
Expediente número: PLN/2018/4

ACTA

Sesión Ordinaria 4/2018 celebrada polo Pleno do 
Concello o día 22 de marzo de 2018

ORDE DO DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1.Aprobación,  se procede, da acta da sesión ordinaria 2/2018 do 22 de 
febreiro de 2018.

2.Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria 3/2018 do 9 de 
marzo de 2018.

3.Proposta de corrección de erro material na proposta do Recoñecemento 
Extraxudicial de Crédito I aprobada en sesión plenaria de 22 de febreiro 
de 2018.

4.Proposta  de  incorporación  do  Concello  de  Redondela  ó  itinerario 
europeo de arte rupestre CARP 2018.

5.Proposta de aprobación de recoñecemento extraxudicial de crédito II.

6.Proposta  de  aprobación  de  subvención  nominativa  en  favor  de 
Asociación Cultural e Social de Chapela.

7.Proposta de aprobación de subvencións nominativas relacionadas con 
actividades  deportivas  en  favor  de:  Club  de  Atletismo  Redondela, 
Asociación Deportiva Islas Cíes-San Simón, CCD Cesantes (V Bandeira), 
Club Remo Chapela (XXXII Bandeira) e Club Remo Chapela (XXII Bandeira 
Bateis).

8.Proposta  de  aprobación  de  subvención  nominativa  en  favor  de: 
Asociación Cultural Millo Verde.

9.Proposta  de  aprobación  de  subvención  nominativa  en  favor  de 
Asociación de Empresarios de Redondela.

10.Designación representante do Concelleiro non adscrito do Concello de 
Redondela na Mancomunidade Intermunicipal de Vigo.



PARTE DE CONTROL

11. Actividades de control do pleno.

11 . 1 Dación de conta das resolucións de alcaldía.

11. 2 Dación de conta dos expedientes de modificación de crédito ano 
2017: dende o nº 26 ao nº 43.

11.  3 Dación de conta dos expedientes de modificación de crédito MC 
01-18 IR 01-18;  MC 02-18 TC 01-18;  MC 03-18 IR 02-18 e MC 04-18 GC 
01-18.

11 . 4 Solicitudes de comparecencia.

11. 5 Mocións.

11.6 Rogos e preguntas

No Multiusos da Xunqueira, habilitado como salón de sesións por resolución da 
alcaldía número 803/2018 de data 19 de marzo de 2018, e sendo as vinte 
horas e tres minutos do 22 de marzo de 2018 coa presidencia do sr. Alcalde, 
Javier Bas Corugeira, e a asistencia dos/as seguintes concelleiros/as:

GPM PP
Arturo González Barbeiro
María José Barciela Barros
María Teresa París Blanco
María del Carmen Amoedo Dasilva
Ángela Antón Pazos
Jesús Crespo López
Julio César Mougán Vázquez
Miguel Ángel Álvarez Ballesteros

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

GPM AER



Xosé Covelo Míguez (Incorporase á Sesión ás 22:07, despois do receso, no 
punto 11 Actividade de Control do Pleno)
Noé Cano Correa
Juan Roberto Darriba Ferradás
Javier Bastos Devesa

GPM BNG
Xoán Carlos González Campo

NON ADSCRITO
Enrique Fojo Durán

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

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

INCIDENCIAS:

O sr. Alcalde fai un receso ás 21:45, reiniciándose a sesión ás 22:07 horas.

----------------------------------------

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.

De seguido TERESA PARÍS DÁ LECTURA do seguinte manifesto:

“DECLARACIÓN DO 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DAS MULLERES

Como cada ano, chegou o 8 de marzo.

Fagamos un pouco de memoria e retomemos a vivencia daquelas mulleres que  
dende Nova York estenderon a todo o mundo a súa protesta polas condicións  
de extrema dureza do seu traballo na industria do téxtil aló polo 1857. Morreron  
no incendio da súa fábrica 146 mulleres.

Van dende aquela xa 160 anos. 



E aínda  que  nos  poida  parecer  difícil  de  crer,  moitas  das  súas  reclamas,  
repetidas en diferentes partes do mundo, continúan a ter vixencia. Non só iso.

Se  temos  en  conta  as  recentes  e  numerosas  denuncias  en  amplísimos  
sectores das industrias do cine e o entretemento, non custa imaxinar que aínda  
con  toda  a  morea  de  anos  que  transcorreron,  a  muller  segue  a  ter  unha  
consideración diferente ao home no mundo laboral.

Xa non é so, que tamén, que as xornadas ou os salarios poidan ter condicións  
menos  vantaxosas para  as  mulleres.  Ou  que  cando  nunha familia  hai  que  
conciliar os traballos coa crianza ou o coidado, sexa a muller a que ou ben  
renuncia  a  parte  da  súa  xornada,  ou  directamente  queda  na  casa,  en  
moitísimos máis casos que o home.

A isto hai que sumarlle unha compoñente que o muda todo. O respecto coma  
persoas,  á  súa integridade,  á  súa seguridade e  á  súa liberdade sexual  en  
moitos casos. 

Vivimos  aínda  fenómenos  de  acoso  laboral,  fenómenos  de  agresións  nas  
expresións  pexorativas  no  traballo,  casos  de  intromisión  na  intimidade  das  
mulleres e chantaxes e ameazas usando o poder dentro das empresas.

Isto  está  a pasar  en países desenvolvidos.  En países con lexislacións que  
coidan á muller. En países onde existen movementos reivindicativos e onde a  
muller xa non cala. Imaxinade o que pode acontecer onde estas condicións  
non existen. 

O  mundo  laboral,  coma  calquera  outra  faceta  da  sociedade,  expresa  
directamente  as  desigualdades  que  aínda  persisten  no noso día  a  día.  As  
expresións  desta  desigualdade  afloran  de  diferentes  xeitos,  pero  como  
sociedade non  vimos  aínda  o  camiño para  erradicala,  sendo unha materia  
pendente que non damos superado.

As  mulleres  asócianse,  organízanse,  mobilízanse  e  fan  campañas  de  
diferentes contidos durante todo o ano buscando ese camiño. Con grandes  
esforzos por  facernos comprender,  nalgúns casos.  E aínda así  seguimos a  
encabezar, con moitos puntos de diferenza, os contratos de traballos parciais  
(case 3 de cada 4 que se asinan), seguimos cuns índices de ocupación e por  
tanto de desemprego moito máis elevados que os homes. 

Dende o Concello de Redondela, como cada ano, institucionalizando este día 8  
de  marzo,  propoñemos  como  liñas  claves  de  acción  para  acadar  unha  
igualdade real  de oportunidades para  as  mulleres,  que pasarían por  seguir  
incidindo e poñendo especial empeño en:



- Impulsar no noso concello un proxecto de loita contra o acoso laboral, que  
poida estar operativo durante este ano 2018.

- Impulsar dende o noso concello un estudo ou auditoría laboral de xénero, que  
nos indique a través de datos obxectivos e desagregados por sexos, cales son  
os puntos fortes e febles que atinxen as nosas políticas laborais, e así poder  
traballar para mellorar calquera falla.

-  Fortalecer  as  políticas  e  campañas  que  afectan  á  liberdade  laboral  das  
mulleres,  no  que  toca  á  corresponsabilidade,  Conciliación  familiar  e  
coeducación, como camiños claves para chegar a un futuro onde as mulleres  
poidan acadar as mesmas taxas de ocupación, nivel salarial e tamén a mellora  
da contratación en igualdade de condicións.

- Seguir traballando para a eliminación das violencias contra as mulleres, polo  
mero motivo de seren mulleres. Sensibilizar contra a violencia machista, contra  
os menores e persoas con dependencia, contra a trata de mulleres e menores,  
e  contra a violencia en redes sociais  que están facendo un novo nicho de  
delitos  e  condutas  legalmente  perseguibles  e  que  se  incrementan  de xeito  
incontrolable.

-  Fortalecer  o  tecido  de  apoio  á  muller,  o  CIM  de  Redondela  con  novos  
proxectos  e  enfoques que o  fagan máis  operativo  á  hora  de acompañar  e  
informar, formar para a empregabilidade, mellora da autoestima e sensibilizar  
directamente,  a  través  de  campañas  de  rúa  e  redes,  buscando  sempre  
conservar a identidade de Redondela e a súa autonomía local.

-  Dar  visibilidade  aos  órganos  de  representación  das  mulleres,  como  é  o  
Consello Municipal da Muller e así mesmo publicar as súas actas no Portal de  
Transparencia do concello.

- Instar á Xunta de Galicia e ao Goberno central a que apliquen as medidas  
oportunas en cada caso, tendentes a que tanto na lexislación laboral, como  
nos diferentes órganos onde se recolle e regula a igualdade retributiva, sigan a  
traballar e a negociar conxuntamente con axentes sociais, e froito dese traballo  
acorden  e  adopten  as  oportunas  medidas  para  garantir  ese  dereito  
constitucional de igualdade de todas as persoas.

- Promover e animar, facendo viable que cada traballadora ou traballador do  
noso concello poida participar dos actos institucionais previstos en cada 8 de  
marzo.

-  Difundir  o  sentir  do  Consello  Municipal  da  Muller  referente  á  liberdade  
individual  de  cada  muller  ou  colectivo  de  cada  asociación,  para  apoiar  e  



participar  nos  actos  programados  para  o  8  de  marzo,  sexan  institucionais,  
paros, manifestacións, folgas, etc.

- Facer público por todos os medios dispoñibles este manifesto do concello e  
darlle  lectura  pública  nos  actos  do  propio  día  8  de  marzo,  e  así  mesmo  
trasladarllo ao Pleno do concello onde tamén se lle dará lectura pública neste  
mes de marzo.”

1.Aprobación,  se procede, da acta da sesión ordinaria 2/2018 do 22 de 
febreiro de 2018.

