
Expediente número: PLN/2018/1

ACTA

Sesión Ordinaria 1/2018 celebrada polo Pleno do Concello 
o día 25 de xaneiro de 2018

ORDE DO DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria 14/2017 do 28/12/2017 
2. Proposta de Denominación da Alameda de Chapela como Alameda Rosalía de 

Castro.
3. Modificación das Ordenanzas Fiscais de IBI, IAE e ICIO para o fomento do 

emprego: "Concellos Doing Business Galicia" 
4. Proposta Prórroga do Contrato do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de 

Redondela.
5. Proposta Aprobación de Convenio e Delegación de competencias na Xunta de 

Galicia para a Selección de Policías Locais 

PARTE DE CONTROL

6. Actividades de control do pleno.
6 . 1 Dar conta das resolucións de alcaldía.
6 . 2 Solicitudes de comparecencia.
6 . 3 Mocións.
6 . 4 Rogos e preguntas.

No Multiusos da Xunqueira, habilitado como salón de sesións por resolución da alcaldía 
número 222/2018 de data 22 de xaneiro de 2018, e sendo as vinte horas e dous minutos 
do 25 de xaneiro  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
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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
Isaac Borja Araujo Figueroa
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

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 23:12, reiniciándose a sesión ás 23:26 horas.

O Alcalde explica que hai que votar a ratificación da súa inclusión na orde do día do punto 
4 relativo á  Proposta de Prórroga do Contrato do Servizo de Axuda no Fogar no  
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Concello de Redondela, ao non estar ditaminado na respectiva Comisión Informativa. -A 
ratificación esíxese conforme os artigos 82.3 e 97.2 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais-. 

Sra.  Amoedo explica  que  no  punto  4  se  propón  a  prórroga  do  contrato  de  axuda  a 
domicilio existindo a necesidade de traelo a pleno cun tempo prudencial, e ante calquera  
problema que poida xurdir, anticiparse.

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometida  a  ratificación  do  asunto  a  votación,  apróbase  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes.

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria 14/2017 do 28/12/2017 

Dase conta do borrador da acta da sesión ordinaria núm. 14/2017 do 28/12/2017.

INTERVENCIÓNS:

Sr. Covelo: deberían aparecer os rogos que trasladamos.

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometido a votación o mencionado borrador,  apróbase,  coa rectificación de AER, por 
unanimidade dos/as concelleiros/as 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).

2. Proposta de Denominación da Alameda de Chapela como Alameda Rosalía de 
Castro

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa de Interior na súa sesión do día 16/01/2018 que 
di:

“Que, na sesión desenvolvida o 16.01.2018 foi adoptado o seguinte acordo:

Denominación da Alameda de Chapela como Alameda Rosalía de Castro.

O presidente da Comisión dá conta da proposta, que transcrita di:
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“O Regulamento de honores e distincións do Concello de Redondela sinala no seu artigo  
1 como outras distincións a denominación de espazos públicos, prazas, avenidas, rúas,  
edificios públicos, etc.

Así  mesmo,  de  acordo  co  artigo  13  do  citado  Regulamento  “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 promovidos polo  concello,  
adoptaranse  trala  tramitación  do  expediente  establecido  no  capítulo  VII  do  presente  
regulamento e despois de oír a Comisión Informativa que corresponda”.

Tendo en conta que neste municipio  non existe  un espazo,  rúa ou praza dedicada á  
principal escritora da literatura galega: Rosalía de Castro e amparándose no informe do  
técnico  de  normalización  lingüística  de  data  12.01.2018,  PROPOÑO  á  Comisión  
Informativa  de  Interior  que ditamine  favorablemente  para  a  posterior  aprobación polo  
Pleno do seguinte acordo:

Que se denomine á alameda de Chapela: “Alameda Rosalía de Castro”.

Votación e ditame:

A Comisión Informativa de Interior, en votación ordinaria, acorda ditaminar favorablemente  
a proposta, cos votos a favor do grupo municipal do PP e a abstención dos grupos PSde  
G-PSOE e AER.”

INTERVENCIÓNS:

Sra.  París esta proposta supón unha honra para nós e trátase de poñer  en valor  un 
espazo en Chapela co nome da grande poetisa Rosalía de Castro. A xustiza, igualdade e 
defensa da lingua galega son valores que defendía Rosalía de Castro. Poucas cousas 
poden existir  tan honrosas e fermosas para este Concello que adicarllo á Rosalía de 
Castro,  co seu nome dun xeito  ben visible  e recoñecido a través dunha placa que o 
destaque para todos nós. Indica que a proposta obtivo o ditame favorable na Comisión 
Informativa. 

Sr.  González  (BNG) por  suposto  que  apoiaremos  esta  iniciativa,  o  que  pasa  é  esta 
proposta  para  nós  carece  de  apoio  e  base  popular  suficiente.  Para  nós  o  goberno 
municipal fai as cousas ó revés, primeiro tería que ser levada esta proposta ó Consello 
Parroquial de Chapela, elo suporía máis implicación social pola cantidade de colectivos 
que  están  representados.  Non  se  fixo  un  traballo  serio  e  rigoroso.  Destaca  a 
personalidade insigne de Rosalía de Castro, figura senlleira do noso país. 
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Sr. Cano (AER) tal como dixemos na Comisión Informativa nos chama a atención que en 
Redondela non haxa ningún espazo público adicado a Rosalía de Castro. Nos gusta que 
esta  iniciativa  parta  do  servizo  de  normalización  lingüística,  na  proposta  de  acordo 
recóllense  os  valores  que representa  Rosalía.  Un  Concello  pioneiro  na  normalización 
lingüística como é Redondela debe telo.  Compartimos o dito polo voceiro do BNG en 
canto a que esta proposta debería estar apoiada polo Consello Parroquial de Chapela. 

Sr.  Reguera  (PSOE) estamos  de  acordo,  é  certo  que  esta  proposta  podía  partir  da 
cidadanía  e  do  Consello  Parroquial.  A  nosa  escritora  máis  universal,  defensora  do 
feminismo, desenvolveu para o galego o seu carácter de lingua culta. É merecedora desta 
distinción. Quero facer un paralelismo de como o Concello de Redondela fixo un labor 
importante da defensa da lingua galega: premio Blanco Amor, Os Viadutos… foi o primeiro 
concello que apostou pola normalización. Sra. París gustoume a súa defensa do galego 
na  proposta  pero  ademais  teñen  que  crelo.  As  declaracións  que  fan  as  realizan  en 
castelán.  O  Alcalde  de  Redondela  está  facendo  as  declaracións  en  castelán.  Esta 
proposta resulta magnífica. Propoñemos que na Alameda de Chapela tamén se faga unha 
escultura relacionada con Rosalía de Castro.

Sra.  París: Non se vai  facer  ningunha obra nin actuación relacionada, simplemente é 
darlle un nome. Nas declaracións que fago eu as fago en galego, tamén o Alcalde as fai.  
Hai medios que logo as traducen ó castelán. Insisto nesta boa iniciativa por parte de todos 
nós,  camiño  tamén para  afianzar  as  relacións coa  Fundación  de Rosalía  en  Padrón. 
Temos que recoñecer que é unha iniciativa moi boa, a figura de Rosalía así o merece e 
tamén a parroquia de Chapela. 

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometida  a  votación  a  proposta  de acordo ditaminada  favorablemente  pola  Comisión 
Informativa, apróbase por unanimidade dos/as concelleiros/as 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)..

3.  Modificación das Ordenanzas Fiscais de IBI,  IAE e ICIO para o fomento do 
emprego: "Concellos Doing Business Galicia" 

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa de Economía e Facenda na súa sesión do día 
22/01/2018 que di:

“Expediente 291/2018. Modificación da Ordenanza fiscais do IBI, IAE, e ICIO para  
fomento do emprego: "Concellos Doing Business Galicia"
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PROPOSTA DA PRESIDENCIA DA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA E 
FACENDA

Asunto: Expediente de aprobación de modificación das ordenanzas fiscais reguladoras  
dos Impostos de Bens Inmobles, sobre Actividades Económicas e sobre Construccións,  
Instalacións e Obras.

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

Á súa vez, as Administracións Públicas teñen como única finalidade a satisfacción  
do interese xeral.  O cumprimento desta satisfacción realízase, principalmente, e entre  
outras  medidas,  a  través  da  prestación  de  servizos.  A  partir  deste  punto,  para  a  
prestación  de  servizos,  o  concello  debe  contar  con  recursos  para  poder  afronta-la  
prestación  destes  servizos.  As  Entidades  Locais  teñen  potestade  para  regular  os  
impostos locais de acordo coa Lei Reguladora das Facendas Locais.

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

Neste caso trátase de modificar as seguintes Ordenanzas Fiscais:

1.  Reguladora  do Imposto  de Bens Inmobles,  última modificación do BOP nº  245 do  
26/12/2016.
2. Reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas (BOP número 103, do 31.05.94;  
BOP número 86, do 07.05.03; BOP número 247, do 27.12.05) 
3. Reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (BOP número 299,  
do 27.12.1989; BOP número 95, do 19.05.1994; BOP número 241, do 15.12.2003; BOP  
número 247, do 26.12.2007)

Esta  modificación  faise  necesaria  para  impulsar  e  fomentar  a  implantación  e  
fixación  de empresas no territorio  galego no marco da iniciativa  da Xunta “Concellos  
Doing Business Galicia”, co obxectivo da creación de novos postos de traballo.

Así mesmo, na Ordenanza sobre Construccións, Instalacións e Obras procédese  
tamén á modificación de varios artigos da mesma para adecualos ós cambios normativos  
producidos  dende  a  última  modificación  desta  norma  e  buscando  a  súa  vez  unha  
redacción máis clara e entendible. É por elo que neste caso, preséntase o texto completo  
da Ordenanza.

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

Primeiro.-
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Na Ordenanza fiscal reguladora do Imposto de Bens Inmobles a introdución dun artigo 4  
quedando redactado coma segue:

Artigo 4:
Ao abeiro do disposto no artigo 74. 2 quáter do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de  
marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establécese  
unha  bonificación  na  cota  íntegra  do  imposto  a  favor  dos  inmobles  nos  que  se  
desenvolvan  actividades  económicas  que  sexan  declaradas  de  especial  interese  ou  
utilidade  municipal  por  concorrer  as  circunstancias  de  fomento  do  emprego  que  se  
detallan. Esta medida será de aplicación únicamente a aqueles supostos de implantación  
dunha  nova  actividade  económica  ou  empresarial,  así  como  a  aqueles  outros  que  
consistan  nunha  ampliación  das  instalacións  sempre  e  cando  implique  creación  de  
emprego.

