminada a validez delas, publicaranse na web municipal e abrirase un  
prazo de votación para acadar a proposta máis apoiada pola veciñanza. 

O prazo de votación será de 30 días naturais unha vez aberto.

Enviarase a cada centro cultural, consello parroquial e centro de ensino unha copia  
coa listaxe das propostas para que sexa exposta en lugar ben visible e así animar  
e favorecer as votacións.
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Así mesmo se informará debidamente a estes colectivos dos sistemas de votación  
e das datas de inicio e finalización dos mesmos.

A votación levarase a cabo:

1.- Por procedementos informáticos e de soporte lóxico nos que se valide cada  
voto,  así  como a  garantía  de  que  non se  producen  duplicidades de voto  pola  
mesma persoa.

Este procedemento informático contará con control mediante introducción de DNI:  
os usuarios introducirán o seu DNI e cotexarase coa listaxe do censo municipal.

2.-Ao mesmo tempo habilitarase un sistema de votación presencial nos rexistros  
xerais do concello que garanta a posibilidade de voto a toda a poboación, debendo  
os  votantes  acreditar  a  súa  identidade  mediante  DNI,  carné  de  conducir  ou  
pasaporte.

Artigo 28

A  Comisión  de  Cultura  elaborará  un  proxecto  anual  e  dinamizará  os  actos 
conmemorativos en colaboración coa comisión sinalada no artigo 26.

PROPONSE A SEGUINTE REDACCIÓN DE TODO O ARTIGO 28:

Unha vez pechado o prazo para realizar a votación farase o reconto e convocarase  
de novo a comisión avaliadora para aprobar a proposta máis apoiada. 

Nesta comisión elaborarase a proposta para elevala ao Pleno do concello para a  
súa aprobación na primeira sesión que se celebre.

A mesma comisión  será  a  encargada  de  elaborar  un  proxecto  anual  de  actos  
conmemorativos do persoeiro/a proposto/a.

MODIFICACIÓN PROPOSTA: INCORPORACIÓN DE CAPÍTULO.

CAPITULO IX. DO LOITO OFICIAL DO CONCELLO.

Art. 29

Prevese que ante circunstancias moi graves e de especial relevancia, catástrofes  
naturais ou doutra índole, situacións críticas e aquelas que afecten gravemente a  
vida  cotiá  tanto  da  veciñanza  coma  do  normal  funcionamento  do  concello,  
declararase o loito oficial.

Art. 30
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O loito oficial  declararase en Xunta de Goberno local,  a proposta da Xunta de  
Voceiros, motivada e convocada formalmente polo Alcalde con ese punto na orde  
do día.  O pleno,  na súa función de control,  poderá mostrar na primeira sesión  
plenaria que se celebre, a súa conformidade co decidido pola Xunta de Goberno  
Local.

Art. 31

O loito oficial poderá ser declarado en función da gravidade dos sucesos e da súa  
orixe, afectación de persoas ou bens, por un, dous ou ate tres días.

Art. 32

A declaración de loito oficial inclúe amais da baixada de bandeiras a media hasta,  
os seguintes aspectos:

-Crespón negro visible na fachada da Casa do Concello. 

-Suspensión de todas as actividades organizadas polo concello, en calquera das  
súas áreas, así coma a actividade que non sexa a ordinaria do funcionamento dos  
servizos á cidadanía. Esta suspensión levarase a cabo sen prexuízo de que poidan  
existir excepcións derivadas das consecuencias organizativas e económicas que  
poida supoñer a suspensión. 

-Visibilización  da  declaración  de  loito  oficial  por  todos  os  medios  públicos  á  
disposición do concello (web municipal, paneis de rúa, redes sociais ou calquera  
outro).

Art. 33

Unha vez declarado o loito oficial, a Xunta de Voceiros poderá á súa vez propoñer  
actos en memoria, de condolencia ou rexeitamento, durante os días declarados de  
loito  oficial  ou  incluso  rematado  ese  período.  Todos  eses  actos  contarán  coa  
presenza da corporación municipal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Primeira

O Pleno do Concello poderá acordar a limitación e concesión de honras, distincións 
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e condecoracións cando sexa excesiva a súa prodigalidade e poida deslucir a súa 
relevancia,  ou  cando  se  estime  conveniente  para  a  racionalización  do  seu 
outorgamento.

Segunda

O  Concello  poderá  privar  das  distincións  especificadas  neste  regulamento, 
calquera  que  sexa  a  súa  data  de  concesión,  a  quen  incorra  en  faltas  que 
aconsellen este medida extrema.

A privación  deberá  reunir  os  mesmos votos  favorables  que os  esixidos para  a 
concesión e seguir a tramitación previa do procedemento, establecido no capítulo 
VII deste regulamento, no que lle sexa de aplicación. 

Modificación que se propón: donde di “capítulo VI” debe dicir “capítuloVIII”.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única

Todos  os  persoeiros  ou  entidades  corporativas  que  estivesen  actualmente en 
posesión dalgunha das distincións que sexan materia deste regulamento ou as que 
lle foran recoñecidas por anteriores acordos municipais ditados en relación coas 
distincións enumeradas, continuarán co goce delas con todos os dereitos, honras e 
prerrogativas que lle son inherentes.

DISPOSICIÓN DERRADEIRA

Apróbase como anexo do presente regulamento o modelo tipo que regulará as 
distincións honoríficas e condecoracións, así como o contido mínimo dos distintos 
diplomas.”

Advertido  o  erro  material  na  proposta  transcrita  anteriormente,  no  apartado  de 
DISPOSICIÓN ADICIONAL, modificase a mesma do seguinte xeito:

onde di:
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“Modificación que se propón: donde di “capítulo VI” debe dicir “capítulo VIII”.”

debe dicir:

“Modificación que se propón: donde di “capítulo VII” debe dicir “capítuloVIII”.

INTERVENCIÓNS:

Alcalde: informa da emenda presentada por AER, que se transcribe a continuación:

“Sobre o regulamento de honores, distincións e declaración de loito oficial do Concello de  
Redondela.

Retirada do punto número dous do artigo 22 donde di:

2. Os honores que a corporación poida outorgar a El Rey e membros da familia  
real non requirirán doutro procedemento que a consulta previa á Casa da súa Maxestade,  
e non estarán incluídas no cómputo numérico que establece este regulamento.

A adopción de acordos para a concesión de honores ou distincións por parte do Concello  
de  Redondela  deberán  contar  co  voto  favorable  de  dous  terzos  dos  concelleiros/as  
membros da corporación. Dende a Agrupación de Electores de Redondela entendemos  
que non debe de haber motivo para facer distincións entre as persoas homenaxeadas.”

Covelo:   consideramos  que  este  apartado  segundo  está  fóra  de  lugar  e  resulta 
extemporáneo. Todos os persoeiros que se propoñan teñen que ir ó procedemento por iso 
propoñemos a modificación.

Alcalde: a instancia do sr. Secretario tamén propoñemos unha emenda nos artigos 18 e 
19 que falan de acordos por maioría de dous terzos, resultando que pola lexislación de 
réxime local os acordos deben adoptarse por maioría simple ou maioría absoluta. Polo 
tanto  propoñemos que se  emende estes  artigos  e se  requira  maioría  absoluta  e non 
maioría de dous terzos.

Sométese a votación a INCLUSIÓN na proposta de acordo das emendas, resultando 
aprobadas por unanimidade.

Alcalde: pasamos a debater o punto coas emendas.
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Sra. París: dá lectura da proposta. Explica que despois de facer un traballo nas comisóns, 
xurdiron aspectos relevantes con aportacións importantes da Agrupación de Electores. Un 
cambio importante é que a escolla destes persoeiros propostos se faga con votación xeral  
nos rexistros do Concello e outra con sistemas informáticos, ambas no prazo de un mes. 
Preténdese máis publicidade e  máxima difusión tamén ós Consellos Parroquiais.  Vai 
explicando como se desenvolverá o procedemento. A poboación pide participación e o 
que estamos facendo é abrila.  O loito oficial  queda basicamente regulado para saber 
cando e porqué se pode acordar.

Sr.  González  (BNG):  independentemente  do  noso  posicionamento  será  persoeiro  ou 
persoeira  do  ano.  Teremos  que  recollelo.  A  nosa  postura  é  coñecida  respecto  do 
procedemento,  non nos convence,  hai  unha serie  de  cuestións que nos levan a  non 
participar. O PP comeza a casa polo tellado, primeiro fai a proposta dunha convocatoria 
para o persoeiro do ano e despois convoca a comisión para a reforma do regulamento. 
Este  tema viciouse,  antes  non se  tocaba.  Non queremos que agora  isto  se  converta 
nunha especie de Operación Triunfo de Redondela, se leva todo a sistemas informáticos.  
Afectan  a  persoas,  entidades,  familias.  Deberían  cinguirse  a  feitos  puntuais.  O 
nomeamento non segue un procedemento lóxico.