Dase  conta  do  borrador  da  acta  da  sesión  ordinaria  núm.  2/2018  do 
22/02/2018.

INTERVENCIÓNS:

Sr. González (BNG): na moción que fala da prisión permanente revisable, na 
primeira intervención 

onde di "Estariamos dispostos a apoiar algunha se tivese efectos retroactivos"

debe dicir "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”

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometido a votación o mencionado borrador, apróbase, coas rectificación do 
BNG, por unanimidade dos/as concelleiros/as sendo 20 votos a favor (9 do PP, 
6 do PSOE, 3 de AER, 1 do BNG e 1 do concelleiro non adscrito).

2.Aprobación, se procede, da acta da sesión extraordinaria 3/2018 do 9 de 
marzo de 2018.

Dase  conta  do  borrador  da  acta  da  sesión  extraordinaria  núm.  3/2018  do 
09/03/2018.

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometido  a  votación  o  mencionado  borrador,  apróbase,  por  unanimidade 
dos/as concelleiros/as sendo 20 votos a favor (9 do PP, 6 do PSOE, 3 de AER, 
1 do BNG e 1 do concelleiro non adscrito).



3.  Proposta  de  corrección  de  erro  material  na  proposta  do 
Recoñecemento Extraxudicial de Crédito I aprobada en sesión plenaria de 
22 de febreiro de 2018.

ANTECEDENTES:

Vista a proposta de Alcaldía do día 19/03/2018 que di:

“Asunto: corrección de erro material.

Con data de 22 de febreiro, o Pleno aprobou a proposta para a aprobación dun  
recoñecemento  extraxudicial.  Na  mesma,  atopábase  a  factura  número  
FE17321248628061 de 9 de novembro de 2017 por importe de 512,19 €.

Na  devandita  proposta,  consta  que  a  factura  debe  aplicarse  á  aplicación  
orzamentaria  3421B/2210000,  cando debería ser  na 3231A/2210000.  Existe  
por tanto un erro material debendo ser corrixido, tal como indica a intervención  
municipal. 

 

De  conformidade  co  artigo  109.2  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  
procedemento administrativo común das administracións públicas:

“Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier  
momento,  de  oficio  o  a  instancia  de  los  interesados,  los  errores  
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”.

 

É por elo que  PROPOÑO AO PLENO:

 

Corrixir  o erro material  existente no acordo plenario de 22 de febreiro para  
aprobación dun recoñecemento extraxudicial e ONDE DI: 

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

Debe dicir:

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.     FE17321248628061            09/11/2017              512,19 €  3231A/2210000”.



Ao  tratarse  dunha  proposta  de  acordo  non  ditaminada  previamente  pola 
Comisión Informativa, sométese a votación o tratamento da mesma dentro da 
orde do día, resultando ratificado por unanimidade dos membros presentes, 
con 20 votos a favor.

VOTACIÓN E ACORDO:

Non  existindo  intervencións,  sométese  a  votación  a  proposta  indicada  e  a 
mesma  resulta  aprobada  en  votación  ordinaria  por  unanimidade  dos 
concelleiros presentes, sendo 20 votos a favor (09 do PP, 06 do PSdeG-PSOE, 
03 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito).

4.Proposta  de  incorporación  do  Concello  de  Redondela  ó  itinerario 
europeo de arte rupestre CARP 2018.

ANTECEDENTES:
Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  de  Cultura  e  Turismo  do  día 
19/03/2018 que di:

“RELATIVA  Á  INCLUSIÓN  DO  CONCELLO  DE  REDONDELA  NO 
ITINERARIO CULTURAL DO CONSELLO DE EUROPA CAMIÑOS DA ARTE  
RUPESTRE PREHISTÓRICA (CARP).

ANTECEDENTES

Dende o ano 2007 existe en Europa a Asociación Internacional Camiños da  
Arte Rupestre Prehistórica (A.I. CARP – asociación sen ánimo de lucro), con  
sede en Cantabria, que busca poñer en valor e dar a coñecer os numerosos  
restos arqueolóxicos que conservamos no continente europeo e que datan da  
época  prehistórica,  conformando  o  maior  itinerario  turístico-cultural  da  
prehistoria europea.

Este itinerario, conformado por máis de cen enclaves en toda Europa, inclúe  
covas, abrigos e rochas ó aire libre que conteñen representacións de imaxes  
producidas polo Homo Sapiens hai uns 42.000 anos e que se desenvolve ó  
longo  do  Paleolítico  Superior,  o  Neolítico,  as  Idades  de  Cobre  e  Bronce  e  
mesmo a Idade de Ferro nalgunhas rexións.



Así, máis de cen lugares con arte rupestre en diversos países europeos forman  
parte  deste  itinerario,  constituindo  o  maior  itinerario  turístico-cultural  da  
prehistoria  europea  e  que  reciben  no  seu  conxunto  máis  de  un  millón  de  
visitantes cada ano. 

Este  perfil  de  visitante  é  moi  interesante,  xa  que  contribúe  á  
desestacionalización turística: o perfil de turista arqueolóxico viaxa ó longo de  
todo o ano, ten un bó un nivel de estudios  e rendas. Son coñecedores do valor  
do  enclave  que  están  visitando  e  respetuosos  co  seu  entorno,  polo  que  
promoven un tipo de turismo sostible.

Inda así, no noso país non estamos aproveitando o noso potencial para atraer  
este tipo de visitante. 

De feito, inda que entre os socios españois que apoian esta iniciativa está a  
Xunta  de  Galicia,  e  a  pesar  da  enorme  riqueza  prehistórica  da  nosa  
comunidade autónoma, só hai catro concellos que pertenzan a este itinerario,  
sendo o primeiro deles o  de Campo Lameiro coa inclusión do seu Parque  
Arqueolóxico da Arte Rupestre. 

A día de hoxe, e tras a creación dun grupo de acción local arredor da ría de  
Pontevedra, tamén se uniron hai pouco os concellos de Marín, Pontevedra e  
Pontecaldelas.

En  total  en  España  hai  85  xacementos  que  forman  parte  deste  itinerario  
repartidos entre 12 comunidades autónomas, entre os que destaca a cova de  
Altamira en Cantabria.

En Redondela posuímos importantes restos arqueolóxicos que poden moi ben  
ser tidos en conta para que no futuro sexan parte dese itinerario europeo e  
amáis:

- No  Concello  de  Redondela  se  está  a  dar  difusión  por  parte  da  
Concellería  de  Turismo  da  nosa  riqueza  patrimonial  prehistórica  
espallada por diferentes localizacións por medio de visitas guiadas por  
un arqueólogo experto.

- Que xa hai un traballo previo feito para a museización do xacemento do  
Monte Penide Prehistórico, datado da época do Neolítico.



- Que na parroquia de San Martiño de Ventosela existen petróglifos tamén  
debidamente localizados, accesibles e sinalizados.

- Que siguen aparecendo novos achádegos arqueolóxicos inda a día de  
hoxe. 

- Que  a  inclusión  do  noso  concello  neste  itinerario  cultural  europeo  
suporía un traballo de difusión do noso patrimonio prehistórico a nivel  
internacional,  incrementando  o  valor  de  Redondela  como  destino  
turístico de calidade.

Por todo o anteriormente exposto,

1.-  Proponse   acordar  que  Redondela  inicie  as  accións  tendentes  á  súa  
incorporación a este itinerario europeo de Arte Rupestre, CARP, para o que é  
preceptivo o acordo plenario de adhesión ao mesmo.
Este documento serve para que a asociación encargada da xestión do CARP  
remita ó concello información sobre os fins,  obxectivos e funcionamento da  
mesma, coñecer as súas canles de difusión, as condicións para os asociados e  
demáis información de interese e en ningún caso é vinculante para ningunha  
das partes.
2.- Que o Concello de Redondela tome as accións oportunas para a posta en  
valor e mantemento das diversas rutas existentes no Concello de Redondela e  
dándolle  a  oportuna  difusión  nos  medios  con  que  conta  o  Concello  de  
Redondela.
3.-  Que  o  Concello  de  Redondela  solicite  as  axudas  das  distintas  
administracións públicas para crear ou construir un ou varios parques forestais  
ou arqueolóxicos coa maior brevidade posible.
4.- Que o Concello de Redondela elabore un PLAN MUNICIPAL DE XESTIÓN  
DO PATRIMONIO”

INTERVENCIÓNS:

Sra. París: dá lectura da proposta. Entendemos que son elementos históricos 
de gran interese. Temos unha riqueza moi importante que pode mellorar a nosa 
imaxe.

Sr. Fojo: nos parece moi beneficioso este plan que está máis completo coas 
achegas que sumaron dos outros grupos.



Sr. Bastos: en AER estamos de acordo porque pode ser positivo para que o 
Concello se implique na posta en valor e defensa do patrimonio arqueolóxico 
do Concello. Dende AER fixemos diversas aportacións na Comisión. Implica 
que o Concello identifique os valores arqueolóxicos e os defenda. 

A  maiores  do  Monte  Penide  podemos  mencionar  a  ruta  das  pedras  de 
Ventosela na que é necesario adoptar medidas de restauración e reparación, 
pedindo que non se demore esta actuación. Tamén que se faga actuación no 
Castro da Peneda. A maiores dos elementos de arte rupestre, outros elementos 
importantes como as telleiras,  por  exemplo.  Podemos engadir  un ou varios 
parques  forestais  para  solicitar  axudas  de  parques  forestais  con  mellora 
ambiental.  Poderíase  solicitar  axuda  para  a  redacción  dun  proxecto 
forestal-arqueolóxico na zona de Monte Penide. Outros Concellos como Marín 
ou Arbo están traballando neste senso. 

No punto referente a que se elabore un Plan de Xestión do Patrimonio, dende 
AER asumimos esta idea e facémola extensiva a todo o territorio do Concello. 
Está claro que é necesario contar cun documento onde se identifiquen todos os 
elementos,  estado,  necesidades  de intervención...  e  se  elabore  un  plan  de 
intervención a curto e medio prazo.