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

O  prazo  de  aplicación  desta  bonificación  comprenderá  os  tres  períodos  impositivos  
seguintes ao da súa concesión.

A porcentaxe de bonificación será a seguinte:

- 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
- 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.

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

- Para a aplicación desta bonificación deben concorrer as figuras de suxeito pasivo do  
imposto e titular da actividade que promova o fomento do emprego.
-  A solicitude  de  declaración  de  especial  interese  ou  utilidade  pública  municipal  por  
fomento do emprego, deberá realizarse antes do 31 de xaneiro do período para o que se  
solicite a bonificación.
- A solicitude deberá acompañarse documentación acreditativa de que se cumpren os  
requisitos previstos no presente apartado.
- O inmoble para o que se solicita a bonificación debe estar radicado no termo municipal  
de Redondela e ha de constituír o centro de traballo no que se adoptan as medidas de  
fomento do emprego.
- As contratacións deberán supoñer un incremento de persoal. No caso de actividades xa  
existentes, haberá de xustificarse que nos dous anos anteriores non houbo diminución de  
persoal no conxunto dos centros de traballo radicados no municipio de Redondela, ou no  
caso de existir diminución, esta fose recuperada no momento de solicitar a bonificación.  
En  relación  ás  contratacións  efectuadas  polo  solicitante  da  bonificación,  haberán  de 
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observarse os seguintes extremos:
- As contratacións deberán realizarse no ano anterior ao período no que se solicita a  
bonificación,  xustificándose  ademais  cos  documentos  correspondentes  ás  súas  
cotizacións sociais.
-  Haberá de xustificarse a condición de desempregados nos seis  meses anteriores á  
contratación e a inexistencia de relación laboral coa persoa física ou xurídica contratante  
durante os doce meses anteriores á data da contratación.
- As contratacións deberán ser por unha xornada mínima de 30 horas semanais.
- As persoas contratadas non deben rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a  
participar, salvo causa xustificada, en accións de emprego.
- Os contratos poderán ser:

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

-Temporais: Haberán de selo por unha duración mínima dun ano. Neste tipo de  
contratos,  como requisitos  adicionais  dos  contratados,  haberán de  terse  en  conta  os  
seguintes aspectos:
a) Ser maior de 35 anos, con cargas familiares e non percibir prestación algunha por  
desemprego.
b)  Ser  maior  de  45  anos,  beneficiarios  da  renda  activa  de  inserción  e  esgotar  as  
prestacións ordinarias de desemprego.

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

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

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

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

Segundo.-

Na Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas a introdución  
dun artigo 3 quedando redactado como segue:
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Artigo 3:
Ao abeiro do disposto no artigo 88.  2 e) do Real  Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de  
marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establécese  
unha bonificación na cota íntegra do imposto a favor das actividades económicas que  
sexan  declaradas  de  especial  interese  ou  utilidade  municipal  por  concorrer  as  
circunstancias de fomento do emprego que se detallan. Esta medida será de aplicación  
únicamente a aqueles supostos de implantación dunha nova actividade económica ou  
empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das instalacións  
sempre e cando implique creación de emprego.

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

O  prazo  de  aplicación  desta  bonificación  comprenderá  os  tres  períodos  impositivos  
seguintes ao da súa concesión.

A porcentaxe de bonificación será a seguinte:

- 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
- 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.

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

- Para a aplicación desta bonificación deben concorrer as figuras de suxeito pasivo do  
imposto e titular da actividade que promova o fomento do emprego.
-  A solicitude  de  declaración  de  especial  interese  ou  utilidade  pública  municipal  por  
fomento do emprego, deberá realizarse antes do 31 de xaneiro do período para o que se  
solicite a bonificación.
- A solicitude deberá acompañarse documentación acreditativa de que se cumpren os  
requisitos previstos no presente apartado.
- O inmoble para o que se solicita a bonificación debe estar radicado no termo municipal  
de Redondela e ha de constituír o centro de traballo no que se adoptan as medidas de  
fomento do emprego.
- As contratacións deberán supoñer un incremento de persoal. No caso de actividades xa  
existentes, haberá de xustificarse que nos dous anos anteriores non houbo diminución de  
persoal no conxunto dos centros de traballo radicados no municipio de Redondela, ou no  
caso de existir diminución, esta fose recuperada no momento de solicitar a bonificación.  
En  relación  ás  contratacións  efectuadas  polo  solicitante  da  bonificación,  haberán  de  
observarse os seguintes extremos:
- As contratacións deberán realizarse no ano anterior ao período no que se solicita a  
bonificación,  xustificándose  ademais  cos  documentos  correspondentes  ás  súas  
cotizacións sociais.
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-  Haberá de xustificarse a condición de desempregados nos seis  meses anteriores á  
contratación e a inexistencia de relación laboral coa persoa física ou xurídica contratante  
durante os doce meses anteriores á data da contratación.
- As contratacións deberán ser por unha xornada mínima de 30 horas semanais.
- As persoas contratadas non deben rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a  
participar, salvo causa xustificada, en accións de emprego.
- Os contratos poderán ser:

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

-Temporais: Haberán de selo por unha duración mínima dun ano. Neste tipo de  
contratos,  como requisitos  adicionais  dos  contratados,  haberán de  terse  en  conta  os  
seguintes aspectos:
a) Ser maior de 35 anos, con cargas familiares e non percibir prestación algunha por  
desemprego.
b)  Ser  maior  de  45  anos,  beneficiarios  da  renda  activa  de  inserción  e  esgotar  as  
prestacións ordinarias de desemprego.

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

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

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

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

Terceiro.-

A  aprobación  da  modificación  da  Ordenanza  Fiscal  reguladora  do  Imposto  sobre  
Construccións, Instalacións e Obras de acordo ó seguinte texto:

Artigo 1.- Feito impoñibel.

1.- Constitúe o feito impoñibel do Imposto, a realización dentro do termo municipal, de  
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calquera  construcción,  instalación  ou  obra  para  a  que  se  esixa  obtención  da  
correspondente licenza de obras ou urbanística, obtivésese ou non dita licenza, ou para a  
que se esixa presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre  
que a expedición da licenza ou a actividade de control corresponda a este Municipio.

2.- As construccións, instalacións ou obras a que se refire o apartado anterior poderán  
consistir en:

A) Obras de construcción de edificacións e instalacións de todas clases de nova planta.
B) Obras de demolición.
C) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a súa disposición interior como o seu  
aspecto exterior.
D) Aliñacións e rasantes.
E) Obras de fontanería e sumidoiro.
F) Obras en cemiterios.
G)  Calquera  outra  construción,  instalación  ou  obra  que  requiran  presentación  dunha  
comunicación  previa  ou  declaración  responsable  ou  no  seu  caso licenza de obra  ou  
urbanística de acordo coa normativa vixente.

Artigo 2.- Suxeitos pasivos.
1.-  Son  suxeitos  pasivos  deste  imposto,  a  título  de  contribuíntes,  as  persoas físicas,  
persoas xurídicas ou entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral  
Tributaria,  que  sexan  donos  da  construción,  instalación  ou  obra,  sexan  ou  non  
propietarios  do inmoble  sobre  o  que se  realice  aquela.  Para  os  efectos  previstos  no  
parágrafo anterior terá a consideración de dono da construción, instalación ou obra quen  
soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización.

2.- No caso de que a construción, instalación ou obra non sexa realizada polo suxeito  
pasivo contribuínte terán a condición de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte quen  
solicite  as  correspondentes  licenzas  ou  presenten  as  correspondentes  declaracións  
responsables ou comunicacións previas ou quen realice as construcións, instalacións ou  
obras.
O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota tributaria satisfeita.

Artigo 3.- Base impoñibel, cuota e devengo.

1.-  A base  impoñibel  deste  imposto  constitúese  polo  custe  real  e  efectivo  da  
construcción, instalación ou obra.

2.-  A cuota do imposto será o resultado de aplicar á base impoñibel  o tipo de  
gravame.

3.- O tipo de gravame será o catro por cen.
4.- O Imposto devengase no momento de iniciarse a construcción, instalación ou  

obra, aínda que non se obtivera a correspondente licenza.

Artigo 4.- Xestión.
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1.-  Cando  se  conceda  a  licenza  preceptiva  ou  se  presente  a  declaración  
responsable  ou  a  comunicación  previa  ou  cando,  non  solicitándose,  concedido  ou  
denegado aínda aquela ou presentado estas, se inicie a construción, instalación ou obra,  
practicarase unha liquidación provisional a conta, determinándose a base impoñible en  
función do presuposto presentado polos interesados, sempre que o mesmo fora visado  
polo Colexio Oficial correspondente; noutro caso, a base impoñible determinarase polos  
técnicos municipais, dacordo co custe estimado do proxecto.

2.- Á vista das construccións, instalacións ou obras efectivamente realizadas e do  
custe  real  efectivo  das  mesmas,  o  Concello  mediante  a  oportuna  comprobación  
administrativa, poderá modificar, no seu caso, a base impoñibel a que se refire o apartado  
anterior practicando a correspondente liquidación definitiva, e esixindo do suxeito pasivo  
ou reintegrándolle, no seu caso, a cantidade que corresponda.

3.- Se establecen as seguintes bonificacións sobre a cuota do Imposto:
a) Ao abeiro do disposto no artigo 103. 2 do Real Decreto lexislativo 2/2004, de 5 de  
marzo, que aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establécese  
unha bonificación na cota do imposto a favor das construccións, instalacións ou obras que  
sexan  declaradas  de  especial  interese  ou  utilidade  municipal  por  concorrer  as  
circunstancias de fomento do emprego que se detallan. Esta medida será de aplicación  
unicamente a aqueles supostos de implantación dunha nova actividade económica ou  
empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das instalacións  
sempre e cando implique creación de emprego.
Corresponderá dita declaración ao Pleno da Corporación e se acordará, previa solicitude  
do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus membros.