Covelo: dende AER entendemos que conforme sinala o artigo 50.24 do RD 2568/1986 
corresponde ó Pleno, polo tanto ten que existir un Regulamento para este tipo de cousas. 
Nos últimos anos se lle deu máis uso, dende AER participamos e tivemos a posibilidade 
de mellorar algo que xa existe. Recóllense maioritariamente as apreciacións que fixera 
AER:  máis  transparencia,  comisión  de  xente  experta  que  avalíe  as  candidaturas, 
participación no procedemento de selección... Non comparto que a participación da xente 
sexa Operación Triunfo; a cuestión é facer unha votación telemática, non é abrir debates 
de temas familiares.  Moitas  colectividades poden optar  ó  recoñecemento  igual  que o 
poden ser persoeiros individuais. Houbo retraso nos últimos meses.

No artigo 1 fala de persoas e institucións, quizais debería dicir tamén colectividades. 

Reguera (PSOE): o PP está a regular todo, regular incluso o que estaba regulado. Aquí 
ten  que  primar  o  sentido  común,  están  empeñados  en  refacer  ordenanzas  e 
regulamentos, durante 6 meses rompéronse a cabeza coa ordenanza de terrazas. Tal 
traballo  inxente,  dende  a  aprobación  da  ordenanza  levan  as  terrazas  como  están. 
Vostedes despois non lle fan caso ás ordenanzas. Traen a modificación sin moita chicha; 
estamos de acordo coa supresión do parágrafo que propón AER da Casa Real. Chaman a 
que a xente participe pero despois a participación real é escasa, de 150 asociacións o ano 
pasado participaron 8. O goberno non cre no persoeiro, non se implica. Non se trata de 
facer unha nova ordenanza senón de motivar ás asociacións, colectivos e xente para que 
participen no proceso. A nosa proposta é que se retire o parágrafo relacionado coa casa 
Real.
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Sra. París: respecto do tema de persoeiro e persoeira, segundo o normalizador lingüístico 
é correcto persoeiro pero non persoeira. Respecto da convocatoria vixente, hai que facelo 
coa ordenanza tal como está ata agora, mentres non estea vixente esta modificación non 
se pode aplicar.  En canto ós sistemas informáticos  o que buscamos é que se fagan 
propostas de persoas ou colectivos cunha vida pública recoñecida, non nos metemos na 
súa vida privada. Respecto do que di o voceiro de AER, ó principio foi complicado facer  
unha  proposta  axeitada,  onde  perdemos  tempo  foi  nas  cuestións  informáticas  e 
tecnolóxicas.  Contestarlle ó sr.  Reguera que esta regulación é do ano 1999, non son 
modificacións porque nos guste escribir, son necesidades que se estudan nunha mesa, se 
propoñen cousas ata chegar ó texto que debatemos agora. 

González:  para  min  seguirá  sendo  persoeiro  ou  persoeira  do  ano,  adaptándonos  ós 
tempos da sociedade actual. Ninguén estivo falando en ningún momento da vida privada 
dos candidatos ou candidatas, a proposta do BNG é que pode haber un feito excepcional 
que afecte a algún colectivo e se traballe en relación a iso; pero non é necesario ter varios 
candidatos. Non compartimos o procedemento que se propón aquí e non entendemos as 
modificacións en relación ó Comité de Expertos. Para nós o da familia Real convén que 
se elimine.

Covelo: reafirmar o do artigo 22.2, pola igualdade das persoas en tódolos ámbitos da vida. 
A  Casa  Real  ten  que  rexirse  por  procedementos  coma  as  outras  persoas.  O 
procedemento de votación estase utilizando noutros Concellos para votacións; para as 
decisións colectivas está ben que se utilice, Concellos como Cariño ou Pontevedra teñen 
feito procedementos participativos, en Pontevedra para elixir a última ponte que cruzaría o 
Lérez. En Ponteareas estanse facendo cuestións similares. 

Reguera: o que lle pediría á concelleira de cultura é que me explicase a diferencia de  
como se outorgan estas distincións;  o fillo  predilecto no procedemento é distinto para 
persoeiro  do ano.  Fai  referencia a diversos artigos;  quero saber  o motivo de que as 
distincións de fillos predilectos teñan un procedemento secreto con mesura, e o persoeiro 
se abra a participación de colectivos. Esta elección de persoeiro pode dar lugar a un 
debate no Concello que non é bo.

París: contestarlle ó voceiro do BNG que a Real Academia Galega non encontra a palabra 
persoeira. Respecto do Comité de Expertos agora se substitúe no persoeiro do ano pola 
participación e votación da veciñanza. Entendemos que ó principio pode existir dificultade 
pero despois entenderase perfectamente como se fai. O que irá á Comisión de Cultura é  
ratificar o número de votacións e propoñer ao Pleno. Pola supresión da Familia Real non  
hai problema, estamos de acordo en que todos sexamos iguais. Dille ó sr. Reguera que 
en  canto  ós  procedementos  distintos  é  el  quen  mellor  o  pode  saber  que  foi  quen  o 
redactou; entendemos que ten sentido facer a distinción con fillo predilecto de forma máis 
segreda cun consenso. O único que modificamos é o de persoeiro do ano. Distinguir a 
colectivos tamén é importante. Con referencia ao loito oficial tamén pensabamos que era 
necesario regulalo. 
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VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  de acordo ditaminada  favorablemente  pola  Comisión 
Informativa, incluíndose as emendas e correccións de erros, apróbase por maioría dos/as 
concelleiros/as presentes sendo 19 votos a favor (09 do PP, 05 do PSdeG-PSOE, 04 de 
AER e 01 do concelleiro non adscrito) e 01 abstención do BNG.

3. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos I

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da comisión informativa de Economía e Facenda na súa sesión do día 
19/02/2018 que di:

“
Expediente 923/2018. Recoñecemento extraxudicial I

Proposta da Alcaldía

Vistos  os  diversos  gastos  do  Concello  de  Redondela  que  non  figuran  na  
contabilidade  municipal  ao  corresponder  a  gastos  pendentes  do  seu  recoñecemento  
xudicial ou extraxudicial.

A intervención municipal emitiu o preceptivo informe de carácter negativo de data  
14 de febreiro 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  24.362.49  
euros, distribuidos do seguinte xeito, e imputando os gastos ás partidas que se indican do  
orzamento do Concello de Redondela para o ano 2018:
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NOME TERCEIRO Nro.Fact. Data Fact. Importe
Aplic. 

Orzamentaria

CANON ESPAÑA, S.A. 401198465 05/12/2017 529,23 € 1321A/2130000

SERCOURIER REDONDELA, S.L.N.E.   
MRW A000009618 30/11/2017 53,63 € 1321A/2230000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198469 05/12/2017 123,49 € 1351A/2210000

CANON ESPAÑA, S.A. 401202071 12/12/2017 0,44 € 1531A/2130001

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE16137012512100 18/12/2016 15,38 € 1531A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE16137009577630 06/11/2016 24,18 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE16137009641132 06/11/2016 29,44 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE16137009807606 09/11/2016 37,93 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE16137011614773 08/12/2016 27,50 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137000153780 04/01/2017 24,18 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137000156202 04/01/2017 226,20 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137000157051 04/01/2017 498,67 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137000668151 11/01/2017 517,32 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137002163517 31/01/2017 439,39 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137002565256 07/02/2017 37,06 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137007347400 18/04/2017 316,85 € 1651A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137007347419 18/04/2017 525,82 € 1651A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE16321219812642 09/12/2016 662,68 € 1651A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321222463261 09/01/2017 1.050,04 € 1651A/2210000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198464 05/12/2017 168,72 € 2311A/2130000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198471 05/12/2017 88,66 € 2411A/2130000
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE16137011532764 04/12/2016 215,78 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE16137011626247 08/12/2016 28,48 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137000119997 02/01/2017 26,58 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321225415831 14/02/2017 550,37 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321225415832 14/02/2017 736,18 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321226093480 21/02/2017 1.040,41 € 3231A/2210000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198470 05/12/2017 245,42 € 3261A/2130000

MENSAJEROS PORRIÑO, S.L-MRW FV-000916 31/12/2017 133,10 € 3261A/2230000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198472 05/12/2017 36,53 € 3321A/2130000

PEDRO TABOAS RIVERA - LIBRERIA 
MOLIERE 43126 17/01/2018 12,15 € 3321A/2200000

PEDRO TABOAS RIVERA - LIBRERIA 
MOLIERE 43124 16/01/2018 308,40 € 3321A/2200100

PEDRO TABOAS RIVERA - LIBRERIA 
MOLIERE 43119 12/01/2018 105,61 € 3321B/2200000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198466 05/12/2017 155,85 € 3331B/2130000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198467 05/12/2017 59,27 € 3331C/2130000

AGARIMO 13/17 14/12/2017 300,00 € 3341A/2260909

ALVARO MURAS HERMIDA 17/022 22/07/2017 720,00 € 3341A/2260909

CORAL POLIFONICA SANTIAGO 
APOSTOL 42736 10/06/2017 300,00 € 3341A/2260909

SOCIEDAD LABREGO CULTURAL DE 
REBOREDA 19/2017 13/06/2017 300,00 € 3341A/2260909

JOSE ALVARO PEREZ SOTELO 191 27/12/2017 36,30 € 3341A/2260999

SOCIEDAD LABREGO CULTURAL DE 
REBOREDA 18/20017 08/05/2017 360,00 € 3341A/2260913

ILUMINACIONES ELECTRO-SIL, S.L. 5 26/09/2017 5.808,00 € 3381A/2080000

ILUMINACIONES ELECTRO-SIL, S.L. 7 20/10/2017 1.512,50 € 3381A/2080000
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE16321201547577 28/04/2016 4.239,26 € 3421A/2210000

CRUCEROS ANGEL, S.L. 189 29/11/2017 495,00 € 4321A/2269908

CANON ESPAÑA, S.A. 4,01198E+13 05/12/2017 256,73 € 9221A/2130000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198488 05/12/2017 391,79 € 9221A/2130000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137000424882 08/01/2017 425,28 € 1651A/2210000

CANON ESPAÑA, S.A. 401198468 05/12/2017 166,69 € 9311A/2130000

   Terceiro.-  Recoñecer extraxudicialmente gastos por importe total de 45.442,74 euros,  
distribuidos  do  seguinte  xeito,  e  imputando  os  gastos  ás  partidas  que  se  indican  do  
orzamento do Concello de Redondela para o ano 2018:

 

NOME TERCEIRO Nro.Fact. Data Fact. Importe
Aplic. 