Sr.  Araújo:  o  PSOE non se  vai  opoñer  porque é positivo para  a nosa vila.  
Temos xacementos de gran interese. Con este tipo de proxectos tamén se trata 
de vertebrar Europa. En canto á realización dun Plan Estratéxico Municipal, 
entendemos que neste punto debería ser a adhesión para despois levalo á 
comisión.

Sra. París: unha vez que se nos responda despois da adhesión indicando os 
xacementos  que  poden  estar  na  rede,  teremos  que  incidir  e  poñelos  nas 
mellores condicións posibles. Do que se trata é de que a rede funcione. A ruta  
das Pedras necesitaba un traballo inmediato, se foi ata alí e se fixo un estudo,  
temos  presupostados  uns traballos.  Tamén estamos descubrindo elementos 
novos e queremos catalogalos.

Respecto dos parques forestais se fala dende o Concello coas Comunidades 
de Montes, pois eles son os propietarios dos terreos.

Dicirlle ó voceiro do PSOE que este é un primeiro paso. É un traballo mínimo a 
medio prazo, todas as accións están encamiñadas á protección. Esta ruta está 
creada  polo  Consello  de  Europa,  os  concellos  adheridos  convérsense  en 
coidadores. Tamén é un elemento importante para traer turistas.



Sr. Bastos:  nos parece de vital  importancia o Plan de Xestión Municipal  do 
Patrimonio, o goberno municipal pode tomar como referencia a recomendación 
da FEMP de 2014. Estes plans articulan catro liñas de actuación. Sabemos que 
estes  plans  son  custosos   pero  pensamos  que  se  pode  encadrar  no 
REDONDELA 2020.

Sr. Araújo: esta iniciativa leva anos promovéndose polo parque arqueolóxico de 
Campolameiro. Aconsellamos que se vaia da man con este Concello. Respecto 
das axudas é unha tristeza que non se pediran na última convocatoria que 
houbo.

Sra. París: das axudas, hai unha serie de medidas que ás Comunidades de 
Montes lle botan para atrás, como por exemplo que inciden nos cotos de caza.  
Por iso dixen que o mellor é falar antes coas comunidades de montes. 

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  de  acordo   e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de  Cultura  e  Turismo,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, 
sendo 20 votos a favor (09 do PP, 06 do PSdeG-PSOE, 03 de AER, 01 do BNG 
e 01 do concelleiro non adscrito.

5.Proposta de aprobación de recoñecemento extraxudicial de crédito II.

ANTECEDENTES:

Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  de  Economía  e  Facenda  do  día 
19/03/2018 que di:

“Expediente 1622/2018. Recoñecemento Extraxudicial II

 

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 marzo 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  
54.161,32  euros,  distribuídos  do  seguinte  xeito,  e  imputando  os  gastos  ás  
partidas que se indican do orzamento do Concello de Redondela para o ano  
2018:

 

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

NEWAMANDO S.L. FN-819 06/02/2018 190,24 €1321A 2140000

NEWAMANDO S.L. FN-540 06/02/2018 243,94 €1351A 2140000

NEWAMANDO S.L. FN-871 06/02/2018 566,32 €1351A 2140000

EXTINTORES CESIN, S.L. 93 20/12/2017 163,35 €1351A 6230000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321251213480 05/01/2018 302,66 €1531A 2210000

JESÚS BOUZÓN DOMÍNGUEZ 32/2017 11/01/2018 9,30 €1531A 2269900

JESÚS BOUZÓN DOMÍNGUEZ 47/2047 11/01/2018 13,80 €1531A 2269900

INGATEC 042/17 29/12/2017 3.473,74 €1601A 6190010

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250975789 05/01/2018 697,38 €1651A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250975790 05/01/2018 549,26 €1651A 2210000



GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250975782 05/01/2018 461,07 €1651A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250975783 05/01/2018 807,18 €1651A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250975823 05/01/2018 623,45 €1651A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250975822 05/01/2018 879,67 €1651A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724405 05/01/2018 393,23 €1651A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321252305674 05/01/2018 1.287,86 €1651A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321252305589 05/01/2018 1.122,94 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023931611 07/01/2018 21,30 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023946580 08/01/2018 530,21 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023946564 08/01/2018 9,72 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023946277 08/01/2018 208,36 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023993462 08/01/2018 496,50 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023993386 08/01/2018 226,04 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023943353 08/01/2018 264,94 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023990804 08/01/2018 22,13 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023940770 08/01/2018 170,38 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023985300 08/01/2018 410,07 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023939547 08/01/2018 492,95 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023930093 08/01/2018 436,79 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023952299 08/01/2018 228,17 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023956250 08/01/2018 296,28 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137024163862 08/01/2018 416,02 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023956014 08/01/2018 223,06 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137024165676 08/01/2018 511,08 €1651A 2210000



GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023930901 08/01/2018 86,02 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023958517 08/01/2018 229,88 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137024151806 08/01/2018 132,94 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023981976 08/01/2018 447,47 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023981927 08/01/2018 301,54 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023951809 08/01/2018 570,61 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023996865 08/01/2018 250,19 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023944980 08/01/2018 528,20 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023944834 08/01/2018 466,32 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023967179 09/01/2018 129,60 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137024017349 09/01/2018 731,08 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137024017340 09/01/2018 640,95 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023991102 11/01/2018 515,97 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023991033 11/01/2018 494,26 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023990972 11/01/2018 241,20 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023981213 11/01/2018 354,26 €1651A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023977748 11/01/2018 357,99 €1651A 2210000

INGATEC 041/17 29/12/2017 2.436,19 €1711A 6190003

MERCEDES LAGO SOUTO 53 07/02/2018 40,00 €2311B 2260100

VALORIZA SERVICIOS A LA 
DEPENDENCIA S.L.

D18D8060020002 17/02/2018 2.452,19 €2311C 2279909

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321252305588 05/01/2018 330,97 €2411A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724342 05/01/2018 504,68 €3121A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724404 05/01/2018 967,15 €3231A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724406 05/01/2018 459,29 €3231A 2210000



GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724339 05/01/2018 433,71 €3231A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321251213403 05/01/2018 444,48 €3231A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023778022 07/01/2018 27,99 €3231A 2210000

GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A. FE17137023975758 09/01/2018 192,03 €3231A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321251213407 05/01/2018 2.908,14 €3301A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724410 05/01/2018 727,54 €3331A 2210000

ASOCIACIÓN CULTURAL BERETE ROCK42736 02/02/2018 2.964,50 €3341A 2260909

ASOCIACIÓN CORAL O PIÑEIRAL 1 21/02/2018 300,00 €3341A 2260909

ILUMINACIONES ELECTRO-SIL, S.L. 11 01/02/2018 5.808,00 €3381A 2080000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724340 05/01/2018 456,64 €3421A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724403 05/01/2018 1.370,19 €3421A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724407 05/01/2018 2.319,91 €3421A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724341 05/01/2018 665,89 €3421A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321251213427 05/01/2018 2.407,39 €3421A 2210000

GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. FE17321250724444 05/01/2018 616,57 €3421A 2210000

IES PEDRO FLORIANI ---- 14/09/2017 2.100,00 €3421A 2210000

”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: trátase de facturas por importe de 54.000 euros e que responden 
a facturas presentadas neste ano respecto de gastos do ano anterior ou ben a 
facturas  que  non  podían  levarse  no  2017.  Tráense  aquí  tal  como facemos 
sempre.

Sr.  González:  destas  73  facturas  hai  algunhas  que  son  practicamente 
obrigatorias  por  servizos  prestados  no  2017;  hai  algunhas,  pequenas,  que 
parece ser  que por  parte  de  quen realizou a actividade,  non as  tramitaron 
adecuadamente.  Queriamos chamar  a  atención  sobre  a  factura  de Instituto 



Pedro Floriani, presentan xustificantes do ano 2016 respecto de cousas coma o 
consumo  de  auga  e  electricidade,  ou  actividades  que  fixo  o  Concello  alí.  
Presentaron os xustificantes en setembro pasado e aínda non lle pagamos. 
Non ten sentido que pasen 7 meses para que se lle pague.

O sr. Alcalde dalle a palabra ao sr. Interventor para que explique este aspecto.

Ángel  Santamariña  Rivera  (Interventor  Municipal):  eses  importes  non  se 
puideron levar antes debido a que na bolsa de vinculación xurídica non existía 
crédito. Podían traerse en xaneiro ou febreiro.

Sr. Darriba: case teriamos que facer varios grupos de facturas: Gas Natural un, 
e outras para as que non existe crédito. Si non existe crédito o que sucede e 
que  non  se  seguiu  o  procedemento  adecuado.  Nos  seguirá  pasando.  A 
cuestión é a execución do orzamento. Fan as cousas a machada.

Sr. Álvarez: algunha factura presentaba dúbidas. Unhas facturas teñen falta de 
xestión e outras por defecto de forma. Por responsabilidade imos apoiar o pago 
por tratarse de cousas que se fixeron.

Sra. Amoedo: tiveron unha boa oportunidade de que esas facturas se pagasen 
antes, si esa factura de MEIRANDE as aprobasen antes. O do Pedro Floriani 
podía  pagarse  antes,  se  tiveran  responsabilidade  xa  se  podía  pagar  en 
outubro. 

Sr. González: o que di a voceira do PP é que en setembro xa non tiñan cartos. 
É unha irresponsabilidade. No Pedro Floriani había un compromiso verbal en 
nome  do  Concello  de  Redondela,  teñen  a  responsabilidade  de  xestionar 
adecuadamente. Os que gastan son vostedes, os irresponsables son vostedes. 