A porcentaxe de bonificación será a seguinte:

- 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
- 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de traballo.

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

- Para a aplicación desta bonificación deben concorrer as figuras de suxeito pasivo do  
imposto e titular da actividade que promova o fomento do emprego.
-  A solicitude  de  declaración  de  especial  interese  ou  utilidade  pública  municipal  por  
fomento do emprego deberá presentarse coa solicitude da licenza de obra ou urbanística  
ou declaración responsable ou comunicación previa, e en todo caso, antes do inicio da  
execución de construcción, instalación ou obra.
- Unha vez disfrutada esta bonificación para un feito impoñible, só poderá disfrutarse para  
os seguintes, respecto dos mesmos contribuínte e inmoble, se transcorreran dous anos  
desde a finalización das obras que foron obxecto da citada bonificación.
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- Á solicitude deberá acompañarse documentación acreditativa de que se cumpren os  
requisitos previstos no presente apartado.
-  A  construcción,  instalación  ou  obra  deberá  estar  radicada  no  termo  municipal  de  
Redondela e ha de constituír  o centro de traballo no que se adoptan as medidas de  
fomento do emprego.
- As contratacións deberán supoñer un incremento de persoal. No caso de actividades xa  
existentes, haberá de xustificarse que nos dous anos anteriores non houbo diminución de  
persoal no conxunto dos centros de traballo radicados no municipio de Redondela, ou no  
caso de existir diminución, esta fose recuperada no momento de solicitar a bonificación.  
En  relación  ás  contratacións  efectuadas  polo  solicitante  da  bonificación,  haberán  de  
observarse os seguintes extremos:
- As contratacións deberán realizarse no ano anterior ao período no que se solicita a  
bonificación,  xustificándose  ademais  cos  documentos  correspondentes  ás  súas  
cotizacións sociais.
-  Haberá de xustificarse a condición de desempregados nos seis  meses anteriores á  
contratación e a inexistencia de relación laboral coa persoa física ou xurídica contratante  
durante os doce meses anteriores á data da contratación.
- As contratacións deberán ser por unha xornada mínima de 30 horas semanais.
- As persoas contratadas non deben rexeitar oferta de emprego adecuada nin negarse a  
participar, salvo causa xustificada, en accións de emprego.
- Os contratos poderán ser:

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

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

a) Ser maior de 35 anos, con cargas familiares e non percibir prestación algunha  
por desemprego.

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

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

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

Non procederá a aplicación de bonificación algunha se como consecuencia das  
devanditas  construcións,  instalacións  ou  obras  sancionásese  a  comisión  dalgunha  
infracción urbanística.
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Non se aplicarán bonificacións  sobre  a  cota  liquidada como consecuencia  das  
actuacións da inspección de tributos nas que se determine unha base impoñible superior  
á declarada polo suxeito pasivo ao final das construcións, instalacións e obras.
Nos  casos  en  que  como  consecuencia  da  inspección  tributaria  realizada  a  base  
impoñible, é dicir o custo real e efectivo final, fóra superior en máis dun 5% á declarada  
polo suxeito pasivo como custo real e efectivo, perderase a bonificación que se puido  
conceder ou aprobar con anterioridade.

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

O Concello de Redondela comprobará, mediante o previo requirimento da oportuna  
documentación, que se mantiveron os requisitos esixidos para a bonificación prevista no  
presente  artigo.  En  caso  de  incumprimento  das  mesmas,  perderase  a  bonificación  
concedida, procedéndose á regularización da situación tributaria
 
b) Bonificación do 25 por 100 para as construccións, instalacións ou obras referentes a  
vivendas de protección oficial.

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

4.- O Concello poderá esixir este Imposto en réxime de autoliquidación.

Artigo 5.- Inspección e recadación.

A inspección e recadación do Imposto realizarase de acordo co previsto na Lei  
xeral  tributaria  e  nas  demais  Leis  do  Estado  reguladoras  da  materia,  así  como  nas  
disposicións dictadas para o seu desenrolo.

Artigo 6. - Infraccións e sancións.

En  todo  o  relativo  á  cualificación  das  infraccións  tributarias  así  como  á  
determinación das sancións que polas mesmas correspondan a cada caso, aplicarase o  
réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións ca complementan e desenrolan.

Disposición final:

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da  
provincia  de  Pontevedra,  e  comezará  a  aplicarse  a  partir  do  día  seguinte  á  súa  
publicación, permanecendo en vigor até a súa modificación ou derrogación expresa.

Cuarto.-
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Autorizar ós Servizos correspondentes, para unha vez aprobada definitivamente  
esta  modificación  proposta,  se  proceda  á  modificación  das  devanditas  Ordenanzas  
Fiscais.

Quinto.-

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

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo despois do paso previo pola comisión de facenda, traemos esta proposta co 
obxecto de apoiar a xeración de emprego e implantación de empresas no noso Concello. 
Propóñense bonificacións. Deriva do convenio FEGAMP e Xunta de Galicia para adoptar 
medidas  que  fagan  que  sexa  atractivo  instalarse.  Portugal  está  desenvolvendo  unha 
política agresiva en materia de solo industrial e xeración de emprego. Necesitamos un 
impulso a maiores, cremos que este convenio é un bo convenio, Redondela debe estar 
dentro para seguir competindo e obtendo bos resultados. Estas ordenanzas se basean 
nunha bonificación da porcentaxe que teñen que pagar por estes impostos. Dependendo 
do número de postos de traballo que creen a bonificación será maior ou menor (explica 
conforme a  proposta  as  porcentaxes).  As  persoas que contraten  as  empresas tamén 
teñen que cumprir  requisitos:  como idade determinada, beneficiarios de prestación ou 
xente en risco. Si os fan indefinidos tamén terán que cumprir cuns condicionantes como 
que sexa a xornada completa. É dicir, non vale calquera cousa. Buscamos fomentar que 
ás empresas de Redondela lles resulte atractivo. Teñen que manterse durante un tempo 
determinado: 3 anos. 

É unha boa aposta para Redondela, nos incluiría dentro dos Concellos activos. Tamén 
nos axudará nas convocatorias de subvencións, porque estar incluído neste grupo de 
Concellos outorgaranos maior puntuación en convocatorias de subvencións que saque a 
Xunta de Galicia. 

Sr. Fojo nos parece que esta proposta vai presentada coma unha chantaxe, terreos que 
se ofrecen ás empresas con ata un 95% de rebaixa no IBI, IAE ou ICIO. Rebaixas que 
saen dos Concellos. Si non se adhire o Concello terá un 20% menos de puntuación nas 
convocatorias de subvencións. É dicir,  ou pasas polo aro e fas que as empresas que 
veñan  aforren  miles  de  euros  ou  terás  problemas  nas  subvencións  para  o 
desenvolvemento.  Venden  a  nosa  terra  a  prezo  de  saldo.  Facilitámoslle  os  trámites 
administrativos ás grandes empresas, e as PYMES e autónomos nada. Cremos que este 
non é modelo económico que queremos para o desenvolvemento de Galicia.
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Sr. González (BNG) esta proposta vén avalada pola FEGAMP e Xunta, a súa vez procede 
dunha Lei  aprobada polo  PP.  A Xunta  de Galicia  pode crear  unha figura  de carácter 
supramunicipal e traballar para os intereses das grandes multinacionais. A Xunta, que ten 
a maior responsabilidade na diminución das taxas de paro, non establece outras medidas 
ou políticas que reduzan a precariedade laboral ou a emigración. O que fai a Xunta é 
descargar  a  responsabilidade  nos  Concellos.  A  Xunta  non  establece  criterios  para 
dinamizar a economía galega; existiron propostas coma as que no seu momento fixo o 
BNG para unha enerxía eléctrica máis barata pero o PP de Feijoo rexeitounas. 

Esta proposta supón ata unha rebaixa do 95% de tres impostos. Non hai unha análise 
rigorosa  do  desenvolvemento  industrial  de  Redondela.  É  importante  que  entre  todos 
defendamos  o  Concello  que  queremos.  Para  nós  é  inoportuna  a  presentación  desta 
proposta. Tal como xa se dixo, é unha chantaxe. Aqueles concellos que non se adhiran 
partirán en desvantaxe en convocatorias de subvencións.  Todos somos conscientes de 
que na realidade se establecerán pequenas e medianas empresas e esas serán as que 
medren, polo tanto deberán ser estas as que teñan maiores vantaxes. Aquí tampouco hai  
chan industrial e será difícil que veñan empresas que poidan xerar máis de 20 empregos. 
Para nós non hai lugar a esta proposta, mala diagnose.

Sr.  Darriba (AER) levamos 6 anos esperando a sentarnos para facer unha análise da 
carga  impositiva  á  cidadanía  de  Redondela.  Seguimos  poñendo  remendos.  Traen 
rebaixada de impostos a cambio de nada. Si  esta proposta a chega a traer AER nos 
corren  a  gorrazos.  É  unha  campaña de  marketing  da  Xunta.  E  tamén de  20  puntos 
posibles en axudas para os que se adhiran. Bonificacións en IBI, IAE e ICIO en función 
dos postos de traballo creados ou consolidados. 

Non nos vale calquer tipo de industria ou actividade, queremos apostar polo futuro e este 
chámase sostibilidade, empresas de economía social, visión do ben común... Vamos a 
sentarnos  e  ver  cales  son  as  nosas  propostas.  Si  mañá  viñese  unha  grande  área 
comercial, darémoslle a bonificación e pecharemos 20 pequenos comercios. 

No convenio non entendemos as porcentaxes de descontos en función do número de 
traballadores  e  os  contratos  que  teñan.  Tamén  non  temos  claro  sobre  que  importe 
faremos a bonificación, si sobre o declarado nun primeiro momento ou despois en función 
da ganancia que teña.

Sr. Araújo (PSOE) despois de ler o protocolo de actuación estamos en contra de dúas 
cousas. Pedimos que se deixe enriba da mesa para negociar. Teriamos que certificar o 
tipo de empresa, non é o mesmo que unha gran empresa xere 9 postos ca que sexa unha 
pequena empresa que por plantilla de persoal non tería posibilidade de xerar eses nove 
postos. No apartado de traballadores temporais cremos que hai  aspectos que non se 
reflexan, por exemplo que a xente xove queda fóra.
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Sra.  Amoedo (PP) hai  catro  partidos  de esquerda  e  ningún di  o  mesmo.  Trátase de 
empresas que contraten a máis persoas e xeren máis emprego. 