Orzamentaria

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321235094334 07/06/2017 446,72 € 3121A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321238066760 07/07/2017 520,20 € 3121A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321240254851 07/08/2017 442,05 € 3121A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321243339538 08/09/2017 505,74 € 3121A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245572711 06/10/2017 476,44 € 3121A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248803988 13/11/2017 475,58 € 3121A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137017759315 10/09/2017 263,99 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137018802300 24/09/2017 307,65 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137019825448 08/10/2017 236,95 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137019841528 08/10/2017 199,81 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137020329694 16/10/2017 205,48 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137020834501 22/10/2017 497,03 € 3231A/2210000
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137021465582 29/10/2017 636,85 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137021784132 09/11/2017 731,01 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137021917625 12/11/2017 266,68 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137022264804 19/11/2017 350,97 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137022302334 19/11/2017 306,38 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137022979821 23/11/2017 256,58 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023024466 23/11/2017 760,29 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321244304250 21/09/2017 343,99 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321244304251 21/09/2017 401,61 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321244304320 21/09/2017 370,33 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321244304327 21/09/2017 418,76 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245461981 05/10/2017 450,81 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245461982 05/10/2017 829,93 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245462002 05/10/2017 855,52 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245462004 05/10/2017 467,02 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245572798 06/10/2017 387,31 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321246472931 17/10/2017 669,05 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248628062 09/11/2017 998,12 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248628084 09/11/2017 1.275,67 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248628085 09/11/2017 1.019,06 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248628087 09/11/2017 530,94 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248804050 13/11/2017 456,98 € 3231A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321249549214 22/11/2017 195,57 € 3231A/2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137015623369 13/08/2017 340,52 € 3261A/2210000
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GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137021917983 12/11/2017 451,54 € 3261A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321243339580 08/09/2017 592,95 € 3331A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245462008 05/10/2017 496,80 € 3331A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248804063 13/11/2017 749,03 € 3331A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321243266979 07/09/2017 1.081,97 € 3331B/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321243266980 07/09/2017 1.114,74 € 3331B/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245462000 05/10/2017 1.079,36 € 3331B/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321243339586 08/09/2017 223,22 € 3331C/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245572813 06/10/2017 305,59 € 3331C/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248804068 13/11/2017 339,68 € 3331C/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321243158270 06/09/2017 617,08 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321244304252 21/09/2017 761,39 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321244304341 21/09/2017 1.500,91 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245461983 05/10/2017 490,20 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245462046 05/10/2017 677,65 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245572695 06/10/2017 285,45 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245572710 06/10/2017 678,13 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245572814 06/10/2017 1.652,38 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321247762492 30/10/2017 337,08 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248628063 09/11/2017 532,29 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248628113 09/11/2017 704,95 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248673357 10/11/2017 2.439,20 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248803987 13/11/2017 817,94 € 3421A/2210000
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GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248838732 14/11/2017 436,29 € 3421A/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321243158230 06/09/2017 2.693,40 € 3421B/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321245462005 05/10/2017 2.942,10 € 3421B/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321248628061 09/11/2017 512,19 € 3421B/2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321249423929 21/11/2017 3.031,64 € 3421B/2210000

”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: di o importe total do recoñecemento. Explica que se trae para o pago ao 
que teñen dereito os provedores por servizos prestados.

Sr. González: hai algunhas facturas que son do ano 2016, non o entendemos. Nos parece 
interesante a referencia que fai o interventor do Concello en canto que o recoñecemento 
extraxudicial  é  unha  excepción  que  se  está  convertendo  en  norma;  si  houbese  un 
orzamento do Concello non terían que acudir a esta figura. Non teñen orzamento, está 
prorrogado. Durante o 2017 houbo que aprobar en Pleno as horas extras para aboarlle ós 
traballadores do Concello. Estamos ante un goberno que na xestión dos fondos públicos 
non ten planificación. Xa levamos máis dun ano completo sen un orzamento. Iso significa 
que teñen que contar co apoio dos grupos da oposición. O goberno ten a habilidade de 
que “nós facemos pero a culpa tena a oposición si non nos apoia”, fano coas subvencións 
e horas extras. Hai facturas que veñen do ano 2016. 

Sr. Darriba: preguntarlle como vai o do Multiusos, como vai a resolución dese expediente. 
Neste caso se inclúen unha serie de facturas porque no seu momento gastaron de máis 
na partida de festas e SARAOS e o fixeron porque non solicitan crédito antes de acometer 
os gastos. Primeiro gastan. Non seguen o procedemento adecuado. Non é a primeira vez 
que lles pasa isto. Na partida de festas e saraos se lles foi a man.

Alcalde: ó que vostede chama “festas e saraos”  , non foi por un gasto a maiores nesta 
partida, foi por un tema relacionado cos convenios.

Sr. Álvarez (PSOE): o PP fai desto a tónica habitual. Practicamente o de febreiro é o máis 
entendible, pecha as contas nunha data e hai facturas que non chegan en prazo. Logo hai 
outras nas que o provedor non emite as facturas en prazo. Pero hai facturas que non 
puideron pagar porque non tiñan cartos. Con superávit non foron quen de xestionar unha 
partida.  Compremeten máis  gasto  porque non fan  uso dos correspondentes  vales  ou 
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propostas de gasto. Nós non gobernamos, son vostedes quenes gobernan e xestionan o 
gasto. Son facturas de caixón. Non teñen orzamento. Non hai planificación.

Alcalde: en relación ó orzamento, mañá a primeira hora terán o borrador de orzamento. 
Poden pasar por Intervención para recollelo.

Sra. Amoedo: a realidade é que si nos prestan un servizo, hai que pagalo. Esta función 
correspóndenos a todos. Hai crédito para pagalas; non son facturas no caixón porque 
somos conscientes que as temos e de que hai que pagalas; das que vostedes tiñan, máis  
dun 80% prescribiron. Esa é a diferenza. Sr. González este Concello está saneado, este 
Concello ten un concelleiro de Facenda exemplar que é o Alcalde. A realidade é que non  
tivemos que endebedarnos nunca, vostedes fixérono ata chegar ó máximo permitido. A 
xestión económica é de todo menos nefasta. Ó sr. Darriba dicirlle que as propostas de 
gasto, salvo as de consumo eléctrico que é difícil prevelas, todo estaba coa súa retención 
de crédito.  A nosa obriga é pagar estas facturas.

Sr. González: esa esplendorosa xestión que fai o Alcalde de Redondela non se traduce na 
presentación dun orzamento en tempo e forma a 31.12.2017. A última vez que aprobaron 
uns orzamentos foi pola porta traseira. Dalle todo igual. Despois van co conto de que a 
oposición  non  lle  aproba  as  súas  propostas.  En  vez  de  darlle  salarios  dignos  ós 
traballadores, danlle 153.000 euros a Fenosa do Plan Concellos. Nestas facturas en torno 
a un 50% son de Fenosa. Despois hai facturas de pequenas actividades vinculadas a 
cultura  que  soen  chamar  ós  catro  días  preguntando  para  saber  cando  lle  pagan. 
Queremos  remarcar  que  o  PP  fai  unha  xestión  ás  veces  ata  inmoral.  Queren  ir 
remendando para que sexa a oposición quen asuma a responsabilidade da súa mala 
xestión.  Nesta  ocasión  non votaremos en contra  pero  tampouco lle  daremos o  apoio 
porque deben ser vostedes quenes asuman a responsabilidade.

Sr. Darriba: advertímoslle continuamente disto, non veña a contarnos que é unha facturiña 
de nada. O normal é que se pague, ata aí podiamos chegar. Votaremos en contra.

Sr. Álvarez (PSOE):  sra. Amoedo presume das contas pero ten un pasado. Igual non 
recorda que cortaron a luz a este Concello por non pagar a Fenosa. Que saiba que das 
nosas facturas non todas foron presentadas en forma e moitas delas estaban duplicadas. 
Sábeno  perfectamente.  Nos  absteremos,  ós  provedores  hai  que  pagarlles  pero  non 
compartimos a súa xestión neste Concello.