Sr.  Darriba:  os grupos da oposición estabamos dispostos a apoiar  parte  da 
modificación de crédito,  a suficiente para a Batalla de Rande. Pero despois 
conseguiron financiamento privado. No Entroido de Verán gastaron bastante da 
bolsa de vinculación xurídica, gastan e gastan e pensan que despois xa lles 
aceptaremos a modificación de crédito.  Algo parecido xa están facendo cos 
fondos 2020, van facendo e despois din que hai que aprobalo. 

Sr. Álvarez: sra. Amoedo o de botar balóns fóra a vostede dáselle moi ben. 
Vostedes comprometeron gastos en partidas nas que non había crédito. Virán 
máis recoñecementos extraxudiciais nestes meses. O culpable é o Concelleiro 
de Facenda por non ter cartos para comprometer crédito en partidas que non 
teñen; e non trouxeron orzamento para 2017. 



Sr. Alcalde: a bolsa de vinculación foi disposta polos convenios que estaban 
aprobados:  136.000  euros,  iso  foi  o  que  se  trataba  de  explicar  nese  día 
respecto da transferencia. Mirouse se podía ir por turismo o tema da Batalla de 
Rande.

Sra. Amoedo: coma sempre tratan de manipular información. Non tivemos que 
pedir  ningún  crédito,  tiñamos  cartos  para  pagar.  Os  orzamentos  son  unha 
estimación do que podemos gastar nun ano. É unha estimación, por iso mesmo 
nunca é exacta. Incluso nos ingresos,  ingresamos máis do que aparece no 
orzamento. O que dicimos é que dentro do noso orzamento tiñamos partidas 
que tiñan crédito e o que diciamos é pasar dunha partida para outra si nunha 
non iamos gastar ese gasto. Importoulles pouco o que ía pasar coa Batalla de 
Rande. Non estamos endebedando o Concello.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 
17  votos  a  favor  (09  do  PP,  06  do  PSdeG-PSOE,  01  do  BNG  e  01  do 
concelleiro non adscrito) e 03 votos en contra de AER.

6.  Proposta  de  aprobación  de  subvención  nominativa  en  favor  de 
Asociación Cultural e Social de Chapela.

ANTECEDENTES:

Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  de  Economía  e  Facenda  do  día 
05/03/2018 que di:

“Asunto.- Aprobación de subvencións nominativas.

Que o Orzamento do ano 2016 aprobouse o día 30 de decembro de 2015 e foi  
publicado no BOP de 15 de febreiro de 2016, número 30 .

Para este ano, dito Orzamento atópase prorrogado, sen que, salvo excepcións  
xustificadas, se prorrogaran as subvencións nominativas.



Na prórroga orzamentaria non constan os créditos precisos para a concesión  
das subvencións nominativas ás entidades que os viñan recibindo en anos  
anteriores. Ditas axudas municipais son moi necesarias para que poidan seguir  
desenvolvendo  as  súas  actividades  en  prol  das  veciñas  e  veciños  de  
Redondela. A consignación destas cantidades suporá en todo caso un esforzo  
adicional para o orzamento municipal.

 

A Intervención emitiu o seu informe de data 1 de marzo 2018. 

É por elo que teño a ben propoñer ó Pleno do Concello de Redondela:

 

Primeiro  .- Aprobación das subvencións nominativas propoñendo as seguintes:

 

PARTIDA                     BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                IMPORTE

 

3341A.48900 Asociación Cultural e Social de Chapela.................................. 36.000,00

 

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

INTERVENCIÓNS:

Sra. París: cumpre con obxectivos sociais, culturais e estratéxicos co traballo 
que fan. Debemos apoialo. Promoveb a dinamización social. Supón unha oferta 
moi interesante para a veciñanza de Chapela: 167 alumnos significa un traballo 
realmente  importante.  Pensamos  que  é  interesante  e  necesario  acordar  a 
sinatura  deste  convenio  coa  asociación.  Que  poidan  seguir  co  programa 
educativo tal como fixeron o ano pasado. Son moitas as clases que se están 
dando toda a semana. É importante que a Asociación  teña claro si o convenio 
se vai asinar con eles.



Sr. Fojo: esta metodoloxía para aprobación das subvencións nominativas non é 
o máis adecuado. Imos votar a favor, non participaremos nestas guerras. Isto 
poderíase atallar antes.

Sr.  González:  esta  proposta  demostra  a  falta  de  palabra  do  Alcalde  de 
Redondela. No pleno extraordinario conseguimos que se desagregase en dous 
bloques. Agora fai unha desagregación maior por interese político. 

A  voceira  do  PP  acaba  de  ler  o  papel,  non  xustifica  cal  é  a  causa  de 
singularizar este convenio e traelo aparte. Trátase unha asociación que move a 
moitos veciños e un orzamento importante, aparte disto non pagan local porque 
o mesmo ten  carácter  público.  Non hai  gastos de auga,  luz...  é  dicir,  é  un 
convenio que complementa outra serie de gastos que asume o Concello. Como 
é un convenio que xa foi falado e aprobado noutros anos, non lle poñeremos 
problemas.

Sr. Darriba: da estimación nos orzamentos teño claro onde sobrará e faltarán 
cartos. No pleno extraordinario puideron aprobarse os convenios. Pídolles que 
recoñezan que era falso que se podían aprobar os convenios sen orzamentos. 

Este é un convenio interesante, incluso cos gastos que indicou o concelleiro do 
BNG.  Nos  parece  asombroso  que  estemos  gastando  400.000  euros  no 
Conservatorio de Redondela cando o labor que fai esta asociación supón un 
custo de 36.000 euros por atender a máis de 200 rapaces, con nivel de éxito 
porque case é un 100% de ingresos no conservatorio.

Os convenios se seguen aprobando no primeiro trimestre de cada ano para 
que teñan tranquilidade as asociacións.

Sr. Álvarez: ¿poden xustificarse gastos co pago de nómina?

Ángel  Santamariña  Rivera  (Interventor  Municipal):  nos  últimos  anos  están 
presentando nóminas e gastos da seguridade social. 

Sr.  Álvarez:  dille  ó  Alcalde  que  non  entende  porque  fai  esta  división  de 
convenios, non entendo cal foi o criterio. Aquí se tiña que facer unha exposición 
múltiple  e debater un único punto. Farei  unha exposición única para todas. 
Mentres  non  exista  un  orzamento  firme enriba  da mesa,  que  non  sexa  un 
borrador  no que bailen as contías.  A nosa proposta é aprobar  aqueles que 
teñan cabida dentro dos seguintes trinta días, antes do próximo pleno. O que 
queremos é que se traia no prazo de 30 días o orzamento co seu convenio 
correspondente.  Todas  as  asociacións  terían  o  seu  convenio  pero  todos 
vinculados  ó  orzamento.  Mentres  non  exista  orzamento  só  aprobaremos 
aqueles convenios que vaian a 30 días, antes do próximo pleno.



Sra. París: todos os convenios que se asinan teñen un interese especial para o 
Concello.  Estamos  a  falar  de  temas  educativos,  culturais  e  musicais,  que 
nalgúns  casos  é  a  única  oferta.  Isto  demostra  o  interese  social.  Todos  os 
convenios  teñen  que  recoller  este  interese  social  específico.  AER  está 
mesturando  os  custes  do  conservatorio  coa  asociación  cando  concello  e 
asociacións  non  se  xestionan  da  mesma  forma.  Nós  somos  unha 
administración e temos que ter un camiño. Dicirlle ó PSOE que se quixeran 
realmente apoiar estes convenios, todos foron ó pleno extraordinario excepto o 
da asociación de empresarios e o da Batalla de Rande, pero non os apoiaron. 
Vostedes tiñan a opción de aprobar ou non aprobar. Realmente foron todos ó 
pleno  pasado.  Naquel  momento  non  os  aprobaron.  O tema  dos  convenios 
implica que están moitas asociacións pendentes do que nós fagamos aquí.

Sr. González: acaba de certificar que o que lle interesa é xogar cos intereses 
das asociacións. Si non hai orzamentos sen previsión de gastos e ingresos, 
non hai ningún bo xestor. O único que interesa é ir xogando cos colectivos. 
Utilizan  distintas  bazas  para  sacar  adiante  a  política  do  PP.  O  que  nos 
sorprende é que se fai un alegato de AER do que é a privatización do ensino. O 
que hai que valorar realmente é que pasa coas matrículas, o que pasa cos que 
comezan na escola de música e non rematan no conservatorio. Para nós as 
escolas de música teñen un valor moi importante. 

Sr. Darriba: nós apostamos pola Escola de Música, non queremos acabar co 
Conservatorio.  O  que  estamos  falando  é  do  modelo  de  xestión.  O  PP  o 
problema que  ten  é  todo  o  que  pasa  na  concellería  de  cultura.  Tiñan  que 
sentarse e falar para mellorar a xestión, chegar a máis alumnado e abaratar 
custos.  É  unha  competencia  impropia  das  que  asumimos.  Fagan  constar 
vostedes  que  efectivamente  non  era  certo.  Despois  nos  acusan.  Que  non 
quede a expensas desas asociacións negociar co goberno do PP. 

Sr.  Álvarez:  fixen  unha  proposta  que  entendo  que  non  aceptarán.  O  ano 
pasado  aprobáronse  en  xaneiro,  estamos  a  22  de  marzo  e  aínda  quedan 
convenios por aprobar. Temos que recoñecer que todos os convenios que se 
traen teñen un gran labor  e  representatividade,  pero  seguimos dicindo que 
faltan orzamentos neste Concello. Estamos traballando cuns orzamentos que 
se aprobaron daquela forma que saben. O noso voto vai dar igual e non terán a 
valentía suficiente de traer orzamentos.



Sra. París: trátase de darlle tranquilidade ás asociacións. No momento que se 
explicou isto dos convenios xa sabiamos que non se podían firmar sen facer 
modificacións.  Teñen  que  vir  ó  pleno.  Pregunto  si  nunca  gobernaron  con 
orzamentos prorrogados.  Hai  que traballar  en consideración  co  que se pon 
enriba da mesa.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 
11 votos a favor (09 do PP, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito), 03 
votos en contra de AER e 06 abstencións do PSdeG-PSOE.