Dille ao sr. Fojo que fala de chantaxe e de que non é o modelo para Galicia pero non fai 
ningún tipo de proposta.

Dille ó sr. González que durante todo o goberno de esquerdas en Redondela non foron 
quen de que este Concello tivese chan industrial. Non lles gusta a medida. Non queren 
que o Concello de Redondela sexa pioneiro. En Redondela xa levamos sete plans de 
emprego  e  sete  obradoiros,  da  Xunta  xa  viñeron  2.300.000  euros  en  axudas  para  o 
fomento do emprego, cando vostedes estaban era cero. Esta é unha lei de fomento de 
emprego.  Nunca  pensaron  en  Redondela,  só  medidas  electoralistas.  O  que  estamos 
facendo é buscar que Redondela sexa pioneiro. 

Esta proposta deriva do acordo asinado Xunta e FEGAMP, esta última está presidida por 
un Alcalde socialista. Non poden vir aquí a facer demagoxia política. Non lles vale nada.

Sr.  Fojo dille  á  sra.  Amoedo  que  cando  di  catro  grupos  de  esquerda  con  diferentes 
opinións, realmente son catro razóns para ver que a súa idea perde por todos os lados.  
Pensamos nas PYMES e nos autónomos, non pensamos en darlle máis cartos ós seus 
amigos das grandes empresas.

Sr. González pregunta si por fomento de emprego falan da xente que mandan a traballar  
gratis 15 días ou a facer obras e non acabalas, como a casa de Cedeira. Insisto en que 
non hai unha diagnose real do que necesita Redondela. Esta proposta non dignifica as 
condicións laborais dos traballadores. A dinámica do paro non depende só dos Concellos. 
O BNG cando opina algo argumenta. O que traen aquí é propaganda para presentarse 
ante os seus xefes de Santiago e quedar  ben.  Non hai  unha diagnose,  aquí  non se 
establecerán grandes factorías. Os que non entren polo aro serán penalizados porque 
non se lles facilitarán as subvencións. Nos últimos 5 anos está descendendo a poboación 
en Redondela, é responsabilidade súa.

Sr. Darriba AER ten criterio propio e coa documentación preparada. Debemos sentarnos a 
determinar que tipo de empresas vamos a propoñer. Estamos a favor do cooperativismo, 
empresas de inserción laboral, empresas que aposten polo I+D+I; e xa que nós poñemos 
os  cartos,  vamos  determinar  as  prioridades.  Di  cousas  sra.  Amoedo  como  o  chan 
industrial, vostede estivo nunha comisión do PXOM na que se dixo que para este chan hai 
un  problema-  Temos  que  ter  claro  que  tipos  de  empresas  queremos:  nós  queremos 
empresas limpas, queremos competir por isto. 

Sr. Araújo queremos distinguir entre as  pequenas ou medianas empresas e diferencialas 
das grandes empresas de máis de 250 traballadores; non é o mesmo crear 10 empregos 
nunha  pequena  ou  mediana  empresa,  que  nunha  grande  coma  unha  multinacional.  
Queremos premiar as pequenas e medianas empresas; non só hai xente de Redondela 
traballando. Creo que esta medida é positiva pero o que lle pido sra. Amoedo é deixalo 
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enriba da mesa. Tamén debemos analizar o dos tramos de idade. Tamén se pode premiar 
que non tiren de bolseiros na xente xove. 

A nivel galego chega tarde, en Portugal están por diante. Cremos que isto é un plan de 
choque positivo. Si o custo de oportunidade é valorar empregos ou ben cartos para o 
Concello,  prefiro emprego.

Sra. Amoedo dille que se prefire emprego aposte pola proposta. 

VOTACIÓN E ACORDO:
A proposta do Grupo Municipal PSdG-PSOE, sometese a votación a retirada da orde do 
día, en cumprimento do artigo 92.1 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo 
que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais. 

Sometida a votación a proposta da retirada do Orde do Día, resulta aprobada por 10 votos 
a favor  (4 AER e 6 PSOE), 09 votos en contra PP e 2 Abstencións (1 do BNG e 1 non  
adscrito). 

4. Proposta Prórroga do Contrato do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de 
Redondela

ANTECEDENTES:

Vista a proposta de Alcaldía do día 22/01/2018 que di

“Asunto:  prórroga  do  contrato  do  servizo  de  axuda  no  fogar  no  Concello  de  
Redondela.
 

Considerando a seguinte proposta de 22 de xaneiro de 2018 formulada pola concelleira  
de Benestar Social:
 

“Considerando  que  o  4  de  marzo  de  2015  o  Concello  de  Redondela  e  Dna.  María  
Concepción  Massa  Gutiérrez  do  Álamo  en  representación  de  Valoriza  Servizos  á  
Dependencia  S.  L.  con  CIF  B85621159  (en  diante  VALORIZA)  asinaron  contrato  de  
prestación do servizo de axuda no fogar no Concello de Redondela.
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Considerando que na cláusula terceira do contrato disponse que o contrato terá un prazo  
de duración  de  tres  anos  prorrogables  por  outros  dous períodos de  dous  e  un  ano,  
respectivamente, ata un máximo de seis anos. As prórrogas acordadas, se é o caso, polo  
órgano de contratación serán obrigatorias para o contratista de conformidade co disposto  
no art. 23.2 do TRLCSP. 
 

Considerando que a data de inicio do contrato foi o 16 de marzo de 2015.

Visto  o  informe  emitido  o  22  de  xaneiro  de  2018  por  Alejandra  Fernández  Conde,  
Coordinadora  do  Departamento  dos  Servizos  Sociais  Comunitarios  do  Concello  de  
Redondela no que indica:

 

“Que tendo en conta a data de formalización do presente e sen prexuízo do disposto na  
cláusula terceira do prego de cláusulas administrativas que rexen este servizo, o contrato  
terá un prazo de duración de tres (3) anos, prorrogables por outros dous períodos de  
dous (2) e un (1) ano respectivamente, ata un máximo de seis (6) anos.

 

Que segundo se establece no contrato, as prórrogas acordadas, se é o caso, polo órgano  
de contratación serán obrigatorias para o contratista ao abeiro do disposto no art. 23.2  
TRLCSP.

 

Que a Lei 13/2008, de 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, establece no seu  
capítulo II, o catálogo de servizos sociais, onde define o servizo de axuda no fogar coma  
un servizo consistente en ofrecerlles un conxunto de atencións ás persoas ou familias no  
seu propio domicilio, para facilitar o seu desenvolvemento e permanencia no seu contorno  
habitual. Esta mesma lei establece no seu artigo 11.f) que é función dos servizos sociais  
comunitarios básicos a xestión da axuda no fogar.

 

Que  o  Decreto  99/2012,  do  16  de  marzo,  polo  que  se  regulan  os  servizos  sociais  
comunitarios e o seu financiamento, establece no seu artigo 9 que o Servizo de Axuda no  
Fogar é un dos programas e servizos dos SS.SS Comunitarios Básicos e no artigo 15  
regúlase como formas de xestión do SAF a prestación do servizo polas entidades locais  
de maneira directa ou ben mediante as diversas modalidades de contratación da xestión  
de servizos públicos reguladas na normativa vixente sobre contratos do sector público, a  
través de entidades privadas debidamente autorizadas.
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Que vista a necesidade do Departamento de Servizos Sociais de continuar coa prestación  
do Servizo de Axuda no Fogar o que ten por obxecto prestar un conxunto de atencións ás  
persoas ou familias no seu domicilio, dende unha perspectiva integral e normalizadora,  
para facilitar o seu desenvolvemento persoal e a permanencia no seu ámbito habitual,  
especialmente naquelas situacións en que teñan limitada a súa autonomía ou noutras  
situacións de risco social para as que resulte un recurso idóneo.

 

Que a empresa Valoriza Servicios a la Dependencia, SL cumpre co establecido durante o  
período inicial do contrato, considerándose conveniente e necesaria a prórroga do citado  
contrato.

 

Polo  exposto,  remítese  informe  ao  Departamento  de  Contratación  para  o  seu  
coñecemento.”

 

Considerando canto antecede, PROPOÑO:

 

PRIMEIRO.  Aprobar a prórroga por un período de dous anos a contar dende o 16 de  
marzo de 2018 do contrato do servizo de axuda no fogar no Concello de Redondela  
asinado o 4 de marzo de 2015 entre o Concello de Redondela e Valoriza Servizos á  
Dependencia S. L. con CIF B85621159 (VALORIZA).”

 

Visto o informe emitido polo secretario municipal.

 

De conformidade con todo o anterior PROPOÑO ao PLENO DA CORPORACIÓN:

 

PRIMEIRO.  Aprobar a prórroga por un período de dous anos a contar dende o 16 de  
marzo de 2018 do contrato do servizo de axuda no fogar no Concello de Redondela  
asinado o 4 de marzo de 2015 entre o Concello de Redondela e Valoriza Servizos á  
Dependencia S. L. con CIF B85621159 (VALORIZA).

 

SEGUNDO.  Notificar  este  acordo á  empresa  VALORIZA e  dar  traslado  do mesmo ó  
departamento de servizos sociais do Concello.
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TERCEIRO. Cumprir coas esixencias de publicidade activa en virtude do disposto no  
artigo 8.1 a) da Lei 19/2013 de transparencia e bo goberno.”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo explica que se trata dun contrato cunha vixencia de 3 anos inicial que se 
pode prorrogar, trátase dun servizo esencial. É necesario. Non temos ningunha proposta 
en contra en canto a que existan incidencias ou problemas na prestación. Cremos que 
deberíamos prorrogalo dous anos máis.

Sr. Fojo nos parece unha pena que a esencia de axuda no fogar se perdese desde que se 
converteu nun negocio. Pedimos un control moito máis rigoroso: comprobar máis a fondo 
a calidade do servizo, maior control das prestacións podendo haber servizos en exceso 
nalgúns casos e que non lle falte a quen o necesita, tamén un control exhaustivo das 
condicións laborais dos empregados destas empresas.