Sra. Amoedo: sr. González reclama tantas veces os orzamentos e logo non os mira, vén 
chorando de que nunca presentamos os orzamentos pero cando intentamos sentarnos 
con vostedes non queren sentarse. O que lle importa Redondela ó BNG é nada, porque 
non  se  senta  co  grupo  maioritario  votado  polos  cidadáns.  Sr.  Álvarez  fálame  da 
Deputación e dáme a risa. Tiran máis para Vigo que para Redondela, para a Deputación 
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non existe Redondela.

Sra. Amoedo: estamos falando dun recoñecemento extraxudicial e falamos de facturas de 
servizos que se prestaron para o Concello e hai que pagalas. Saben vostedes que as 
contas  están  para  ver,  os  resultados  son  bos,  facemos  unha  boa  xestión.  Hai  
administracións que apoian os bos proxectos que presentamos, aportan cartos; salvo a 
Deputación.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a proposta antes referenciada e que foi ditaminada favorablemente 
pola  Comisión  de  Economía  e  Facenda,  resulta  aprobada  en  votación  ordinaria  por 
maioría dos concelleiros presentes, sendo 09 votos a favor do PP, 07 abstención (05 do 
PSdeG-PSOE, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito) e 04 votos en contra de AER.

PARTE DE CONTROL

4. Actividades de control do pleno.

4.1 Dar conta das resolucións de alcaldía.
O pleno queda informado das resolucións de Alcaldía. Non se producen intervencións.

4.2 Solicitudes de comparecencia.
Non hai solicitudes de comparecencia nesta sesión do Pleno.

4.3 Mocións.

Alcalde:  expón que existe unha moción de PLADEVER asumida por  todos os grupos 
políticos. Propón votar a urxencia da mesma e debatila de primeira.

Sometida a votación a ratificación da urxencia da moción,  resulta aprobada por 
unanimidade dos concelleiros presentes sendo 20 votos a favor (09 do PP, 05 do 
PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito).

4.3.1 Moción relativa nova cultura da Auga.
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ANTECEDENTES:

Moción  presentada  por  Fernando  Malvar  Cortizo  o  día  30.01.2018  con  número 
2018-E-RC-1306 que se transcribe a continuación:

“As Rías Baixas, e concretamente a Ría de Vigo atópanse nunha zona de clima cun  
marcado carácter mediterráneo. Non en balde, o nome técnico literal  do noso clima é  
“oceánico hiperhúmido con forte tendencia a aridez estival”. En consecuencia, as secas  
foron e son frecuentes. Hoxe, esta tendencia parece que pode estar acentuándose polos  
efectos do cambio climático.

As cabeceiras dos rios Oitavén e Verdugo son de características similares respecto a súa  
orografía, pluviosidade, vexetación, rocha do subsolo e capacidade de retención de auga.  
Isto ten como consecuencia directa que o réxime de enchentas e secas e regularidade  
dos caudais dos dous ríos sexan semellantes. Cando seca un seca o outro.

O de maior caudal, o Oitavén, está xa interceptado por un grande encoro, Eiras, que fai  
imposible que siga enriquecendo cos seus sedimentos e auga doce a desembocadura e  
polo tanto desde o punto de vista natural está severamente danado. No Verdugo tamén  
hai  actuacións  que  perxudican  os  hábitats  (captacións  de  auga,  depuradoras  e  tras  
aproveitamentos  hidroeléctricos),  permitindo  a  pesares  de  todo  nos  últimos  anos  a  
recuperación de especies emblemáticas e indicadoras que as cousas non iban mal desde  
o punto de vista da natureza: salmóns, reos, lampreas anguías persistían en facer vida  
nel.

A riqueza marisqueira da Ría é sobradamente recoñecida e a dependencia desta dunha  
dinámica fluvial sen alteracións no se normal aporte de caudal e sedimentario fai deste un  
aspecto importante a destacar por técnicos e biólogos. Elemento engadido importante a  
ter en conta é afectación de un espazo natural protexido como a Enseada de San Simón,  
incluído na Rede Natura 2000.

O proxecto de captación de auga dende o Verdugo ao Oitavén en épocas de seca, que  
está en tramitación agora, atentaría directamente conta este necesario equilibrio natural,  
nun sistema fluvial sobradamente explotado, xa que levaría aproximadamente a metade  
do seu caudal neses intres, incluso, cos datos na man, sería imposible respectar o caudal  
ecolóxico mínimo. Os cálculos así o confirmaran.

Non sería unha solución, xa que cando seca o Oitavén seca o Verdugo, alén de que como  
vimos antes, estaría xerando novos problemas na bacía transvasada e sobretodo porque  
contribúe a non solucionar o problema real e persistente de xestión da auga, eludindo a  
responsabilidade de adaptar esta a un modo máis eficiente e resiliente ante as secas e  
sustentable no tempo.

Cunha potabilizadora que non da tratado auga de xeito suficiente dende que o encoro de  
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Eiras está xa por debaixo do 40% (neste última seca o mínimo foi de 37,6%) polo exceso  
de  ferro,  unhas  perdas  en  conduccións  que  superan  o  30%,  mínimos  e  superficiais  
esforzos de aforro na industria,  vivendas e municipios,  non podemos plantexarmonos  
como sociedade europea do século XXI facer obras que danen os ecosistemas fluviais.  
Sinxelamente, non é o que toca. Non é presentable, ao abeiro de toda a normativa e  
especialmente a Directiva marco da auga europea.

Hai outras e mellores e máis sustentables e menos perxudiciais alternativas que pasan  
por un modelo de xestión que prime a eficiencia,  a reciclaxe de augas depuradas,  a  
renovación de infraestructuras, a sectorización das distribucións, a economía circular da  
auga,  a  restricción  de  uso  por  tempadas,  a  tarifación  que  prime  o  aforro  e  a  
concienciación da cidadanía de que a auga e un recurso moi valioso e escaso.

Non eludir estas responsabilidades tamén motivaría no futuro comezar a preocuparmonos  
como  sociedade  de  que  a  auga  depende  directamente  da  natureza  e  en  primeira  
instancia dos ríos, acuíferos e brañeiras. En definitiva dos montes que son as cabeceiras  
dos sistemas fluviais que nos nutren, sobranceiramente, o Cando e os montes do Suído,  
incluídos na Rede Natura 2000.

POR  ESTOS  MOTIVOS  PLADEVER  PROPÓN  AO  PLENO  A  ADOPCIÓN  DOS  
SEGUINTES ACORDOS:

1.- Avogar pola elaboración dun estudo técnico serio e independente que cuantifique as  
perdas reais existentes polos diferentes sectores en todo o sistema de augas. Así mesmo,  
tamén sería necesaria a inclusión dun proxecto de mellora ou renovación completa das  
potabilizadoras, cando menos da ETAP do Casal, adaptándoas á capacidade real, para  
seguir ofrecendo auga de calidade, incluso co encoro de Eiras por debaixo do 40%.

2.- Apostar pola necesidade de evolucionar cara modelos de xestión da demanda e a  
eficiencia máis resistentes ante o escenario de cambio climático, que promovan un uso  
sostible da auga baseado na protección a longo prazo dos recursos hídricos dispoñibles e  
que contribúa a paliar os efectos das inundacións e das secas, en vez de apoiar solucións  
temporais e insostibles como os transvasamentos.

3.-  Considerar que todas as administracións competentes deben comezar a poñer en  
marcha actuacións encamiñadas á “nova cultura da auga”, baseada na xestión sostible e  
na conservación das concas fluviais, ó abeiro da Directiva Marco da Auga europea, así  
como a creación da “Mesa pola Sustentabilidade da Auga”, recomendada xa dende o ano  
2010. Neste senso e nos Concellos abastecidos total ou en parte por Eiras instar a todos  
a crear o “Consorcio da auga da Ría de Vigo” de cara a solucionar todo a problemática.

4.-  Trasladar o presente acordo aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia,  
Augas de Galicia e Presidencia da Xunta de Galicia.”

Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: dá lectura da moción.

Sr. Fojo: para nós calquera tipo de transvase é un atentado contra o medio natural no que 
vivimos. Fai pouco PP e PSOE votaron a favor deste transvase. Non nos estraña esa 
unión. Concello de Vigo e Xunta aprovéitanse do medo da xente para pedir o transvase. 
Marean a perdiz. Problema que xa vén de largo. En canto cheiran obras e adxudicacións  
a dedo, póñense de acordo. Caballero táchao de solución provisional pero son 6 millóns 
de euros. Sabemos que ás veces hai que facer un transvase porque non queda máis 
remedio pero debe ser unha solución técnica e non política. Aprovéitanse. Estamos moi 
interesados en escoitar do PP e PSOE de Redondela un posicionamento claro. Existen 
ratios  da  Unión  Europea  que  hai  que  cumprir,  refiridos  entre  outros  ós  colectores, 
tarificación  consumo real,  sistemas  de  augas  fecais...pensamos que primeiro  hai  que 
solucionar este tipo de cousas.