7. Proposta de aprobación de subvencións nominativas relacionadas con 
actividades  deportivas  en  favor  de:  Club  de  Atletismo  Redondela, 
Asociación Deportiva Islas Cíes-San Simón, CCD Cesantes (V Bandeira), 
Club Remo Chapela (XXXII Bandeira) e Club Remo Chapela (XXII Bandeira 
Bateis).

ANTECEDENTES:

Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  de  Economía  e  Facenda  do  día 
05/03/2018 que di:

“Asunto.- Aprobación de subvencións nominativas.

Que o Orzamento do ano 2016 aprobouse o día 30 de decembro de 2015 e foi  
publicado no BOP de 15 de febreiro de 2016, número 30 .

Para este ano, dito Orzamento atópase prorrogado, sen que, salvo excepcións  
xustificadas, se prorrogaran as subvencións nominativas.

Na prórroga orzamentaria non constan os créditos precisos para a concesión  
das subvencións nominativas ás entidades que os viñan recibindo en anos  
anteriores. Ditas axudas municipais son moi necesarias para que poidan seguir 
desenvolvendo  as  súas  actividades  en  prol  das  veciñas  e  veciños  de  
Redondela. A consignación destas cantidades suporá en todo caso un esforzo  
adicional para o orzamento municipal.



 

A Intervención emitiu o seu informe de data 1 de marzo 2018

É por elo que teño a ben propoñer ó Pleno do Concello de Redondela:

 

Primeiro  .- Aprobación das subvencións nominativas propoñendo as seguintes:

 

PARTIDA                     BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                IMPORTE

 

3411A.48901 Club Atletismo Redondela........................................................... 4.500,00

3411A.48901 Asociación Deportiva Islas Cíes-San Simón............................... 4.500,00

3411A.48901 CCD Cesantes (V Bandeira)....................................................... 9.000,00

3411A.48901 Club de Remo Chapela (XXXII Bandeira)................................. 12.000,00

3411A.48901 Club de Remo Chapela (XXII Bandeira Bateis).......................... 2.500,00

 

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

INTERVENCIÓNS:

Sr. Mougán: hai clubes que compiten como os da Liga de Traiñeiras que  teñen 
que avalar  a proba,  un importe de 12.000 e 9.000 euros.  Os tempos e as 
previsións para este tipo de clubes si que son importantes. Resaltar que destes 
5 convenios, catro son na modalidade de auga. Todos teñen dereito a ter a 
certeza de contar con eses cartos porque os clubes tamén deben contar si van 
poder facer os eventos dunha forma determinada.



Sr.  González:  era  bo  que  xustificara  o  concelleiro  de  deportes  porque  uns 
convenios soben e outros non. Coincido no tema importante das traíñas, algo 
que nos identifica. Con isto do desafío Illas Cíes debería xustificar porque se 
sube no importe. É unha mala xestión traer tarde os convenios, poderiamos 
facer  propostas  demagóxicas.  Pedimos  seriedade  por  parte  do  equipo  de 
goberno. A responsabilidade máxima é do equipo de goberno.

Sr. Darriba: grazas á sra. París por darnos a razón. É o que diciamos nós, que 
se podían aprobar.

Sr. Mougán: en resposta ó voceiro do BNG xa xurdiu o tema. Cando recollín a 
concellería, foi unha das probas que máis dimensión colleu.  Ese incremento 
vén por medidas de seguridade. Cada nadador vén cun xeolocalizador por esa 
distancia enorme. Tamén recordar que as bandeiras da liga galega de traiñeiras 
ten uns gastos que xa veñen predefinidos; na carreira popular a pequena suba 
é pola experiencia dos últimos anos.

Sr. González: os veciños merecían unha explicación. 

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 
11 votos a favor (09 do PP, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito), 03 
votos en contra de AER e 06 abstencións do PSdeG-PSOE.

8.  Proposta  de  aprobación  de  subvención  nominativa  en  favor  de: 
Asociación Cultural Millo Verde.

ANTECEDENTES:
Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  de  Economía  e  Facenda  do  día 
05/03/2018 que di:



“Asunto.- Aprobación de subvencións nominativas.

 

Que o Orzamento do ano 2016 aprobouse o día 30 de decembro de 2015 e foi  
publicado no BOP de 15 de febreiro de 2016, número 30 .

 

Para este ano, dito Orzamento atópase prorrogado, sen que, salvo excepcións  
xustificadas, se prorrogaran as subvencións nominativas.

 

Na prórroga orzamentaria non constan os créditos precisos para a concesión  
das subvencións nominativas ás entidades que os viñan recibindo en anos  
anteriores. Ditas axudas municipais son moi necesarias para que poidan seguir  
desenvolvendo  as  súas  actividades  en  prol  das  veciñas  e  veciños  de  
Redondela. A consignación destas cantidades suporá en todo caso un esforzo  
adicional para o orzamento municipal.

 

A Intervención emitiu o seu informe de data 1 de marzo 2018.

 

É por elo que teño a ben propoñer ó Pleno do Concello de Redondela:

 

Primeiro  .- Aprobación das subvencións nominativas propoñendo as seguintes:

PARTIDA                     BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                                IMPORTE

 

3341A.48900 Asociación Millo Verde.............................................................. 16.500,00

 

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



INTERVENCIÓNS:

Sra.  París:  ten  gran  importancia  porque  recolle  o  interese  para  poñer  en 
marcha o festival. É interesante para o noso Concello polo que promove. Foi un 
dos convenios que quedou enriba da mesa por ese pleno extraordinario. 

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 
11 votos a favor (09 do PP, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito), 03 
votos en contra de AER e 06 abstencións do PSdeG-PSOE.

9.  Proposta  de  aprobación  de  subvención  nominativa  en  favor  de 
Asociación de Empresarios de Redondela.

ANTECEDENTES:
Vista  a  proposta  da  Comisión  Informativa  de  Economía  e  Facenda  do  día 
19/03/2018 que di:

“Expediente 1623/2018. Subvención nominativa AER
Asunto: incoación de expediente de modificación de subvención nominativa.
 

Que o Orzamento do ano 2016 aprobouse o día 30 de decembro de 2015 e foi  
publicado no BOP de 15 de febreiro de 2016, número 30.

Para este ano, dito Orzamento atópase prorrogado, sen que, salvo excepcións  
xustificadas, non se prorrogaron as subvencións nominativas.

Na prórroga orzamentaria non constan os créditos precisos para a concesión  
de subvencións nominativas. Vese a necesidade de asinar un convenio coa  
Asociación  de  empresarios  de  Redondela  na  dinamización  do  tecido  
empresarial. A consignación destas cantidades suporá en todo caso un esforzo  
adicional para o orzamento municipal.



A Intervención emitiu o seu informe de data 14 de marzo de 2018.

É por elo que teño a ben propoñer ó Pleno do Concello de Redondela:

1. Aprobación da subvención nominativa propoñendo a seguinte:

PARTIDA                     BENEFICIARIO                                                                                                                                                                                                                              IMPORTE

4391A.48900 Asociación de empresarios de Redondela............................... 8.000,00

 

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

INTERVENCIÓNS:

Sra. París: este convenio non foi ao pleno extraordinario porque aínda estaba 
en  proceso.  Dentro  deste  convenio  o  que  se  promove  é  a  dinamización 
comercial,  facer  determinadas  campañas  ó  longo  do  ano  para  que  os 
consumidores se queden aquí. Inflúen na economía diaria e no emprego. Este 
convenio xa se fixo anteriormente sen ningún tipo de problemas.

Sr. González: é un convenio que se retoma, era bo que se xustificase cal é o 
motivo de retomalo. Consideramos que os pequenos e medianos comercios 
deben ter o apoio da Administración Pública. Todo o que sexa dinamizar estas 
áreas comerciais, parécenos ben.

Sr.  Álvarez:  puntualizar que dentro do propio convenio se contemple que a 
posibilidade de que os gastos ocasionados que teña que sufragar o Concello 
se computen. 

Sra. París:  dentro deses 8.000 euros van estar incluídos os que se poidan 
cuantificar  coma  horas  extraordinarias.  Miramos  sempre  en  positivo.  A 
asociación  de  empresarios  é  a  que  mellor  coñece  como  se  dinamiza. 
Seguiremos traballando con eles pensando que será bo para Redondela.



VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  proposta  antes  indicada  e  que  foi  ditaminada 
favorablemente  pola  Comisión  Informativa  de Economía e  Facenda,  resulta 
aprobada en votación ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 
11 votos a favor (09 do PP, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito), 03 
votos en contra de AER e 06 abstencións do PSdeG-PSOE.

10. Designación representante do Concelleiro non adscrito do Concello 
de Redondela na Mancomunidade Intermunicipal de Vigo.

PROPOSTA:

Vista a solicitude presentada no Rexistro do Concello 2017-E-RC-18323,  de 
data  18/12/2017;  proponse  a  designación  de  Enrique  Fojo  Durán,  con  DNI 
77000758R, en calidade de concelleiro non Adscrito, como representante do 
Concello  de  Redondela  ante  a  Mancomunidade  Intermunicipal  de  Vigo  en 
substitución de Raquel Quintáns Costoya.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida  a  votación  a  designación  antes  indicada,  resulta  aprobada  en 
votación ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, sendo 20 votos 
a favor  (09 do PP,  06 do PSdeG-PSOE,  03 de AER, 01 do BNG e 01 do 
concelleiro non adscrito).

O sr.  Alcalde, sendo as 21:45 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 
22:07 horas reiníciase, estando presente o concelleiro Xosé Covelo Míguez.

PARTE DE CONTROL

11. Actividades de control do pleno.

11 . 1 Dación de conta das resolucións de alcaldía.