Sr. González esta cuestión xurdiu dunha forma urxente. Quero recordar que fai uns meses 
a voceira do PP incomodábase cando lle chamásemos irresponsable porque forzabamos 
a que coa piscina de Chapela se iniciase un novo proceso. Agora é algo que vén recollido 
pola  Lei;  é  unha  concesionaria  que  quere  sacar  lucro  económico  e  como fan  outras 
concesionarias  pretenden  que  o  goberno  mellore  as  condicións  económicas.  Están 
animados polo proceso da piscina de Chapela, na que o goberno de Redondela premiou 
con 80.000 euros máis. 

Cando  foi  o  proceso  de  licitación  de  axuda  no  fogar  criticamos  que  se  premiase 
demasiado a proposta económica. Aquí hai unha cuestión económica e agora se propón 
isto, nos gustaría saber si houbo un seguimento deste contrato, si se estivo falando coas  
traballadoras. Para nós o importante é que o servizo se preste con garantía e calidade.

No pleno que se concedeu a VALORIZA o servizo de axuda no fogar, cuestionamos o 
proceso pero consideramos que era necesario ter en conta o interese esencial e popular. 

Vemos que hai unha concesionaria que quere chantaxear e dende o BNG non vamos a 
permitilo.

Sr. Covelo trátase dun servizo esencial pero o que se debate agora comezou cun burofax 
de VALORIZA sen ningunha explicación da súa postura. Claramente nos pregos pon que 
non ten dereito a negarse á prórroga. No proceso de licitación o primeiro adxudicatario 
renunciou e pasou a VALORIZA. Daquela AER abstívose, consideramos que isto non é 
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comparable. Hai que valorar si o servizo se fixo correctamente por VALORIZA, debería 
existir unha comisión que o valorase con datos de servizos, queixas... para poder facer 
unha análise e vir  ao pleno con fundamento.  Dende AER tamén reivindicamos que o 
servizo o preste o Concello. Nos preguntamos si tras este período de tempo o Concello 
avaliou outras posibilidades de prestar  o  servizo.  Debería avaliarse si  este servizo lle  
corresponde ao Concello ou á Xunta de Galicia. Non entendemos a présa en facelo agora 
ou no mes seguinte porque si se pospuxese teriamos tempo para avaliar a prestación do  
servizo.

Sra. Rivas dille á sra. Amoedo que se lle enche a boca de dicir que traballa e os demais  
non; en cuestión de servizos sociais é penoso como se están xestionando. Os servizos 
sociais non son tan visibles como as obras e descóidanse. A prórroga do SAF é un servizo 
moi importante. Estamos falando de 1.600.000 euros a que ascende o contrato. Non podo 
entender que un Alcalde ou a concelleira non contemple isto e non esté pendente da 
empresa, hai que levar un seguimento. Estamos falando de persoas, a xente ten dereito. 
Debe levar control de como están todos os contratos da súa área e de como se está 
traballando. Vostedes non fixeron nada dende que están nos servizos sociais. De repente 
traemos isto porque a empresa VALORIZA envía un burofax, presionando para ver si lle 
melloran os prezos. Hai moitas das melloras que a empresa puxo no contrato que a día  
de hoxe non se están facendo.

Sra. Amoedo o motivo da urxencia é cubrirnos xuridicamente despois de recibir o burofax 
o 16 de xaneiro, e xa o traemos a pleno. Si que traballamos. 

Dille á sra. Rivas que a  realidade é que dende a Deputación non a viu traballar para traer  
cartos para o  Concello.  

Clarexarlle ó sr. Fojo e sr. González que a primeira empresa adxudicataria do servizo foi 
outra empresa que renunciou porque non lle daban os números; o Alcalde defendeu que a 
seguinte empresa non empeorase as condicións dos traballadores a subrogar. Non hai 
queixas do traballo que fai esta empresa, así o indica a coordinadora de servizos socias, o 
traballo  é  óptimo.  En  marzo  de  2015  tiñamos adxudicadas  máis  de  700  horas  e  en 
decembro de 2017 máis de 3.000 horas. Aumentouse a prestación do servizo de xeito 
importante. As citas que se dan en servizos socias se dan dependendo da urxencia e da 
problemática. Primeiro son os casos urxentes. Traemos esta proposta porque é preciso 
prorrogar o contrato para seguir dando un bo servizo. 

Sr. González preferimos que non vaia polos servizos sociais sra. Amoedo. Do tema da 
privatización dos servizos hai moitos en Redondela pero hai que controlalos. O PP de 
Redondela non os controla para nada, non quere incomodalos. As concesionarias están 
tensionando  a  situación  para  acabar  subindo  o  prezo  hora  e  para  subrogar  os 
traballadores. 
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Para nós están por enriba dos intereses das organizacións e empresas, os intereses dos 
veciños de Redondela. A estas empresas non hai que cederlles nada e si hai posibilidade 
de sancionalas en próximos concursos, facelo para que non volvan chantaxear ó Concello  
de Redondela. Terán o noso apoio para iso.

Sr. Covelo AER insistiu no seu momento respecto do cumprimento das melloras ofertadas 
por esta empresa. Logrou facerse o seguimento oportuno, e conseguiu acreditarse que se 
fixeron pero a raíz da insistencia de AER. A cuestión é que despois tentamos facer un 
seguimento de como van esas melloras e aplicalas. Hai que estar enriba das empresas. 
Ese labor é do goberno municipal. Hai determinados servizos que de forma reiterada o 
Concello asume e son competencias impropias, a Xunta de Galicia vai delegando nos 
Concellos.  Entendemos  que  o  SAF  é  un  deses  servizos  que  debería  ser  pagado  e 
xestionado integramente pola Xunta de Galicia. Non entraremos no tema de favorecer a  
máquina da privatización das empresas. O goberno ten suficiente marxe para propoñer 
alternativas e estudalas, o prego tamén contempla unha prestación obrigatoria.

Sr. Rivas despois do burofax, reuníronse a correr coa empresa. O problema esperan a 
que esté, non o solucionan antes. Coa explicación que acaba de facer a sra. Amoedo 
queda claro que non ten nin idea, a Deputación ten que levar os Concellos de menos de 
20.000 habitantes. Mañá se sacan as bases para os servizos comunitarios dos Concellos 
de menos de 20.000 habitantes. Si non fora o burofax non se traería agora a prórroga. É  
moi importante levar a vixiancia das empresas.

Sra. Amoedo dille á sr. Rivas que o benestar social de Redondela non se mantén con 
balnearios. Di que non pode dicir que son servizos para concellos de menos de 20.000 
habitantes  cando  Vigo  e  Pontevedra  asinan  coa  Deputación  convenios  nominativos. 
Vostedes non tiñan nin ordenanzas nin nada que regulase as axudas, quizais para dalas a 
dedo. Vostedes non trouxeron aquí a primeira queixa deste servizo.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a proposta antes transcrita, resulta aprobada en votación ordinaria 
por maioría dos presentes, sendo 17 votos a favor (09 do PP, 06 do PSdeG-PSOE, 01 do 
BNG e 01 do concelleiro non adscrito) e 04 votos en contra de AER.
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5. Proposta Aprobación de Convenio e Delegación de competencias na Xunta 
de Galicia para a Selección de Policías Locais 

ANTECEDENTES:

Vista a proposta da Comisión Informativa de Interior na súa sesión do día 22/01/2018 que 
di:

“Que, na sesión desenvolvida o 22.01.2018 foi adoptado o seguinte acordo:

Delegación  na  Administración  Xeral  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  das  
competencias sobre convocatoria e desenvolvemento dos procesos de selección  
da Policía Local e auxiliares de Policía Local.

Dase conta da proposta da Alcaldía do 18.01.2018, que transcrita di:

“PROPOSTA DE ALCALDÍA

Aprobación de convenio de delegación para a asunción pola Administración Xeral  da  
Comunidade  Autónoma de  Galicia  da  convocatoria  e  desenvolvemento  dos  procesos  
selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local e  
as prazas de auxiliares de policía local.

Considerando  a  seguinte  proposta  de  18.01.2018  formulada  polo  Concelleiro  de  
Infraestruturas, patrimonio, seguridade cidadá, tráfico, transportes e interior:

“Conforme á normativa de réxime local o municipio exerce como competencias propias,  
nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, a de policía local.

A normativa de policías locais de Galicia,  artigo 32 da Lei  4/2007, do 20 de abril,  de  
coordinación de policías locais, recolle a posibilidade de que para a selección dos corpos  
de policía local os Concellos poidan delegar na Comunidade Autónoma a convocatoria  
das prazas vacantes e, de ser o caso, a formación e o período de prácticas naqueles  
concellos que así o acorden mediante os oportunos convenios de colaboración. A pesar  
delo, esta posibilidade estaba pendente dunha regulación máis concreta.

Coa aprobación e entrada en vigor do Decreto 115/2017, do 17 de novembro, polo que se  
regula a cooperación da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia cos  
concellos na selección dos membros dos corpos de Policía local, vixilantes municipais e  
auxiliares de policía local; faise efectiva a posibilidade de poder acudir a unha delegación.
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Considerando  que  a  delegación  da  convocatoria  e  desenvolvemento  dos  procesos  
selectivos unitarios para o acceso ás diferentes categorías dos corpos de policía local e  
as prazas de auxiliares de policía local, supón para o Concello de Redondela mellorar na  
eficiencia, e visto o contido do convenio que se propón no que se fixan as obrigas das  
partes e se articula esta delegación, sen custo para o Concello,

PROPOÑO:

Que se leven a cabo os trámites oportunos para que o Concello aprobe o Convenio para  
a  asunción  pola  Administración  Xeral  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  da  
convocatoria  e  desenvolvemento  dos  procesos  selectivos  unitarios  para  o  acceso  ás  
diferentes categorías dos corpos de policía  local  e as prazas de auxiliares de policía  
local.”

Considerando que o 18.01.2018 emitiuse informe favorable polo Secretario do Concello.

Considerando que a sinatura do convenio non supón ningún custo económico para o  
Concello.