Sr.  González:  esta  moción que presentou a  plataforma PLADEVER ten a  súa lóxica, 
trátase de concellos polos que atravesa o río Verdugo e Oitavén. Creouse unha alarma 
social  cando  se  comezou  a  falar  deste  transvasamento.  Aínda  que  Abel  Caballero 
comezou a tirar dela, esta xa viña recollida no Plan de Augas de Galicia da Xunta. Dicía 
esta  Plataforma  que  o  que  trata  é  de  concienciar  ás  forzas  políticas  de  cara  a 
mentalizarse a unha nova política da auga. En Galicia cos cambios climáticos seguirá 
chovendo pero a seca cada vez será máis grave. Este plan hidrolóxico da Xunta que se 
parou falaba das estacións hidroeléctricas que pasaron de 13 a 3. Os montes segundo 
dicía esta plataforma, conservan mal a auga; propuñan que se comezase a ter en conta a 
auga soterrada que non se está aproveitando. As administracións están renunciando a 
poñer  en  práctica  políticas  racionais da auga.  Redondela  non tivo en conta  todos os 
avisos que existían da alerta de seca, non se puxo en marcha ningún plan para reducir o 
consumo da auga. Ten que existir un compromiso, ese compromiso non existiu. O que 
queremos é dar apoio ás iniciativas que puxo en marcha a plataforma PLADEVER. 

Sr.  Covelo: estamos de acordo con este tema. Facendo referencia a Fernando Cobo, 
indica ou suxire que unha mala xestión agrava a situación; o problema non é incrementar 
o número de embalses porque si os ríos non levan auga non serve; hai que incidir na 
mellor xestión auga industrial e da auga dos fogares. Como utilizar a auga. PLADEVER 
presenta  unha  moción  na  liña  deste  experto.  Retomando  coa  moción  que  no  seu 
momento aprobamos, preguntamos que medidas tomou o goberno local. 

Estes  días  vimos  que  choveu  e  baldeáronse  as  rúas  de  Redondela.  Daquel  debate 
parecía claro que colliamos a liña pero nada, as dinámicas costa cambialas. Aqualia ten a 
xestión  da auga,  hai  importantes  fugas  na  rede.  Ten  que  existir  unha  implicación  da 
veciñanza  e  do  goberno  local.  Coa  primeira  cuestión  que  se  propón  na  moción  de 
PLADEVER temos que esixirlle a Aqualia que nos aporte esta información. En función da 
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concesión que ten Aqualia e segundo os pregos, a obriga de Aqualia é facer un estudo 
anual sobre as posibles ampliacións e análise da mellor xestión dos recursos da auga. 
Preguntámonos  que  fixeron  PSOE  e  BNG  cando  se  deu  esta  concesión  a  Aqualia.  
Comprobamos que aquí  hai  unhas fugas que chegan ata o 30%. Na concesión falan 
dunha inversión de 450 millóns de pesetas como a construción dun depósito de auga no 
Viso, disto non sabemos nada. 

Sr.  Cabaleiro  (PSOE):  esta  moción  é  unha  pena  que  chegue  nestas  condicións;  é 
acertada a apreciación que fai o BNG. As traídas de auga son algo moi importante no 
noso  Concello.  É  unha pena que este  asunto  non  se  trate  nunha  xuntanza  da  Área 
Metropolitana. Certas alarmas que xorden por aí do que pode pasar nas nosas rías; que 
poida prexudicar ós nosos mariscadores. 

A responsabilidade da auga a ten AUGAS DE GALICIA e non fixo o seu traballo, a seca 
hai que combatela no inverno, a Xunta de Galicia non está facendo nada. O embalse de 
Eiras  se  tivese  outros  aportes  hídricos,  si  os  mananciais  estivesen  limpos... 
probablemente non teriamos que facer este transvase. O acceso á auga é un dereito 
fundamental das persoas, o Concello de Redondela debe estar traballando para que á 
cidadanía lle chegue a auga. Deben velar porque estas situacións fortes de seca non 
volvan a ocorrer; de momento non fixo nada o goberno local. Todo o mundo se deu conta 
do que está a pasar co cambio climático. Na época de seca debemos aprender a repartir 
ese ben. Os socialistas de Redondela esixímoslle ó goberno municipal que poña todas as 
medidas necesarias; pero a competencia disto tena a Xunta polo que o sr. Alcalde debe 
moverse. Hai unha débeda histórica que ten Augas de Galicia con Redondela.

Sra. Amoedo: o cambio climático é algo que estamos a padecer. Primeiro temos que falar 
de  concienciación,  fai  falta  unha  nova  política  da  auga.  Os  concellos  temos  as 
competencias en abastecemento da auga, Augas de Galicia nalgunhas cuestións ten que 
coordinarnos. Os concellos temos que poñernos primeiro de acordo. Temos que buscar 
solucións.  Ó  mellor  Eiras  quédase  pequeno.  Falamos  de  que  hai  perdas  dun  30%. 
Gustaríame saber de onde sae esta porcentaxe. 
Sr. Fojo isto non se trata de obras para afinar os dentes, é moito máis serio. Non veña 
exclusivamente  a  falar  de  cuestións que non teñen que ver  co  tema.  Pediríalle  máis 
seriedade nestas cuestións. 

Temos o problema de que o Alcalde de Vigo non saiba dirixir a Área Metropolitana. 

Dicirlle  ó  sr.  Covelo  que  Aqualia  estivo  revisando  a  rede,  fíxose  unha  campaña  de 
concienciación coa xente, as únicas veces que se baldeou foi en dúas ocasións.

Sr. Fojo: sigo sen escoitar un posicionamento claro en contra do transvase. Eu xa dixen 
algunhas propostas que se poderían facer. O equipo de goberno é o que cobra, é o que 
pode abrir expedientes disciplinarios e pedirlle responsabilidades á concesionaria.
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Sr. González (BNG): sra. Amoedo fala de que se encontraron con situacións de falta de 
auga  en  inverno  pero  a  situación  xa  viña  dende  o  verán.  Non  fixeron  nada  ante  a 
escaseza que sufriu a maioría do Concello. Queremos incidir no sector marisqueiro da 
enseada de San Simón. A falta de auga porá en risco moitos postos de traballo. Sinalar  
que o equipo de goberno non controla a Aqualia.

Sr. Covelo: hai falta de comunicación entre os concellos. A nivel autonómico  tamén. É 
unha cuestión de todos os municipios. Caballero está posicionado totalmente en contra do 
que marca PLADEVER. No 2017 choveron 1.100 litros metro cadrado. A nivel anual estivo 
equilibrado pero  houbo un outono moi  seco,  isto  supón a  necesidade de xestionar  e 
planificar cunha xestión sostible e uso da auga razoable. Me gustaría coñecer os informes 
anuais durante os 25 anos de AQUALIA. Respecto do Río Maceiras a falta de xestión é 
evidente.

Sr. Cabaleiro (PSOE): a min máis que Caballero me preocupa o Alcalde de Redondela. 
Xestione.  Lle  dixemos  que  nos  puñamos  a  súa  disposición  como  concelleiros  de 
Redondela.  A nosa  postura  é  que  o  día  que  nos  digan  que  non  hai  outra  solución 
comezariamos  a  ver  o  do  transvase  pero  antes  queremos  os  informes  técnicos  e 
documentación suficiente; non podemos dar o si por si. O primeiro que debemos ter é  
respecto polo medio ambiente, figura do alto cargo do PP tirando lixo ó río. A seca que se 
combate no inverno que lle diciamos ten que ver con que o 24 de xaneiro de 2017 o grupo 
socialista no Parlamento xa propuxo unha iniciativa ó respecto. O PSOE advertiulle á 
Xunta de Galicia o que podía pasar. No último debate parlamentario o PSOE se abstivo, 
non votou en contra. 

Sra. Amoedo:  o sr.  González ten unha agresividade con este tema que non entendo, 
cando o único que dixen foi que estou de acordo con ter unha política da auga. O Alcalde 
de Redondela  si  que  está  preocupado con este  tema.  Nas  xuntanzas  con Augas de 
Galicia dende o primeiro momento se avogou por tratar de resolver o tema da mellor 
forma. Do que estamos a falar é de buscar unha solución de sumar en positivo. Temos 
que falar con Vigo, non pode dicir sr. Cabaleiro que están para axudar a Redondela con 
Vigo. Cantas veces falou con Caballero para dicirlle que baixase dous escalóns e falase. .  
O que pido é que demostremos a unidade ante este problema.

VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida  a  votación  a  mencionada  moción,  apróbase,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes sendo 20 votos a favor (09 do PP, 05 do PSdeG-PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito).

O sr. Alcalde, sendo as 22:16 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 22:38 horas 
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reiníciase.

4.3.2 Moción do PP relativa a Prisión Permanente Revisable.

ANTECEDENTES:

Moción  do  PP do  día  26.01.2018  con  número  2018-E-RC-1159  que  se  transcribe  a 
continuación:

“A Lei Orgánica 1/2015, do 30 de marzo, pola que se modifica a Lei Orgánica 10/1995, do  
23 de novembro, do Código penal, que entrou en vigor o 1 de xullo de 2015, introduciu na  
nosa lexislación a prisión permanente revisable.

Trátase dun instrumento que existe en moitos países da nosa contorna, en gobernos de  
todo tipo de corte político; é unha institución coherente, que se incorpora ben ao noso  
modelo de garantías e ten perfecto encaixe penal.

A prisión permanente revisable, sinálao claramente a Exposición de Motivos desta Lei,  
non renuncia á reinserción do penado, pois unha vez cumprida unha parte mínima da  
condena, “un Tribunal deberá valorar novamente as circunstancias do penado e do delito  
cometido e poderá revisar a súa situación persoal”.