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



11.2  Dación de  conta  dos  expedientes  de modificación de crédito  ano 
2017: dende o nº 26 ao nº 43.

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 26/2017.TC13/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 12.000,00 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 27.09.2017

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 27/2017.GC10/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 186.042,20 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 29.09.2017

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 28/2017.GC11/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 15.997,17 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 03.10.2017

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 29/2017.GC12/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 342.679,55 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 11.10.2017

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 30/2017.GC13/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 35.000,00 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 16.10.2017

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 31/2017.TC14/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 9.201,25 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 24.10.2017

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 32/2017.TC15/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 26.322,94 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 27.10.2017

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 33/2017.GC14/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 44.015,45 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 02.11.2017



Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 34/2017.GC15/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 46.897,92 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 21.11.2017

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 35/2017.TC16/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 4.883,17 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 21.11.2017

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 36/2017.TC17/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 8.470,00 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 23.11.2017

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 37/2017.GC16/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 11.994,46 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 01.12.2017

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 38/2017.TC18/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 8.312,78 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 26.12.2017

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 39/2017.TC19/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 20.000,00 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 27.12.2017

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 40/2017.TC20/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 19.133,99 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 29.12.2017

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 41/2017.GC17/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 185.714,77 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 31.12.2017

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 42/2017.GC18/17 
mediante a xeración de crédito por importe de 26.816,90 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 31.12.2017



Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 43/2017.TC21/17 
mediante a transferencia de crédito por importe de 272.199,09 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 31.12.2017

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

11.  3 Dación de conta dos expedientes de modificación de crédito MC 
01/2018.IR01/18; MC 02/2018.TC01/18; MC 03/2018.IR02/18 e MC 04/2018. 
GC01/18.

Dáse  conta  do  expediente  de  modificación  de  crédito  MC 01/2018.IR01/18 
mediante incorporación de remanente de crédito  por importe de 571.519,51 
euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 09.01.2018

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 02/2018.TC01/18 
mediante transferencia de crédito por importe de 50,40 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 23.02.2018

Dáse  conta  do  expediente  de  modificación  de  crédito  MC 03/2018.IR02/18 
mediante incorporación de remanente de crédito  por importe de 171.971,89 
euros, aprobada por Resolución da Alcaldía de data 02.03.2018

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 04/2018.GC01/18 
mediante xeración de crédito por importe de 26.816,90 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 05.03.2018

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

11.4 Solicitudes de comparecencia.

Non hai solicitudes de comparecencia nesta sesión do Pleno.



11. 5 Mocións.

11.5.1-Moción do PP asumindo unha proposta da plataforma PASS ÁREA.

ANTECEDENTES:

Moción  do  PP  do  día  15.03.2018  con  número  2018-E-RC-3309  que  se 
transcribe a continuación:

“Que debido á próxima substitución da Tarxeta verde pola chamada Pass Vigo,  
a  partir  do  01  de  Abril,  que  só  poderá  emitirse  en  favor  dos  usuarios  
empadroados no Concello de Vigo, considerando que se trata dunha decisión  
que repercute directamente nas economías familiares dos miles de usuarios  
afectados por esta medida, na maioría dos casos colectivos máis necesitados  
e que, cabe recordar,  moitos dos usuarios que hoxe utilizan os servizos de  
Vitrasa,  aínda  que  residindo  no  Concello  de  Redondela,  membro  da  área  
metropolitana  de  Vigo,  traballan  en  Vigo,  teñen  servizos  esenciais  como o  
Hospital  na cidade, e realizan consumos habituais nas áreas comerciais da  
cidade olívica. Todas estas persoas, coa implantanción de esta nova tarxeta  
Pass Vigo, verán recortada a súa capacidade económica a consecuencia do  
inxusto  incremento  do  custo  do  seu  billete.  A  iniciativa  PASS  ÁREA cree  
discriminatoria á par que insolidaria e antisocial esta nova tarxeta, e considera  
que se trata dun ataque directo ás persoas con menos recursos.

Debemos  ter  en  conta  ademais,  que  discriminar  aos  usuarios  dun  servizo  
público por razón de residencia, como nos ocupa neste caso, ao igual que o  
sería por cuestión de lugar de nacemento, relixión u opinións políticas, non só  
é  contrario  aos  principios  esenciais  de  convivencia  senón  que  é  
inconstitucional e ilegal.

SOLICITAN ao pleno do Concello de Redondela, os seguintes acordos:

Solicitar  ao  Presidente  da  Xunta  de  Galicia  e  aos  alcaldes  da  Área  
Metropolitana de Vigo o desbloqueo de Transporte Metropolitano.

Solicitar ao Concello de Vigo a paralización da substitución da Tarxeta Verde  
pola Tarxeta Pass Vigo, mentres non se resolva o desbloqueo da Tarxeta de  
Transporte Metropolitano.”



INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: na xunta de voceiros decidiuse que non se trouxera en común 
por todos os grupos.

Dá lectura da moción. 

Este tipo de movementos no que se unen diferentes colectivos e asociacións, 
cremos que hai que apoialas. O noso Alcalde tratou de manter unha reunión co 
Alcalde de Vigo pero nin contestou, por outra banda tamén se presentou un 
requirimento previo o 12 de febreiro para que aclarase esa distinción de tarifas. 
Non recibimos contestación e presentamos recurso contencioso administrativo, 
tamén recibimos comunicación respecto das medidas cautelares.

Sr.  Fojo:  a  decisión  do  sr.  Caballero  parécenos  unha  discriminación  por 
empadroamento ilegal, coartar o desprazamento e liberdade, por exemplo na 
atención hospitalaria.  Trata de condicionar a Vitrasa antes de que remate a 
concesión.  Hai  que  ter  altura  de  miras  para  poñer  en  marcha  a  Área 
Metropolitana. Nós dependemos de Vigo e eles tamén dependen de nós.

Sr. González: recordar que hai pouco rematou unha manifestación que tivo a 
súa repercusión para reivindicar este tema da área metropolitana. Temos que 
traballar  para  que  a  tarxeta  da  área  metropolitana  funcione.  O  Alcalde  de 
Redondela  foi  o  que  dinamitou  a  Área  Metropolitana,  está  vinculado  á 
constitución  da  Área  Metropolitana  e  ó  seu  desenvolvemento.  En  todo 
momento  puxo  os  intereses  partidistas  por  enriba  dos  veciñais.  Nós  non 
defendemos  a  Abel  Caballero.  Os  veciños  de  Chapela  teñen  uns  dereitos 
adquiridos pola singularidade da liña, que anteriormente era do tranvía. Si o PP 
ten tanto interese en solucionar esta cuestión, mañá presentarán esta moción 
no Concello de Vigo. Aquí hai  intereses partidistas do PSOE e do PP. Abel 
Caballero vai por libre. Aquí había unha certa convivencia respectuosa entre os 
concellos veciños; si nos poñemos a ver isto, vamos a perder todos. En marzo 
de 2015 asinouse o convenio de transporte metropolitano entre 12 concellos e 
Xunta de Galicia. En xuño de 2016 asinan Xunta de Galicia, Vitrasa e Vigo. E 
ningún Concello pediu información do que se ía asinar.

Sr.  Alcalde:  xa  estaba asinado un documento  escrito  para  refrendar  a Vigo 
como  concello  cabeceira  e  este  documento  estaba  refrendado  por  tódolos 
Alcaldes.



Sr. Darriba: nos gustaría que a lectura da moción fose feita polos colectivos. 
Cremos  que  si  hai  un  acordo  entre  os  grupos  políticos  non  hai  ningún 
problema. É unha pena que non a lera. Como algunha non interesaba que se 
lera, se rompeu o pacto. 

É unha pena a división que se vai xerando e consideramos que dunha maneira 
intencionada. A moción en sí non a entendo, solicitarlle ó presidente da Xunta e 
ós  Alcaldes  que  desbloqueen  a  tarxeta  de  transporte  metropolitano.  Non 
sabiamos  que  a  tarxeta  estivese  bloqueada.  Non  se  refire  en  concreto  á 
tarxeta  de  transporte  metropolitano.  Supoñemos  que  se  refire  ó  da  tarxeta 
verde. Non temos problema en votar a favor. 

Esta  é  a  batalla  que  ten  o  PP e  PSOE.  Levan  6  anos  co  tema  da  Área 
Metropolitana: modificación da lei, constitución da área, competencia propia ou 
impropia, non nos enteramos quen debe pagar...  Pensamos que Redondela 
non  ten  que  pagar.  No  papeliño  que  di  vostede,  Alcalde,  non  constan  os 
transbordos. O que si consta despois de asinalo é que non plantearon ningún 
contencioso polo convenio asinado por vostedes.

Sr. Alcalde: despois de asinalo, dixeron que denunciaban o convenio.

Sr. Álvarez: propuñan que a moción fose conxunta pero presentaron a moción 
15 minutos despois de que se presentase pola plataforma por rexistro. Logo 
somos nós os que non acordamos.

Non entendo porque hoxe sae a noticia no Faro de Vigo de que presentaron o 
Contencioso. Foron á Asemblea de Veciños de Chapela e dixéronlles que os 
acompañaban pero non foron. Vostedes están sempre para a foto. Aparece un 
problema e desaparecen. Este tema resolveríase na Área Metropolitana. Non 
lles interesa que Vigo monte unha Área Metropolitana, non entendo o motivo, 
quizais  porque  teñen  medo  a  perder  poder  ou  votos.  Cunha  mesa  de 
negociación que se fixera podían resolver o problema antes de ir ó contencioso 
pola Área Metropolitana. A Xunta de Galicia dilata o problema. Dicíalle que ós 
veciños de Chapela, por exemplo, lles custará máis de 144 euros/mes. Sra. 
Amoedo coas súas declaracións debería dimitir. Vostedes van a tono do que 
diga Núñez Feijoo. Voulle pedir que me dé toda a información posible respecto 
da noticia que sae hoxe no Faro de Vigo.