De conformidade cos artigos 22.1p) e 47.2. h) da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das  
bases do réxime local, PROPOÑO Á Comisión informativa de Interior que se ditamine  
favorablemente o seguinte acordo:

PRIMEIRO. O Concello de Redondela delega na Administración Xeral da Comunidade  
Autónoma de Galicia as competencias relativas á convocatoria e desenvolvemento dos  
procesos selectivos para o acceso ás diferentes categorías do seu corpo de Policía local  
e ás prazas de auxiliares de policía local, de conformidade co convenio que se acompaña  
con esta proposta, por todo o tempo de vixencia do mesmo e conforme as súas cláusulas  
e réxime xurídico aplicable.

SEGUNDO.  Dar  traslado  do  presente  acordo  á  Administración  Xeral  da  Comunidade  
Autónoma de Galicia.

TERCEIRO. A subscrición do convenio conleva a obrigación de publicidade activa que  
deriva da formalización dos convenios nos termos contidos no art. 8.1. b da Lei 19/2013,  
do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.”

Votación e ditame:

A Comisión Informativa de Interior, en votación ordinaria, acorda ditaminar favorablemente  
a proposta, cos votos a favor do grupo municipal do PP e a abstención dos grupos PSde  
G-PSOE e AER.”
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INTERVENCIÓNS:

Sr. Arturo González dá lectura da proposta de acordo. A lei de coordinación de policías 
locais de Galicia prevé que os Concellos lle poden solicitar á Consellería a colaboración e 
asunción das convocatorias.  Explica que hai un convenio entre Xunta e FEGAMP no que 
se regula esta cooperación. Di que facilita ó Concello a xestión destes procesos. Engade 
que o secretario emitiu informe favorable, considerando que non supón ningún custo para 
o Concello. 

Sr. Fojo nos parece que detrás desta proposta hai un fin de comprar vontades, é unha 
pena que non se poña o mesmo interese noutras cousas.

Sr.  González (BNG) o concelleiro  do PP non explicou en que consiste  isto.  Estamos 
falando de si se vai delegar na Xunta a realización dos procesos selectivos de policía local 
ou non. Para que a Xunta de Galicia faga o proceso selectivo deben de existir un mínimo 
de prazas porque senón a convocatoria debe esperar ou debe ser feita polo Concello.  
Non apoiaremos esta proposta.

Sr. Cano (AER)  lamentamos outra vez a falta de información previa por parte do equipo 
de goberno. Neste caso si pretenden que aprobemos isto debería darse información con 
anterioridade.  O  sr.  concelleiro  debería  coñecer  que  este  convenio  xa  se  estaba 
negociando durante o  2017 e foi  publicado en novembro de 2017.  A policía  local  de 
Redondela  quere  que  se  convoquen  canto  antes  as  prazas;  vostedes  nomeaban  os 
tribunais como querían.  Con este convenio conseguimos que o Alcalde  non dirixa  os 
procesos selectivos. Debe darse solución ós poucos efectivos da policía local porque hai 
cambios  de segunda actividade, comisións de servizos, cambios de mobilidade... e coa 
xubilación que lle toca a varios debemos apurarnos.

Sr. Reguera (PSOE) estamos de acordo con este Decreto da Xunta, cremos que é unha 
boa  proposta,  tamén  o  creen  así  os  sindicatos  de  Redondela.  En  primeiro  lugar 
confeccionar os tribunais é complicado, outra cousa é a nefasta xestión do concelleiro na 
policía local. Neste momento temos 16 policías que poden vixiar as rúas, pode darse a 
situación de que non teñamos ningunha patrulla  en Redondela.  Quería preguntarlle  ó 
concelleiro cantas prazas van a quitar, polo que dixeron agora, dúas.

Alcalde: esta  proposta  sae  de  Redondela  para  a  Xunta  de  Galicia,  un  dos  que 
impulsamos esta iniciativa foi o Concello de Redondela. Con respecto ás prazas, a taxa 
de reposición de efectivos permite dúas.

Sr. Arturo González este convenio ten unha boa cousa, en canto ós nomeamentos dos 
tribunais moitos renuncian voluntariamente por iso dende o Concello se promoveu isto e 
que os funcionarios do Concello se adiquen a sacar os temas importantes. Dicía o sr.  
Reguera 16 policías, cando non existían restricións normativas tiñan 32 en plantilla, no 

Páxina: 26
Concello de Redondela

Rúa Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894



pasado non se fixeron ben as cousas. Nos tocaron as restricións a nós. Esta é unha boa  
proposta,  sempre  temos  a  vía  de  si  a  cousa  non  funciona  podemos  retomar  nós  a 
competencia. Non a perdemos, senón que a delegamos.

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometida a votación a proposta antes transcrita e que foi ditaminada favorablemente pola 
Comisión de Informativa de Interior, resulta aprobada en votación ordinaria por maioría 
dos presentes, sendo 19 votos a favor (09 do PP, 06 do PSdeG-PSOE e 04 votos en 
contra de AER), 01 en contra do BNG e 01 abstencións do concelleiro non adscrito.

PARTE DE CONTROL   

6. Actividades de control do pleno.

6.1 Dar conta das resolucións de alcaldía.

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

6.2 Solicitudes de comparecencia.

Non hai solicitudes de comparecencia nesta sesión do Pleno.

6.3 Mocións.

Alcalde indica que a moción do PP relativa á prisión permanente revisable con rexistro de 
entrada  2018-E-RC-637  pasa  ao  segundo  lugar.  Os  grupos  políticos  mostran  a  súa 
conformidade.

6.3.1  Moción  Conxunta  (PSdeG-PSOE,  AER,  BNG  e  Concelleiro  Non  Adscrito) 
relativa ás Bonificacións no Vitrasa.

O Grupo Municipal PSdG-PSOE pide que  lea a moción un representante da asociación.

Alcalde di que non pode ser, que é un criterio que mantén o Secretario Municipal como xa 
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aclararon noutra sesión. Pregunta que grupo político asumirá a lectura. 

Explica que pediu un informe xurídico ó Secretario Municipal para que valorase si é legal  
bonificar por empadroamento e si é posible que o Concello de Redondela subvencione ou 
firme un convenio de colaboración co Concello de Vigo para que poidan desfrutar de 
bonificacións os veciños de Chapela.  A continuación reparte  entre os distintos grupos 
políticos o informe de secretaría 6/2018 de 25 de xaneiro de 2018.

O sr. Alcalde vai dando lectura das preguntas que lle fixo ó Secretario e das respostas. 

“O sr. Alcalde o 22 de xaneiro de 2018 formula a esta Secretaría as seguintes cuestións:

-¿Pode o Concello de Redondela firmar un convenio co Concello de Vigo  
para que os veciños de Chapela se beneficien dunha bonificación en tarifa  
do  billete  de  autobús  de  1,35  a  0,89  euros,  asumindo  o  Concello  de  
Redondela o importe da bonificación?

-¿Resulta axustado a dereito asinar ese convenio para que só se beneficien 
os veciños de Redondela das bonificacións? ¿Ten o Concello competencia  
para asinalo?

-¿Poden establecerse bonificacións en función do empadroamento neste ou  
noutros servizos?

CONCLUSIÓNS

1ª)  Non sería conforme coa normativa legal  que o Concello de Redondela asinase un  
convenio  co  Concello  de  Vigo  para  que  os  veciños  de  Chapela  se  beneficien  dunha  
bonificación en tarifa do billete de autobús de 1,35 a 0,89 euros, asumindo o Concello de  
Redondela o importe da bonificación.

2ª) Non é conforme coa normativa legal utilizar o criterio de empadroamento para que  
existan bonificacións, reducións ou beneficios fiscais nas tarifas, taxas ou prezos públicos  
a pagar polos usuarios dos servizos municipais.

3ª) A posta en funcionamento da Área Metropolitana de Vigo é o marco legal no que debe  
desenvolverse a competencia municipal do transporte colectivo de viaxeiros. 
Fóra do marco da Área Metropolitana, para que o Concello de Redondela poida exercer  
competencia propia en materia de transporte colectivo urbano debe existir  unha norma  
autonómica galega que atribúa a Concellos de menos de 50.000 habitantes a competencia  
de transporte colectivo urbano, fixándose nesta atribución as condicións.”
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O sr. Alcalde sinala que é un tema que queren solventar e queremos que os veciños de 
Redondela non sexan prexudicados. 

MOCIÓN

ANTECEDENTES:

Moción  Conxunta  do  día  18.01.2018  con  número  2018-E-RE-46  que  se  transcribe  a 
continuación:

“Dende hai máis de dous anos, a veciñanza de Redondela, especialmente a de Chapela e  
Trasmañó,  non pode obter  a  tarxeta  verde de bonificacións do Vitrasa debido a  non  
expedición de novas tarxetas para as persoas do noso concello. A partir de marzo deste  
ano,  esta  problemática  incrementarase  debido  a  que  as  tarxetas  verdes  deixarán  de  
funcionar pola substitución destas por outras denominadas Pass Vigo que só poderán  
obter a xente empadroada no Concello de Vigo. 
 

Cabe resaltar  que o incremento  do custe  de cada viaxe de 0,89 euros a 1,35 euros  
mermará  a  capacidade  económica  da  poboación  do  noso  concello  que  utiliza  este  
transporte,  tanto  para  acudir  a  solventar  as  súas  necesidades  básicas  de  saúde  no  
médico  como  ir  ao  centro  de  traballo  ou  estudos.  É  dicir,  o  transporte  público  
empobrecerá e converterase en innacesible para moitas persoas. 

 

A xeografía e desenvolvemento histórico do noso concello ten unha particulariedade que  
fai que teñamos dous núcleos urbanos separados como son Redondela centro e Chapela.  
Este último, realiza a maior parte da súa convivencia no concello colindate debido a súa  
proximidade ao igual que incrementa a riqueza de dito municipio. 

 

Todas as razóns de peso comentadas con anterioridade, sumánse ao comportamento  
inxustificable do equipo de goberno liderado polo noso alcalde Javier Bas que ignora,  
tanto a economía das familias redondeláns como a realidade xeográfica que posuímos,  
ao non xestionar nin atallar un problema que vén incrementándose no tempo. A veciñanza  
de  Chapela  bastante  preocupada  polo  futuro  do  transporte  público,  especialmente  o  
colectivo  de  mulleres  e  a  A.VV  de  Chapela,  estanse  mobilizándo  na  recollida  de  
asinaturas e celebración de reunións debido á desidia a través da non acción e resolución  
do goberno municipal do PP á hora de intentar buscar solucións a dita problemática que  
afecta a máis de 10.000 persoas.
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Por todo o exposto, solicítase ó pleno da corporación municipal os seguintes ACORDOS:

 

1. Que o alcalde de Redondela inicie con urxencia e de maneira oficial as negociacións  
con  outras  administracións  para  que  a  poboación  do  noso  concello  continúe  coas  
bonificacións no transporte público do Vitrasa, mantendo informados aos grupos políticos  
da oposición e á AVV de Chapela.”