A previsión desta revisión xudicial periódica da situación persoal do penado, idónea para  
poder verificar en cada caso o necesario prognóstico favorable de reinserción social, di a  
Exposición de Motivos, “afasta toda dúbida de inhumanidad desta pena, ao garantir un  
horizonte de liberdade para o condenado”. Unha vez cumprido o tempo mínimo da pena,  
“se o Tribunal considera que non concorren os requisitos necesarios para que o penado  
poida recuperar a liberdade, fixarase un prazo para levar a cabo unha nova revisión da  
súa situación; e se, pola contra, o Tribunal valora que cumpre os requisitos necesarios  
para quedar en liberdade, establecerase un prazo de liberdade condicional no que se  
impoñerán condicións e medidas de control orientadas tanto a garantir a seguridade da  
sociedade, como a asistir ao penado nesta fase final da súa reinserción social”.

Engade  a  Exposición  de  Motivos  que  “a  pena  de  prisión  permanente  revisable  non  
constitúe, por iso, unha sorte de  «pena definitiva» na que o Estado se desentende do  
penado.  Ao  contrario,  trátase  dunha  institución  que  compatibiliza  a  existencia  dunha  
resposta penal axustada á gravidade da culpabilidade, coa finalidade de reeducación á  
que debe ser orientada a execución das penas de prisión”.

Igualmente  sinala  que  “se  trata,  en  realidade,  dun  modelo  estendido  no  Dereito  
comparado europeo que o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos considerou axustado á  
Convención Europea de Dereitos Humanos, pois declarou que cando a lei nacional ofrece  
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a  posibilidade  de  revisión  da  condena  de  duración  indeterminada  con  vistas  á  súa  
conmutación, remisión, terminación ou liberdade condicional do penado, isto é suficiente  
para dar satisfacción ao artigo 3 do Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs.  
Chipre;  3-11-2009,  caso  Meixner  vs.  Alemaña;  13-11-2014,  caso  Bodein  vs.  Francia;  
3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido)”.

A  pesar  de  todo  iso,  varios  grupos  parlamentarios  presentaron  recurso  de  
inconstitucionalidade, recurso que o Tribunal Constitucional admitiu a trámite en xullo de  
2015. A admisión a trámite non supón pronunciamiento algún sobre o fondo do asunto,  
aínda que algúns pretenden a derrogación desta medida sen esperar o pronunciamento  
do Tribunal Constitucional.

Así, o 4 de outubro de 2016 o Pleno do Congreso dos Deputados debateu e aprobou por  
maioría dos Grupos Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Socialista, Esquerra Republicana,  
Confederal  de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto e a abstención de  
Cidadáns, e só co voto en contra do Grupo Parlamentario Popular, a Proposición non de  
Lei para a Derrogación da Pena de Prisión Permanente Revisable.

E máis recentemente, o pasado 10 de novembro, foi admitida a trámite unha Proposición  
de Lei  de Modificación da L.  Ou.  10/1995 do Código penal  (Orgánica),  que pretende  
derrogar a prisión permanente revisable e que contou co único voto en contra do Grupo  
Popular.

Tras estes feitos e actuacións, son multitude os cidadáns que manifestaron o seu apoio á  
pena de prisión permanente revisable como medio para garantir a seguridade, os dereitos  
e liberdades de todos os españois.

Por todo iso, o Grupo Municipal solicita que se aproben os seguintes acordos:

PRIMEIRO.-  O  seu  apoio  á  figura  da  prisión  permanente  revisable  incorporada  ao  
ordenamento xurídico español pola Lei Orgánica 1/2015, do 30 de marzo, pola que se  
modifica a Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do Código penal.

SEGUNDO.-  Instar  aos  diferentes  Grupos  Parlamentarios  con  representación  no  
Congreso dos  Deputados  a  que  reconsideren a  súa postura  sobre  a  derrogación  da  
prisión permanente revisable.

TERCEIRO.- Dar traslado destes acordos ao Ministro de Xustiza, aos Grupos Políticos do  
Congreso, Senado e do Parlamento de Galicia e á Xunta de Goberno da FEMP.”

INTERVENCIÓNS: 

Sra. París: dá lectura da moción e tamén de distintos manifestos:
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“Oxalá puidésemos volver atrás e evitar os tráxicos asasinatos dos nosos fillos,  
pero a dura realidade é que tan só pode chegar a reconfortarnos un obxectivo que  
queremos compartir contigo e para o que pedimos a túa valiosa axuda.

Trátase  de  evitar  que  se  derrogue  a  prisión  permanente  revisable,  unha  pena  
excepcional  contemplada  para  casos  de  extrema  gravidade,  por  exemplo  o  
asasinato de menores. Para que así, o legado da vida de Marta, Diana, Mari Luz,  
Candea, Amaia, Ruth e José sirva para construír –co voso apoio– unha sociedade  
máis segura, máis xusta e máis solidaria.

As cinco familias, alleas a calquera ideoloxía política, unímonos nesta gran loita  
con a esperanza de evitar que se vulneren os dereitos máis elementais do ser  
humano e que outras familias teñan que vivir o noso calvario. Por iso, hoxe máis  
que nunca, necesitamos a túa firma nesta petición.

A enquisa realizada por GAD3 para o diario ABC, publicada o 17 de xaneiro de  
2018, indica que oito de cada dez españois son partidarios da prisión permanente  
revisable para os crimes excepcionalmente graves.

Para  poder  entender  con  maior  fundamento  a  nosa  petición  temos  que  
remontarnos ao 4 de outubro de 2017, día no que o Congreso dos Deputados daba  
luz  verde  a  unha  iniciativa  para  pedir  ao  Goberno  a  derrogación  da  prisión  
permanente  revisable,  que  foi  incorporada  ao  ordenamento  xurídico  en  2015.  
Agora esa proposición atópase na Comisión de Xustiza do Congreso para o seu  
debate. Aínda estamos a tempo de conseguir que non se derrogue. 

Antes de 2015, o tempo máximo que un condenado podía estar no cárcere era de  
40  anos.  Con  todo,  moi  de  cando  en  cando  cúmprese  esa  condena.  Hai  
demasiados casos nos que un violador  ou un asasino  sae do cárcere e volve  
cometer crimes.

Coa  entrada  en  vigor  da  prisión  permanente   revisable,  a  situación  do  preso  
pódese revisar a partir dos 25 anos do cumprimento da condena, e  reinsertarse na  
sociedade se cumpre as esixencias da súa rehabilitación. É dicir, con esta pena  
non se renuncia – como algúns cren– á reinserción do condenado. Países como  
Francia, Alemaña, Italia, Reino Unido, Bélxica, Austria ou Suíza dispoñen dunha  
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pena similar á que agora queren eliminar no noso país.

É alí, ao Congreso dos Deputados, ata onde queremos levar a túa voz e a túa firma  
para evitar que esta lei sexa derrogada. ”

Fojo: o código penal aprobado polo PP nos retrae á aprobación de fai case un século.  
Non se  di  nada dos casos de corrupción  do PP.  Agora  falamos con esta  moción de 
populismo punitivo. Son moi rápidos en lexislar en cuestións deste tipo pero non lexislan 
para garantir dereitos como á vivenda digna. A pena que introduciu a reforma do PP é 
contraria á dignidade das persoas; o concepto de xustiza entendido como vinganza ou 
como sentimento de odio non é aceptable. Si o goberno estivese comprometido debería 
apostar pola inserción. Se vostedes queren que a sociedade confíe na administración de 
xustiza o que teñen que facer é dotala de medios.

González (BNG): para nós é preocupante que a concelleira de igualdade defenda esta 
moción.  Non  podemos  esquecer  sucesos  coma  o  secuestro  de  libros,  titiriteiros  no 
cárcere...  Somos solidarios co sufrimento das familias pero iso non quere dicir que dende 
as administracións haxa que tomar medidas. Os concelleiros do PP se tivesen maioría 
absoluta non me imaxino que na representación dos veciños se aprobase esta moción. 
Esta moción é lexislación en quente e populismo. Esta iniciativa  foi aprobada inicialmente 
polo  PP pero  sen apoio.  O BNG estaría  disposto  a  apoiar  o  delito  de  ocultación  de 
cadáveres  no  caso  de  seren  retroactivos,  pois  moitos  cargos  do  PP  veríanse 
involucrados,  ao  obstaculizar  o  recoñecemento  de enterrados nas cunetas,  durante  a 
Guerra Civil. 

O  Estado  Español  ten  dos  menores  índices  delitivos,  malia  iso  somos dos  de  maior 
cumprimento de cadeas. Non hai reinserción, non se inviste nisto. As bolsas de pobreza 
cada vez son maiores. Hai moitos sectores que ven esta medida como irracional. Esta 
medida é lexislar en quente e é unha tradución do populismo.

Sr. Cano: comprobamos que o PP de Redondela é unha sucursal do PP estatal. Temos 
tempo para debater de mocións que non inciden en Redondela pero pospoñemos as que 
si inciden. Chámase prisión permanente revisable eufemisticamente, en realidade é cadea 
perpetua. Esta medida choca cos principios constitucionais de rehabilitación e reinserción. 
É entendible o recurso de inconstitucionalidade interposto. Hai que investir en medidas de 
reinserción.  O  PP  nunca  apostou  en  medidas  contra  a  desigualdade  e  a  favor  da 
inclusión, estes son os puntos que hai que combater.