Alcalde: sr. Álvarez o seu compañeiro que ten ó lado sabía o do contencioso.

Sra. Amoedo: sr. Álvarez non lle escoitei mencionar ó sr. Caballero que é o 
máximo  causante.  Vostede  defende  intereses  do  seu  partido  e  non  de 
Redondela. Para a foto si que están. Cantas veces o chamaron por teléfono 
para que se reunira co Alcalde de Redondela. Vostedes falan todo o tempo do 



transporte  metropolitano  pero  non  se  trata  diso,  trátase  de  tarifas  que  son 
ilegais.  Non  tapen  o  tema  das  tarifas,  quen  as  pon  é  o  sr.  Caballero 
conxuntamente con Vitrasa. O que fai Vigo non se pode, é ilegal. En función 
diso púxose un contencioso pero antes solicitamos reunións e non fixeron caso, 
non contestou o requirimento previo. O sr. Caballero non se intentou poñer en 
contacto con nós.

Dicirlle ó sr. Darriba que esta moción que non ten connotación política non a 
quixeron facer conxunta,  e foron presentadas por  colectivos. Cando fala  do 
desbloqueo da tarxeta de transporte metropolitano, ó unico concello onde non 
se  pode  utilizar  é  Vigo,  porque  Caballero  non  puxo  as  máquinas  para  as 
tarxetas. A realidade de Redondela é que este goberno defende os intereses 
dos redondeláns. 

Sr. Fojo: vendo a liorta que montan PP e PSOE sobre unha moción na que 
probablemente estén de acordo. Pedimos alturas de miras nestes temas.

Sr.  González:  dicía  a  voceira  do  PP  que  o  problema  das  tarifas  creouno 
Caballero, non lle quito a razón, pero non foi a única causante. Vitrasa ten a 
concesión dende 1995, cun Alcalde do PP en Vigo,  e un problema tarifario 
porque  son  das  máis  caras  de  España.  Non  había  antes  problemas  co 
transporte metropolitano porque ten que existir un número mínimo de viaxeiros, 
pero ese problema comezou a xurdir coas tarxetas de transporte. O Alcalde de 
Redondela defendeu os intereses partidistas no canto de defender os intereses 
de Redondela. O problema xurdiu no momento en que se decide no transporte 
urbano de Vigo quen paga. Dende o PP viron a posibilidade de restarlle votos a 
Caballero.  Apoiaremos esta moción pero queremos denunciar  a actitude do 
Alcalde  de Redondela  que antepón os  intereses partidistas  aos veciños de 
Redondela.

Sra. Darriba: sra. Amoedo ó principio dixo que lle contestaron sobre as medidas 
cautelares. Acláremo.  Non entendo o acordo pero votaremos a favor.

O problema tarifario con Vitrasa existe dende hai tempo; tamén hai que dicir 
que o Concello de Vigo recibiu dende o 2015 un importe de 800.000 euros e 
1.300.000 do Estado.

No  tema  dos  transbordos  se  nos  debeu  escapar  ese  documento.  Na  área 
metropolitana hai un comité de coordinación, pero que propón. A competencia 
de  aprobar  é  da  Xunta  de Goberno,  nesta  manda Abel  Caballero.  Non sei 
cantas Áreas Metropolitanas me poden dicir que vaian máis alá do transporte 
metropolitano. Que me digan si vai entrar a Deputación.



Sr.  Álvarez:  sra.  Amoedo  vostede  personifícao no Alcalde  de Vigo  pero  no 
Concello de Vigo gobernaron todos os partidos e deu igual,  a cidadanía de 
Redondela  dispoñía da tarxeta verde sen problema.  Vostedes non falan  co 
Alcalde de Vigo coma un Alcalde, descalifícano. Somos 10 veces menos que 
Vigo, a miña postura é negociar. Non teño problema en dicir que vamos apoiar 
a moción aínda que o que esté enfronte sexa Vigo. Teremos o xuízo da tarxeta 
verde  cando  os  veciños  de  Chapela  estén  gastando  144  euros.  Non  teño 
totalmente claro que sexa ilegal, Sevilla utiliza este requisito. O propio Concello 
de Redondela o fai nalgunhas taxas.

Sra. Amoedo: dicirlle ó sr. Álvarez que a súa postura é doblegarse. Caballero 
non pode tratar de pisotear os Concellos que ten arredor, non o imos consentir.  
Primeiro  tratamos  de  falar  con  el,  enviámoslle  un  requirimento  e  nin  se 
molestou en contestar. Vostedes xustifican as accións de Caballero. Esquecen 
todo o que nós temos que soportar por exemplo en Chapela, para onde quere 
crecer.

VOTACIÓN E ACORDOS:

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

11.5.2-Moción Conxunta  (PSOE,  AER,  BNG e Concelleiro  non Adscrito) 
Reprobación da Concelleira de Igualdade.

ANTECEDENTES:

Moción  Conxunta  (PSOE,  AER,  BNG  e  Concelleiro  non  Adscrito)  do  día 
15.03.2018 con número 2018-E-RC-3291 que se transcribe a continuación:

“Resulta extremadamente preocupante a ignorancia que amosa a concelleira  
de  Igualdade,  Teresa París,  pois  coas súas afirmacións descalificatorias  da  
convocatoria da folga de mulleres, celebrada o pasado 8 de marzo, semella  
descoñecer  que  ao  longo  da  historia  a  maior  parte  dos  avances  da  
humanidade,  tanto  no  feminismo  como  noutros  movementos  socias,  foron  
conseguidos a través de mobilizacións e grazas a que a sociedade saíra á rúa  
para reivindicar os seus dereitos.



Esta representante en Redondela do PP, un partido cuxo presidente respondeu  
“no nos vamos a meter en eso” a unha xornalista que preguntaba pola fenda  
salarial, non parece moi lexitimada para criticar que millóns de mulleres de todo  
o mundo saian á rúa e reivindiquen algo tan obvio e xusto como a igualdade  
salarial entre homes e mulleres, xustamente un dos principais motivos, mais  
non o único, da folga internacional do 8 de marzo.

Consideramos que o problema do Partido Popular é que moitos e moitas dos  
seus  representantes  en  cargo  políticos  aínda  non  se  desfixeron  da  visión  
nacional-catolicista  da  muller  propia  doutros  tempos,  xa  afortunadamente  
superados pola maioría da sociedade e que xustamente son as súas políticas  
as que manteñen e perpetúan as desigualdades existentes.

Por  estes  motivos  consideramos  que  a  concelleira  Teresa  Paris  non  está  
lexitimada para o cargo de Concelleira de Igualdade e, polo tanto, dende a  
Asemblea Feminista Paxaretas solicitamos dos grupos políticos que compoñen  
o  Pleno  da  Corporación  Municipal  de  Redondela  a  adopción  do  seguinte  
acordo:

-Que por parte do Sr.  Alcalde se proceda, de inmediato, ao cese da citada  
concelleira como delegada da área de Igualdade.”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Rey: dá lectura da moción.

Sr. Fojo: para obter a igualdade debemos ser progresistas nas políticas que se 
fagan. No caso do goberno municipal o autoritarismo e egoísmo deixáronse ver 
de  novo no pobo coa censura da exposición do colectivo  republicano e  co 
ocorrido  coa asociación  Paxaretas.  Apostamos por  políticas  democráticas  e 
igualitarias e non estaremos a favor dun goberno machista.

Sr. González: a proposta que fai a asociación estenderíaa a todo o goberno 
municipal. Iniciouse o pleno coa lectura dun manifesto polo 8 de marzo  pero 
son palabras baleiras porque por desgracia  a concelleira non apoiou a folga e 
despois dixo que tiñan que reivindicar no seu posto de traballo. Na defensa dos 
dereitos das mulleres ten que existir acción. Na mobilización histórica do 8 de 
marzo, o goberno municipal de Redondela quedou fóra. Xa é a segunda vez 
que se pide o cese da concelleira. A concelleira ten realizado accións que son 
esclarecedoras:  defensora  a  ultranza  dalgunha  moción  a  favor  da  lei  de 
embarazo e non nacidos, levar o papel da muller a simplemente reprodutora, 
concelleira que lle quitaron das mans servizos sociais porque os deteriorou. 
Apoiaremos a proposta da asemblea feminista de Redondela.



Sr.  Bastos:  reiteramos  que  estas  mocións  as  deben  ler  os  colectivos.  O 
Concello de Redondela ten unha concelleira que acaba de dar as costas a un 
movemento  mundial.  O  PP  nacional  decide  posicionarse  en  contra  deste 
movemento  mundial.  A  concelleira  repetiu  o  que  dicía  o  seu  partido.  A 
concelleira  de  igualdade  está  dando  as  costas  ás  mulleres  da  súa  vila.  A 
concelleira de igualdade é incoherente ó convocar todos os meses un acto na 
rúa para sensibilizar coa igualdade.  Houbo contraprogramacións ese día.  O 
obxectivo de todas as mobilizacións non eran actos partidarios, era un acto 
global; a concelleira de igualdade non o conseguiu entender. Si non fose pola 
loita das mulleres na rúa vostede non podería ocupar ese posto.

Sra. Amoedo: pola mesma lle pedirei ós sres. de AER que abandoen os seus 
asentos; tiñan a posibilidade de ter mulleres. Vostedes falan e len uns textos 
marabillosos pero despois non o fan. A moción que presentan o único que fai é 
pedir  botar  a  unha  das  mellores  concelleiras  que  tivemos  neste  tema.  A 
realidade de todo isto é que vimos  a deslexitimar a unha persoa. O permiso de 
paternidade  pasou  a  4  semanas  co  PP.  Neste  goberno  de  todo  menos 
machismo. Neste goberno hai dúas tenentes de Alcalde, e por primeira vez 
concelleira  de  vías  e  obras.  As  mulleres  están máis  que  representadas  no 
Concello de Redondela. 