INTERVENCIÓNS:

Mauro (PSOE) tiñamos a intención de que fose lida polos representantes dos grupos 
municipais. Presentarei unha queixa por darnos o informe hoxe. 

Alcalde: o informe xurídico é para buscar unha vía de solución, non para confrontar.

Mauro dá lectura da moción.

Sr. Fojo di que Chapela depende moito de Vigo por traballo, poboación, accesibilidade. 
Explica a liña e os pasaxeiros que despraza. Non podemos permitir  que a poboación 
asuma un custe  que lle  pode crear  problemas á xente que ten  a economía limitada. 
Paréceme de chiste que os cidadáns de Redondela e máis concreto de Chapela teñan 
que mobilizarse  por algo que cae de caixón.

Sr. González (BNG)  xa dixemos que a bonificación é un dereito adquirido. A vía é buscar 
diálogo e solucións. O sr. Alcalde debe reunirse e falar do tema. Javier Bas bloqueou o 
desenvolvemento da Área Metropolitana. O que se pide na moción é que o Alcalde de 
Redondela negocie, pedimos sensatez e altura de miras. 

Consideramos que Chapela saiu negativamente afectada non só por esta senón porque 
tamén se eliminou a parada de tren que había. 

Sr.  Darriba  (AER) estamos  a  favor  da  proposta  de  acordo  que  di  que  inicie  as 
negociacións con urxencia e de maneira oficial. Para as negociacións que se propoñen 
conta o sr. Alcalde co apoio absoluto da Agrupación de Electores. Para a negociación 
debe adoptar unha posición institucional. Hoxe toca falar do que significa a retirada da 
bonificación, para nós é un transporte interurbano e que exerce VITRASA, pero séntese, 
que é o que pedimos no acordo. A subida en total para os veciños de Redondela suporía 
un 2,3% que nun soldo de 800 euros é representativo. Anualmente estaría nos 54 euros.  
Pínteo como queira pero resólvao. Non nos veñan cun acordo como o da peaxe.
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Sra. Amoedo o Alcalde non ten inconvinte en sentarse, o problema é quen ten enfronte. O 
sr. Abel Caballero recibe do Estado do diñeiro de todos máis de 1 millón de euros para 
transporte; cos impostos de todos, dende 1995 tanto na zona de Chapela e Trasmañó 
estiveron sen ningún problema coa tarxeta e bonificacións independentemente de estar 
empadroados. 

Pola prensa o sr. Alcalde de Vigo informa que a partir dunha data determinada se pasa á 
tarxeta Vigo Pass, na que se prima ós empadroados. Caballero firmou un convenio da 
área metropolitana cos concellos, que propuña tarxeta para usar non só nesta área senón 
tamén por  exemplo  na  de  Santiago.  A única  persoa  que  levantou  o  acordo  foi  o  sr. 
Caballero, non foi o sr. Bas. 

A  realidade  é  que  para  facer  esas  bonificacións  que  ata  agora  facía,  hai  unhas 
competencias establecidas na lei. Nós tamén cremos que hai que buscar unha solución . 
Si  somos  unha  área  de  confluencia  con  Vigo  debe  entender  que  temos  que  ter  as 
mesmas bonificacións que o resto da área. Non podemos admitir  que arbitrariamente 
decida que son para os empadroados cando legalmente non se permite.

Sr.  Mauro Álvarez (PSOE) dille  á sra. Amoedo que chega a crerse as súas faltas de 
verdade, temos constancia de que o Alcalde de Vigo tentou en dúas ocasións reunirse 
con este Concello. Vostedes préganse ó sr. Núñez Feijoo. Foron a Vigo a facer un paripé. 
Esquecéronse  de que  ían  alí  a  defender  os  intereses  dos  veciños  de  Redondela.  O 
incremento que afronte a xente que faga transbordos en Vigo nunha media anual pode 
estar entorno ós 144 euros co que isto supón para persoas que teñan rendas baixas ou 
de integración social. 

Presentan un informe hoxe que pode ser  contraditorio  co  que se está facendo neste 
Concello no que se require para algunhas cousas o requisito de estar empadroado.

Sr. Fojo  a realidade é que ós veciños de Chapela impórtalles pouco os datos técnicos, os 
informes... impórtalles porque non se esforzan para dar unha solución.

Sr. González (BNG) nos gustaría apoiar ó Alcalde de Redondela si neste tema fose con 
forza; as bonificacións no transporte interurbano apoiámolas. Xa sabemos como é Abel 
Caballero,  hai  que negociar  con el  ou directamente con Vitrasa.  Volvemos a falar  do 
mesmo, da Área Metropolitana, levala ó xulgado. O PP en Vigo defenderá ós veciños de 
Redondela como o fan vostedes. Póñase en contacto con Abel Caballero, fale con el. Non 
tensione máis a cousas, deixe de facer o que lle din dende Compostela. Dende o BNG 
todas as mobilizacións que faga a asociación serán apoiadas.

Alcalde con  VITRASA non  se  pode  negociar  porque  é  unha  concesión  que  ten  co 
Concello de Vigo.
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Sr. Darriba con enviarlle unha carta ou un correo electrónico, non pasaría nada. Tamén 
non  estamos  a  favor  de  que  Redondela  pague  porque  entendemos  que  non  é 
competencia  súa  o  transporte  metropolitano.   Contan  vostedes  co  noso  apoio,  non 
estamos  a  favor  de  Abel  Caballero.  Agora  hai  argumentación  xurídica,  séntense  cos 
técnicos municipais e estes que acompañen ó Alcalde de Redondela para que o asesoren 
nas  negociacións  e  para  que  levanten  acta  do  que  ocorre  nesas  negociacións.  Non 
esquezan que os obreiros non van en coche oficial.

Alcalde unha anécdota, cando chamei a Caballero para autorización da Ginaria. Me di que 
non hai  problema ningún.  Co sr.  Caballero no tema da área metropolitana estivemos 
negociando dous anos e a consta a firma del nun documento.

Darriba o  convenio  di  que  as  cuestións  litixiosas  se  resolverán  na  xurisdición 
contencioso-administrativa.

Alcalde na situación na que estamos, Vigo quere poñer enriba da mesa unha situación 
ilegal. Buscaremos solucións pero non como eles propoñen.

Sra. Amoedo dille ó sr. Álvarez que non lle escoitou nin unha soa crítica ó sr. Cabaleiro, 
iso é que están plegados. Saben quenes teñen a competencia no transporte urbano, a 
realidade é que somos unha administración pública. O Alcalde de Redondela xa falou con 
Vitrasa, coa Xunta, cos técnicos municipais. Non escoitei da súa boca ningunha proposta 
real  que se poida levar a cabo. Veñen aquí a facer demagoxia. No convenio asinado 
tamén por Caballero viña todo, o que pagaba cada Concello, a Xunta, os prezos a pagar  
polo uso. Vigo leva do Estado 1.122.000 euros. Vostedes seguen servindo ó sr. Caballero, 
defendan a Redondela.

Sr. Álvarez (PSOE) dille á sra. Amoedo  que o certo é que vostedes chaman a Vitrasa 
pero son concesionaria dun servizo público en Vigo. Tiñan que chamar a administración 
neste caso de Vigo. 

A veciñanza de Chapela está disposta a pedir que Vigo os acolla.  Nós adicámonos a 
solucionar os problemas dos nosos veciños. Non invisten en transporte porque fai uns 
meses ían investir en festas e outras cousas máis de 75.000 euros. Doulle as grazas ós 
veciños por traer esta moción.

Alcalde queriamos que se debatera e se puxera enriba da mesa a realidade do transporte 
con  VITRASA.  Temos  uns  elementos  de  negociación  de  máis  de  dous  anos  e  que 
acabaron coa firma dun documento. Non agotaremos o esforzo de negociar con ninguén,  
pero será unha perda de tempo. Agotaremos a negociación. Vamos votar a favor  da 
moción.
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VOTACIÓN E ACORDOS:

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

O sr. Alcalde, sendo as 23:12 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 23:26 horas 
reiníciase.

6.4 Rogos e preguntas.

PREGUNTAS:

Preguntas formulada polo PSdG-PSOE relativas a Carreira Popular de Nadal (Rex. 
Entrada 27.12.2017, 2017-E-RE-787).

O Sr. Mauro Álvarez dá lectura da seguinte pregunta:

“A II Carreira Popular de Nadal que se organizaba o 24 de decembro pola tarde na zona  
urbana do noso concello en colaboración coa asociación deportiva CAR, foi anulada de  
forma unilateral  e  sen negociacións por  parte  do  concelleiro  PP de Deportes  tras  as  
queixas pola hora de celebración.

 PREGUNTA:

Por que tendo coñecemento do malestar pola hora da Carreira Popular de Nadal, o  
concelleiro de Deportes en vez de negociar a hora e reunir a ambas partes, decidiu  
cancelar  dito  evento  sen  xestionar  ante  a  problemática  que  xurdiu  e  que  se  
incrementou tras a cancelación?”

O  sr.  Mougán responde:  era  máis  correcto  recabar  información  primeiro  e  despois 
formular  pregunta.  O  único  certo  é  existencia  de  malestar  pola  hora  da  carreira.  A 
concellaría  de deporte foi  o maior  interesado en colaboración co clube representativo 
CAR, estivemos en contacto permanente. 

Preguntas formulada polo PSdG-PSOE relativas ao cableado das rúas do Casco 
Vello (Rex. Entrada 27.12.2017, 2017-E-RE-784).
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O Sr. Mauro Álvarez dá lectura da seguinte pregunta:

“En xaneiro de 2017, presentamos un rogo debido ao cableado pendurante nas rúas do  
casco vello (Rúa Cruceiro, Rúa Loureiro e Rúa Campo das Redes) polas que transitan  
milleiros de peregrinos e peregrinas ao ano, xa que dúas das ditas rúas atópanse dentro  
do percorrido do Camiño de Santiago. 