O Estado Español é o 4º máis seguro da Unión Europea por diante de Estados como 
Alemaña ou Reino Unido que teñen cadea perpetua. 
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Estamos convencidos que si non houbera o caso Diana Quer non estariamos debatendo 
esta moción.

Hai máis presos nas cárceres porque as condenas son máis longas. O tempo medio de 
estancia en prisión ronda o triplo que nos países de noso entorno.

Sra.  Rey (PSOE):  mostramos a nosa condena a estes  sucesos e solidariedade coas 
familias. 

A concelleira está xogando coa dignidade das persoas e aproveitarse do seu sufrimento. 
En 2015 o PP reformou o Código Penal.  Esta reforma foi recorrida debido a que as penas 
teñen  que  ir  encamiñadas  á  reinserción.  O  consello  da  avogacía  española  dixo  que 
consideraba esta pena anticonstitucional e non avogaba pola reinserción das persoas. O 
PP comezou a vender a reforma no 2012 pero referida a casos de terrorismo. Un membro 
do  PP,  Pedro  Puy,  dixo  que  se  lexisla  no  Parlamento  e  non  a  golpe  de  escoitar  a 
manifestantes.  Romay  de  Beccaría  apostou  por  unha  redución  das  penas.  Vostedes 
amosan que non cren nin na humanidade nin na sociedade.

Sra. París: traemos para debater coa mesma liberdade e non por iso é deleznable. Foi 
informado favorablemente polo Consello de Estado, Consello Xeral  do Poder Xudicial,  
membros do Consello  de  Estado como Zapatero ou Díaz de la  Vega.  Trátase dunha 
cuestión avalada por pronunciamentos dos tribunais europeos. Non por ter unha condena 
máis longa vai existir unha menor reinserción. As avaliacións sen fan por tribunais que 
avalían as circunstancias persoais para esta reinserción. Dicirlle ó voceiro do BNG que os 
xuíces son os que toman as decisións para meter a xente no cárcere. O sr. Fojo fala de 
medidas populistas, pero isto é unha medida controvertida. Pregúntolle a vostede sra. Rey 
si non é lóxico que isto non comece a partir de atentados terroristas que nos dan unha 
nova visión e haxa que facer cousas. A medida non é mala. Non se acaba coa reinserción.

Sr. Fojo:  esperamos que se revise a prisión permanente revisable porque consideramos 
que é inconstitucional.

Sr. González (BNG): o PP sempre fixo populismos. Hai delitos que son gravísimos, non o 
poñemos en dúbida pero están facendo un modelo de sociedade represivo. 

Sr. Cano: cando facía falta o PNV para gobernar, Aznar acercou presos. Non hai motivos 
obxectivos para endurecer o Código Penal aínda máis. A cadea perpetua en Alemania 
dura 18 anos e en Reino Unido 14. En España 25 anos. Hai un problema na prevención 
dos delitos.  Estamos nunha sociedade machista que tamén inflúe,  caso da muller  do 
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Chicle  que  non  denunciou.  Cando  falamos  de  moitos  casos  de  reincidencia  dos 
delincuentes, cremos que si hai un bo tratamento os índices redúcense máis. Falan de 
que un 80% da poboación defende a cadea perpetua, nin un 10% sabe que a condena 
máxima está en 40 anos.

Sra. Rey (PSOE): dende 1995 o Código Penal é dos máis duros de Europa e no 2002 
endureceuse máis. Vostede dicía que o Consello Xeral do Poder Xudicial estaba a favor 
pero non é certo.  Hai que facer referencia ó artigo 17 da Constitución, consta a liberdade 
por diante e por algún motivo é. Poñer as vítimas como eixo da política criminal é un erro.

Sra. París: os nomeamentos dos cargos do TC e Consello Xeral do Poder Xudicial fanse 
seguindo o procedemento que está lexislado. Hai leis que se cumpren e todo o mundo ten 
que  seguir  o  mesmo  camiño.  Nos  delitos  que  se  engloban  na  prisión  permanente 
revisable  están  os  supostos  moi  graves:  pederastas  reincidentes,  violadores...  A 
incidencia que terá esta pena no número de persoas que vai incidir é unha porcentaxe 
pequena.

VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida a votación a mencionada moción, rexéitase por maioría dos/as concelleiros/as 
presentes sendo 11 votos en contra (05 do PSdeG-PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do 
concelleiro non adscrito) e 09 votos a favor do PP. 

4.3.3 Moción do PSOE relativa ó Día 8 de Marzo.

ANTECEDENTES:

Moción do PSOE do día 15.02.2018 con número 2018-E-RE-164 que se transcribe a 
continuación:

“No Día 8 de Marzo, o grupo municipal socialista de Redondela manifesta, un ano máis, o  
seu  compromiso  coas  mulleres,  coa  defensa  dos  seus  dereitos  e  coas  políticas  de  
igualdade como instrumento para avanzar cara a unha sociedade democráticamente máis  
xusta e equilibrada na toma de decisións entre homes e mulleres. 
 

Recoñecemos os avances que ao longo das décadas se desenvolveron en materia de  
igualdade,  pero  á  vez  tamén  denunciamos  os  retrocesos  e  recortes  que  se  veñen  
producindo nas políticas de igualdade, así como o nulo compromiso do PP para rachar  
coas consecuencias dunha sociedade que exclúe, fai invisibles ou minora a presenza das  
mulleres en todos os ámbitos de decisión.
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Non pode haber unha sociedade verdadeiramente democrática se non somos capaces de  
eliminar os comportamentos e actitudes machistas que atentan contra máis da metade da  
poboación. E ese machismo, froito do patriarcado máis rancio e máis prexudicial para as  
mulleres esténdese en todos os ámbitos, desde o familiar, social e laboral ata a máis cruel  
das manifestacións como é a violencia machista que se exerce cara ás mulleres.

 

Unha  sociedade  libre  de  machismo  é  o  noso  obxectivo.  Por  iso,  con  motivo  da  
conmemoración  do  8  de  Marzo,  dende  o  grupos  municipal  socialista  seguimos  
reclamando  medidas  e  políticas  para  un  verdadeiro  cambio  social  que  supoña  unha  
profunda transformación estrutural na que as mulleres sexan protagonistas e copartícipes.  

 

Valoramos positivamente a iniciativa proposta de sindicatos e colectivos de mulleres de  
convocatoria dunha FOLGA DE MULLERES NA XORNADA DO DÍA 8 DE MARZO, que  
nós imos apoiar, como instrumento de concienciación e reivindicación ante a situación  
xeneralizada de desigualdade laboral que teñen as mulleres neste país que non está a  
ser modificada con medidas lexislativas como si está a ocorrer noutros países do noso  
entorno. É mais, temos un Presidente do Goberno en España que afirma que non temos  
que meternos nesas cousas.  

 

O señor Rajoy esquécese de que as mulleres sufriron e seguen sufrindo en maior medida  
as consecuencias da crise, que as mulleres teñen de ganancia media anual preto de 6  
puntos menos de diferenza con respecto á dos homes. Esquécese de que a taxa de  
actividade das mulleres é preto de 10 puntos menor que a dos homes, que a taxa de paro  
das mulleres é máis de 4 puntos por encima que a dos homes. Non semella consciente  
de que o traballo a tempo parcial  nas mulleres representa aproximadamente un terzo  
máis que o dos homes, ou que a brecha salarial sitúase de media nun 23% en detrimento  
do salario das mulleres. O Presidente do Goberno semella esquecer que as pensións das  
mulleres son de menor contía que as dos homes, nin mais nin menos que un 37%.

 

Por  todas  estas  razóns  e  en  definitiva  porque  a  pesar  dos  avances  en  políticas  de  
igualdade, aínda persisten graves discriminacións de xénero e estereotipos de carácter  
sexista  que  impiden  ás  mulleres  participar  en  igualdade  de  condicións  en  todos  os  
ámbitos  da  sociedade.  Por  todos  estos  motivos,  instamos  aos  demais  Grupos  da  
corporación municipal á aprobación polo Pleno dos seguintes 

 

ACORDOS:

 

1.-  Solicitar  ao  equipo  de  Goberno  Municipal  de  Redondela,  a  elaboración  dun  
estudo/informe sobre a situación laboral e salarial dos traballadores e as traballadoras do  
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Concello de Redondela, no que se recollan ademais as medidas adoptadas en materia de  
igualdade laboral ou as que se teñan que establecer no seu caso, ao obxecto de erradicar  
as posibles discriminacións nesta materia.

 

2.- Instar ao equipo de Goberno Municipal de Redondela á elaboración e presentación  
para  a  súa  aprobación  dun  Plan  de  Igualdade  específico  para  os  traballadores  e  
traballadoras  do  Concello  de  Redondela  ou  a  incluilo  dunha  forma  máis  detallada  e  
específica na “Área 1. Promovendo a Igualdade dende a Institución” no vindeiro “IV Plan  
de Igualdade de Oportunidades municipal do Concello de Redondela”, no que figuren as  
diferentes  medidas  a  adoptar  para  eliminar  calquera  discriminación  de  xénero  e  
contemple as medidas que se consideren ao obxecto de facilitar a conciliación da vida  
laboral, familiar e persoal. 