Dicirlle  ó  sr.  Bastos  que  incoherencia  é  a  que  mostra  el.  Nós  estamos 
traballando pola igualdade real.

Sra. Rey: presumía das listas electorais a sra. Amoedo, o PP no 2006 levou as 
listas electorais ao Tribunal Constitucional e este díxolle que non tiña razón 
conforme á Lei de Igualdade. A opinión da concelleira é institucional. Dicía que 
as desigualdades non se resolven saíndo á rúa. As moitas mulleres que saíron 
á  rúa  era  precisamente  para  poñer  medidas preventivas.  Non vai  o  PP de 
feminista si non cré na igualdade. Imaxinades unha Galiza na que Concepción 
Arenal  se vestira  de  home para  poder  ir  á  Universidade...  ningunha destas 
mulleres quedou na casa, saíron á rúa. Tedes a Rajoy que decidiu poñerse un 
lazo lila. Recurtaron orzamentos ós centros de información da muller. Deixaron 
a Coruña sen xuíces especialistas en violencia de xénero. 

Sr. Fojo: aínda que nun partido político haxa máis mulleres que homes, o que 
vale son as persoas. Pode haber mulleres machistas. Do que se pide nesta 
moción, nos posicionamos publicamente en contra do Concello de Redondela. 

Sr. González: a primeira medida que tivo o equipo de goberno foi botar a unha 
muller e cambiala por un home.



Alcalde: chámalle a atención ó sr. González. Non botei a ninguén. 

Sr. González: descontaron en nónima e na seguridade social ás persoas que 
non foron ó acto organizado polo PP. 

Di a voceira que é a mellor concelleira de igualdade e non é verdade, houbo 
concelleiras que crearon o CIM para que dese apoio a mulleres que estaban 
sendo acosadas.

Sr. Bastos: dicirlle ó sr. Alcalde que as mulleres de AER non se van por traballo. 

Sr. Alcalde: chámalle a atención ó sr. Bastos.  

-Interrómpense-

Sr. Bastos: aclarar ó colectivo feminista que aínda que se aprobe a moción dá 
igual,  non  o  van  facer.  Vostedes  saen  a  rúa  a  recortar  dereitos,  non  a 
defendelos.

Sra. Amoedo: dicirlle ó sr. Bastos que nun pleno hai representantes con turno 
de palabra. Vostede fala polas mulleres de AER porque efectivamente aquí non 
están. Nós traballamos pola igualdade. Na casa a min sempre me ensinaron na 
igualdade. Sra. Rey vostede vaia a Pontecaldelas e faga a reivindicación do 
CIM alí. 

Dicirlle ó sr. Fojo que a min non me dirixe ninguén. Quero ter igualdade de 
condicións; lembro que a primeira presidenta do congreso e do Senado foi co 
PP. A igualdade se traballa dende a política con accións.

Sra. Rey: dille á sra. Amoedo que non negou as declaracións que fixo a súa 
compañeira.  Presumen  da  liberdade  de  expresión  pero  chamaron  a 
funcionarios e a persoal laboral do Concello para preguntarlle a que acto ían. 
Presumía de políticas de igualdade no Concello de Redondela pero entre as 
súas campañas estivo a de facer mandís como campaña de igualdade. Dicirlle 
que a sra. París tamén se burlaba do termo feminicidio. 



VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida  a  votación  a  mencionada  moción,  apróbase,  por  maioría  dos 
concelleiros presentes sendo 12 votos a favor  (06 do PSdeG-PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito) e 09 en contra do PP.

11.6 Rogos e preguntas.

PREGUNTAS:

Preguntas formuladas por AER relativa ao Tráfico Pesado nas Futuras obras de 
construcción  e  Urbanización  do  novo  colexio  na  Finca  da  “Xinaria”(Rex. 
Entrada 21.02.2018, 2018-E-RPLN-4).

“Pregunta  sobre  o  tráfico  pesado  nas  futuras  obras  de  construción  e  
urbanización do novo colexio na finca da “Xinaria”

Aínda  que  non  hai  data  prevista  para  o  inicio  das  obras  do  futuro  centro  
educativo, neste concello a raíz da ampliación da AP-9 quedou claro que unha  
cousa é o proxecto en papel e outra moi distinta é a execución das obras no  
terreo. Coas construtoras xa se sabe: os beneficios van por diante. Toda obra  
deste calado supón un tránsito continuo de vehículos de gran tonelaxe na fase  
de acondicionamento do terreo e encofrado. Tendo en conta que a intersección  
que  dá  acceso  á  finca  da  “Xinaria”  na  estrada  N-552  actualmente  é  unha  
confluencia de tres estradas nun mesmo punto, no que cruzan e circulan peóns  
sen ningún tipo de paso seguro, e tendo en conta que a actuación prevista  
para este punto queda apartada para unha terceira fase que pode tardar anos  
preguntamos:

- Vai realizarse algún tipo de mellora de carácter provisional nesta intersección  
para evitar problemas de tráfico e garantir a seguridade dos viandantes?”

Resposta Arturo González: a III fase non vai durar anos. Hai un proxecto feito. 
Na realización destas obras tomaranse as medidas necesarias para garantir a 
seguridade dos viandantes.



Preguntas  formuladas  polo  PSOE  relativa  a  seguridade  en  Chapela  (Rex. 
Entrada 21.03.2018, 2018-E-RE-361).

“Neste mesmo mes saía publicado en prensa, o malestar veciñal pola falta de  
seguridade en Chapela xa que a zona está a verse golpeada por numerosos  
roubos  en  locais  e  vivendas  particulares  ademais  de  actos  vandálicos  en  
edificios públicos e particulares.

Por outra banda, o CEIP Alexandre Bóveda en Angorén está sen ningún axente  
que dirixa o tráfico e garanta a seguridade vial para os máis pequenos. Isto  
mesmo,  acontece  intermitentemente  na  zona  dotacional  escolar  urbana  de  
Redondela onde conflúen os centros: CEP Santa Mariña, Infantil da Marisma,  
IES Floriani, IES San Simón e IES Mendiño. É dicir, a falta de seguridade é tan  
evidente  que  nin  en  servizos  que  sempre  se  prestaron  están  habendo  o  
mínimo de efectivos.

PREGUNTAS:

Cales son as medidas do Goberno Municipal do PP para garantir a seguridade  
na nosa vila? Existe algún plan ou coordinación con noutras administración  
para mellorar a seguridade en Redondela?”

Resposta Arturo González: non é certo que sexan servizos que xa se facían. 
Dicirlle  que  estamos  desenrolando  unha  coordinación  e  vixilancia  con 
protocolos  para  a  seguridade  e  sobre  os  roubos.  Se  reforza  con  vixilancia 
policial.

Preguntas formuladas polo PSOE relativa a contratación da pavimentación na 
Praia de Cesantes (Rex. Entrada 21.03.2018, 2018-E-RE-360).

“En  xullo  de  2017,  o  Goberno  Municipal  do  PP de  Redondela  contratou  a  
pavimentación dun tramo de camiño paralelo á Praia de Cesantes. Dita obra foi  
realizada  por  unha  empresa  privada  cun  coste  de  17.000€  e  o  material  
empregado foi  xabre compactado cunha solución liquida similar ao formigón  
que segundo o Goberno Municipal do PP dotaba de dureza a estabilidade ao  
viario para resistir a auga e o tránsito de vehículos.

Despois de 7 meses dende a realización da pavimentación, o firme presenta  
grandes buracos en todo o percorrido no que foron invertidos os 17.000€

PREGUNTAMOS:



Existe algún tipo de garantías da obra cun gasto realizado de 17.000€ por orde  
do Goberno Municipal do PP? Que medidas vai a tomar o Goberno Municipal  
pola decisión da obra e sobre o futuro arranxo do vial”

Resposta  Barciela  Barros:  garantías  ten  si  se  lle  bota  formigón  ou asfalto. 
Existe aval  e pódense tomar medidas en relación ao mesmo.

ROGOS

Rogos formulado polo PSOE sobre á modificación de crédito para sumidoiros e 
saneamentos  no  barrio  de  Nogueiriñas  (Rex.  Entrada  21.03.2018, 
2018-E-RE-362).

“Na  Memoria  de  Alcaldía  no  asunto: incoación  de  expediente  de 
modificación  de  créditos  mediante  incorporación  de  remanentes  MC 
03-18 IR 02-18, díce:

Debido a que na actualidade o Orzamento do ano 2016 atópase prorrogado ó  
2018 e que se precisa realizar unha modificación de crédito para incorporar  
crédito na seguinte aplicación orzamentaria:

1601A/6090007 “Sumidoiros / Saneamento barrio Nogueiriñas – O Viso PC17”  
O seu destino  será para financiar  investimentos.  Esta  incorporación,  ó  non  
desistirse de continuar coa actuación, é de carácter obrigatorio posto que conta  
con financiamento afectado procedente de compromiso firme de achega da  
Subvención PC 17 da Deputación de Pontevedra, atopándose en fase de 
retención de crédito por importe de 88.365,26 €

Polo  tanto  dende  o  grupo  municipal  do  PSdeG-PSOE  asumindo  que  este  
saneamento vaise levar a cabo en breve, sendo preciso abrir unha gabia para  
soterrar  a  tubaxe  no  camiño  de  Valdemuíño,  sería  de  interese  veciñal  
aproveitar a obra para ensanchar e mellorar este vial que uniría dúas partes da  
población no lugar de Cadaval, na parroquia de A Nogueira (O Viso)

ROGAMOS, ao señor Alcalde que faga as xestións ooporutnas para:

Que aproveitando a obra de instalación deste saneamento se mellore e adecúe  
o camiño de Valdemuiño ao tránsito de vehículos e peóns.”

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