 

3.- Instar a todos os grupos políticos e ao concelleiro non adscrito con representación  
nesta corporación a sumarse á FOLGA DE MULLERES e ás mobilizacións convocadas  
polo DÍA DO 8 DE MARZO e animar ás traballadoras a sumarse, como unha medida máis  
de concienciación e sensibilización sobre a situación de discriminación das mulleres no  
ámbito laboral e en todos os ámbitos da sociedade.

 

4.-  Instar  aos  Grupos  Parlamentarios  representados  no  Congreso  dos  Deputados  á  
presentación e aprobación dunha Lei de Igualdade Laboral, así como dar traslado deste  
acordo aos Grupos Parlamentarios no Congreso dos Deputados.”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Rey: dá lectura da moción. Queremos o apoio a esta marcha e folga que é a nivel  
internacional. 

Sr.  Fojo:  ante  o  próximo  8  de  marzo  esta  convocatoria  pretende  denunciar  as 
desigualdades e discriminacións. Esta folga feminista faise contra un sistema patriarcal e 
machista. En todo o mundo as mulleres gañan entre un 60 e 75% do salario dos homes. A 
maioría das mulleres con emprego sitúanse nos tramos salariais máis baixos. A práctica 
da  interrupción  voluntaria  do  embarazo  non  está  garantida  para  todas  as  mulleres. 
Estamos retrocedendo. As mulleres son as protagonistas da inmigración por exemplo.

Sr.  González:  o  que nos gustaría  é  chegar  a  un  consenso dalgún  manifesto  que  se 
presentase do equipo de goberno, pero non fan os seus deberes. Se isto axuda para que 
se poñan enriba da mesa situacións de agravio e situacións de inxustiza que se crearon 
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arredor da muller ó longo dos séculos, está ben. Para nós a igualdade das mulleres e dos 
homes  en  todos  os  ámbitos  é  o  que  defendemos.  Non  só  serán  mobilizacións  e 
manifestacións, hai chamadas á folga do consumo e folgas dos coidados. Hai unha fenda 
salarial moi importante entre homes e mulleres. No 2008 en Galiza había 46.000 mulleres 
en activo, hoxe en día hai 28.000. No caso concreto de Redondela, do noso entorno é dos 
concellos que máis desemprego feminino hai.

Sr. Bastos (AER): apoiaremos a moción. Preguntamos en canto ó primeiro punto, á que 
se refire en concreto. Queriamos preguntar ó PP en relación ó Plan de Igualdade, que 
actuacións das 79 que se contemplan, se cumpriron.

Estamos en contra de calquera diferencia salarial sexa por sexo, raza, relixión ou o que 
sexa. Tamén queremos saber que medidas engadirían no punto 2 para o próximo Plan de 
Igualdade.

Sra. París: non apoiaremos a moción. Parece que non teñen memoria: falan de parados, 
crise...  Andalucía é a comunidade autónoma que máis paro feminino ten. Vostedes a 
plenos trouxeron que as competencias en materia de igualdade pasasen á Comunidade 
Autónoma, nos opuxemos. Traen unha serie de medidas incongruentes co que levan feito 
ata agora. Non cren nas cousas que din, como partido fan cousas distintas das que din.  
Temos un Consello da Muller, imos facer unha declaración conxunta para facer o 8 de 
marzo e despois se traerá a Pleno. Dende o noso partido pensamos que as políticas de 
muller  teñen  que  estar  sempre  enriba  da  mesa.  Como  Concello  preguntamos  como 
faremos posible que lle demos cabida á folga.

Sra.  Rey (PSOE):  dicirlle  ó Concelleiro  de AER que o punto 1 ten que ver  co 2.  Na 
Administración Pública hai  diferenzas entre mulleres e homes.  Coa concelleira  do PP 
alucino. Non traeriamos esta moción aquí si o Consello da Muller estivese convocado coa 
antelación suficiente. O día 8 ides a firmar o que xa está feito. Non tedes nada preparado. 
Non apoiades a folga e manifestacións que son a nivel internacional.

Sr. González: me esquecín de comentar que fixemos un par de emendas. 

Sra. Rey: están aceptadas as emendas.

Proposta do BNG, emenda a moción do PSOE, do “8 de marzo”.
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No corpo expositivo propoñemos que se inclúa o seguinte parágrafo no expositivo, antes 
da presentación dos acordos:

“No laboral as mulleres galegas sofren a inexistencia dun marco de relacións laborais  
galego que axude a negociar melloras para os traballos feminizados do noso país, como  
a  conserva,  ademais  de  sufrir  as  consecuencias  das  reformas  laborais  do  goberno  
central, lesivas para a clase obreira, e a desatención de Xunta e Estado ao fomento de  
políticas activas contra a discriminación laboral sobre as mulleres. Por outra banda, ao  
tempo que cobran menos de media e sofren máis precariedade, no ámbito do consumo  
foméntase  que  as  mulleres  teñan  que  adquirir  produtos  máis  caros  que  aplican  a  
denominada “taxa rosa” cando están dirixidos ao mercado feminino, ademais de gravar os  
produtos básicos de hixiene cun 21% de IVE.”

Nos ACORDOS:

 

Engadir  o  número  5:  “Instar  aos  G.P.  con  representación  no  Parlamento  Galego,  á  
creación de Lei Galega de Relacións Laborais”.

Engadir o número 6: “Transmitir todos estes acordos ao Consello Municipal da Muller do  
Concello de Redondela”.

Sr. González: nos parece moi importante que haxa mobilizacións sociais de todo tipo. Si 
non houbese as mesmas non estariamos neste punto. O PP acabará entrando. O tema da 
competencia da Xunta e dos Concellos. A Xunta ten que asumilas. 

Sr.  Bastos  (AER):  volvo  a  preguntarlle  á  sra.  París  cantas  actuacións  do  Plan  de 
Igualdade se levaron polo PP.

Sra. París: vai dando lectura. Temos o orzamento para elaborar unha auditoría para o 
punto de saída do seguinte Plan de Igualdade. Temos en marcha o Plan para previr o 
acoso laboral no Concello de Redondela. 

Sra. Rey: tiñades un obxectivo marcado que era non apoiar a moción. Tamén dicir que os 
recortes de Rajoy aceptan a desigualdade, existindo brecha salarial. Segundo a Lei de 
Familia da Xunta, para recibir a axuda de conciliación tes que renunciar á xornada laboral.

VOTACIÓN E ACORDOS:
Sometida a votación a mencionada moción, apróbase, por maioría dos/as concelleiros/as 
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presentes sendo 11 votos a favor (05 do PSdeG-PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do 
concelleiro non adscrito) e 09 votos a contra do PP. 

4.4 Rogos e preguntas.

PREGUNTAS:

Preguntas formuladas por AER relativa a Autorización Ambiental Integrada de AUCOSA 
(Rex. Entrada 20.02.2018, 2018-E-RPLN-3).

“Pregunta sobre a autorización Ambiental Integrada de AUCOSA.

O día 15/03/2016 ten rexistro de entrada no Concello de Redondela unha notificación de  
emprazamento na que, ademais de solicitar a remisión do expediente administrativo nº  
P.O. 4290/2015, interposto por Auxiliar Conservera, S. A. (AUCOSA); indícase:

“[...]NOTIFÍCASE DITO RECURSO PARA QUE, NA SÚA CONDICIÓN DE INTERESADO,  
POIDA COMPARECER E PERSOARSE NOS AUTOS ANTE O ÓRGANO XUDICIAL NO  
PRAZO DE NOVE DÍAS”.

Como resultado do mencionado procedemento, o Tribunal Superior de Galicia, sección  
002,  Sala  do  Contencioso  Administrativo,  emite  resolución  en  xullo  de  2017  na  que:  
“ESTIMA O RECURSO DE AUCOSA e anula as resolucións contrarias á concesión da  
Autorización Ambiental Integrada”.

Lendo a sentenza, parece claro que esta responsabiliza ao Concello de Redondela e  
base á súa resolución en defectos na tramitación dos documentos necesarios. Parece  
cando menos razoable que o Concello debera terse persoado neste procedemento para  
defender os intereses da veciñanza, do medio ambiente e dos técnicos que informaron  
negativamente sobre a idoneidade da ubicación desa empresa. 

Como  consecuencia  destes  feitos,  a  día  de  hoxe  AUCOSA  está  a  funcionar.  Cos  
conseguintes prexuízos para a veciñanza e o medio ambiente. 

En función do argumentado preguntamos: 

QUE  RAZÓNS  DETERMINARON  QUE  O  CONCELLO  DE  REDONDELA  NON  SE  
PERSOARA NO PROCESO MENCIONADO PROPICIANDO QUE HOXE AUCOSA SIGA  
A FUNCIONAR?”
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Sr.  Alcalde:  di  que reunirá  ós  voceiros  co  gabinete  xurídico  para  que lle  expliquen a 
resposta.

E dado o avanzado da hora, sendo as vinte e tres horas e cincuenta e sete 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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