Os socialistas solicitabamos a realización dun estudo sobre o estado do cableado en ditas  
rúas e ter en conta o soterrado. Pola contra, cada vez hai máis cables pendurando polas  
fachadas  das  vivendas  do  casco  vellos.  Neste  último  período,  destaca  o  incremento  
dunha rede de telefonía que xerou a queixa de veciños e veciñas de Redondela pola  
instalación sen permiso dos propietarios de cableado nas fachadas das vivendas.

  PREGUNTA:

Cales  foron  as  xestións  realizadas  polo  Goberno  Municipal  do  PP  para  a  
 realización dun estudo sobre o estado do cableado en ditas rúas e ter en conta o  
soterrado?”

A sra. Amoedo responde: fixeron un rogo, escoitámolo. O cableado é unha cuestión a 
analizar pero nesa zona temos outras preocupacións como o plan de autoprotección do 
casco antigo. A realidade que nos atopamos é que todo é unha auténtica desfeita.

Preguntas  formulada  polo  PSdG-PSOE  relativas  á  cuberta  CEIP  Quintela  (Rex. 
Entrada 27.12.2017, 2017-E-RE-786).

O Sr. Mauro Álvarez dá lectura da seguinte pregunta:

“En  2011,  un  temporal  levou  20  metros  da  cuberta  do  CEIP  Quintela.  A  posterior  
reparación que se efectuou foi declarada como provisional ante a promesa dunha nova  
cuberta por parte do delegado territorial da Consellería de Educación, César Pérez. A día  
de  hoxe,  a  cuberta  do  CEIP  Quintela  segue  con  esa  reparación  provisional  e  coa  
aparición de novos remendos tras o temporal acontecido no ano 2017. A cuberta é de  
uralita que contén amianto, material non recomendable porque pode afectar a saúde e se  
está a retirar dos colexios. Este material está ocasionando que coas últimas ondas de  
calor,  o  alumnado  do  colexio  está  soportando  altas  temperaturas  que  impiden  o  
transcurso normal da actividade docente.

 O 28 de abril de 2016, o PSdeG-Redondela presentou unha moción cuxa finalidade era  
instalar un patio cuberto no CEP Santa Mariña e una nova cuberta no CEIP Quintela. Dita  
moción foi  aprobada por unanimidade a pesar  da contradicción da concelleira  do PP,  
Teresa París, que votaba a favor mentras que declarou sobre o CEIP de Quintela “se  
fixeron varios informes dos que da conta e dos que se deduce que non era necesaria a  
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sua reposición ainda que fora convinte cambiala para mellorar o aforro de enerxía e por  
outras  cuestións”.  Estas  últimas  declaracións,  contradinse  co  afirmado  polo  delegado  
territorial  da Consellería de Educación, César Pérez, que no ano 2012 prometeu que  
levaría a cabo unha completa renovación da cuberta do CEIP Quintela.

 O 28 de xuño de 2017, o PSdeG-Redondela volve a presentar unha moción na que  
solicitaba “á Consellería  de Educación a instalación dun patio  cuberto no CEP Santa  
Mariña  e  unha  nova  cuberta  no  CEIP Quintela”  e  que  “o  goberno  municipal  do  PP  
informara de todo o proceso de xestión para acadar o patio cuberto no CEP Santa Mariña  
e áinstalación dunha nova cuberta no CEIP Quintela ao que tantos alumnos e alunmas de  
Redondela teñen dereito”. A pesar de que dita moción foi aprobada por unanimidade e  
que nese mesmo pleno a concelleira do PP María Carmen Amoedo declaraba “considera  
que deben ser os técnicos os que determinen o estado da cuberta e a procedencia da  
substitución”. Pola contra, non se instalou un patio cuberto no CEP Santa Mariña e unha  
nova  cuberta  no  CEIP Quintela,  ao  igual  que  os  partidos  políticos  da  oposición  non  
obtiveron información do proceso, nin informes técnicos ao respecto. Cabe destacar que  
mentres na moción de 2016, a concelleira do PP Teresa París respostaba que non se  
podía instalar unha cuberta no CEP Santa Mariña polo espazo e non facía falta o cambio  
da  cuberta  no  CEIP Quintela,  a  concelleira  do  PP María  Carmen Amoedo cambia  o  
argumentario na moción de 2017 de non necesidade destas obras a “apostan por unha  
nova  cuberta  pero  os  colexios  esixen  varias  melloras  dende  hai  tempo  e  se  deben  
establecer prioridades para poder facer fronte a todas elas”.

En decembro deste ano tras o pasa dun temporal, a cuberta do CEIP Quintela volve a  
sofrir  danos,  pasando  días  sen  que  o  goberno  municipal  do  PP  dera  a  orde  aos  
aoperarios municipais a acudir para reparar. É dicir, cada vez que temos un temporal dita  
cuberta volve a sofrir danos. Unha cuberta idónea para a concelleira PP Teresa París e  
non idónea para a concelleira María Carmen Amoedo.

 Ante as numerosas peticións levadas polo Grupo Municipal  do PSdeG-Redondela ás  
diferentes institucións, resaltan unha serie de enmendas aos Orzamentos da Xunta de  
Galicia 2017 para o Grupo Parlamentario do PSdeG-PSOE. Dentro destas enmendas,  
entre  moitas  outras,  incluíase a  Instalación  dun patio  cuberto  no  CEP A Marisma de  
Redondela e o cambio da cuberta do CEIP Quintela. Cando o PSdeG-PSOE presentou as  
enmendas a debatir no Parlamento de Galicia, foron rexeitadas polo Grupo Parlamentario  
do PP de Galicia do que forma parte o redondelán, Alberto Pazos.

PREGUNTAS:

Posto que neste ano non fomos informados sobre as xestións relacionados co CEP  
Santa  Mariña  e  o  CEIP  Quintela,  cales  foron  os  trámites  feitos  polo  PP  de  
Redondela para a instalación da cuberta no CEP Santa Mariña e cambio no CEIP  
Quintela? Existen informes técnicos e reparación da cuberta do CEIP Quintela tras  
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o paso do temporal deste decembro?”

A sra. Ángela responde: sobre o CEP Santa Mariña, como xa se lles informou en varias 
ocasións, incluso noutros plenos, o compromiso deste equipo de goberno foi facer unha 
zona de xogo cuberta cubrindo a entrada, e está feita con inversión do Concello dende fai  
dous anos. Cubrir o resto da pista é competencia da Xunta, a cal está instada, dende o  
Concello, e como vostedes xa sabe vai por orden de prioridades e urxencia.

En canto  ó CEP de Quintela  parece mentira  que sexa o seu grupo o que traia  esta 
pregunta ó pleno, debe ser que o docente que tedes no PSOE de Redondela non fala co 
equipo directivo do centro, xa que este cambio, competencia da Xunta, está sendo tratado 
co xefe  territorial  de  educación,  César  Pérez Ares,  co  que teredes unha reunión nos 
vindeiros días e está informada a directora e o ANPA.

Preguntas AER relativas a varios asuntos (Rex. Entrada 23.01.2018, 2018-E-RPLN-2).

O Sr. Javier Bastos dá lectura das seguintes preguntas:

1.  Sobre  a  dotación de accesos á  finca  da Xinaria.  Tras revisar  o  documento  de 
Urbanización do Proxecto Público Educativo Cidadelle cun orzamento base de licitación  
de 865.312,53 € comprobamos abraiados, tal como se pode observar na súa páxina 226,  
que as calzadas e accesos deseñados son unicamente os inmediatos e máis próximos á  
finca da Xinaria , a uns 200 metros do cruce coa estrada nacional, conectando cos viais  
actuais e empregando estes tal como se atopan na actualidade (con escaso ancho e sen  
beirarrúas)  para  dar  acceso  ás  futuras  instalacións  educativas  dende  a  Avenida  de  
Redondela.  Consideramos  pois  que  este  proxecto  non  abarca  por  completo  as  
necesidades  reais  dos  accesos  á  finca  da  Xinaria,  e  evidenciamos  que  a  falla  de  
transparencia do equipo do goberno á cidadanía fixo entender á veciñanza de Chapela  
que esta obra de humanización implicaba tamén unha mellora das conexións da finca da  
Xinaria coa Avenida de Redondela. Así pois, PREGUNTAMOS:

Poderían aproveitar o presente pleno para informar á veciñanza de Redondela cal é  
a pretensión do goberno local de cara a dar unha accesibilidade óptima á futura  
urbanización educativa da Xinaria dende a Avenida de Redondela, porque non se  
incluía esta actuación no presente proxecto e cando tiñan intención de informar  
aos veciños e veciñas de Chapela? 

Resposta  Alcalde: hai varias cuestións relacionadas con este proxecto. Andabamos co 
tema da urxencia para facer o traslado do colexio canto antes. Os esforzos centráronse 
no Colexio (Fomento e Audasa) e urbanización (Concello). As adxudicacións van ir en 
paralelo. 
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Existe  outro  proxecto  “Acondicionamento  e  mellora  do  camiño  subida  a 
Maceira-Redondela”.

Estase facendo unha modificación puntual do planeamento para acoller unha gardería na 
Ginaria.

2.  Sobre  o  regulamento  dos  consellos  parroquiais.  No  mes  de  outubro 
preguntábamos sobre os estado do regulamento dos consellos parroquiais. Dende aquela  
data non volvemos ter nova algunha ao respecto. Así pois, PREGUNTAMOS:

Poderían  aproveitar  o  presente  pleno  para  informar  á  veciñanza  de  Redondela  
acerca do estado deste proceso e dispor definitivamente unha data concreta para  
dar os pasos finais a tan dilatado procedemento? 

Resposta Miguel: data concreta non lle podo dar. Como saben o ano pasado tivemos tres 
secretarios, en canto o poidan poñer en marcha os servizos xurídicos, encantados.

3.  Sobre  a  sinalización  de  espazos  públicos  con  pictogramas.  No mes  de  xullo  
preguntábamos  sobre  o  estado  da  instalación  de  pictogramas  en  espazos  públicos.  
Dende aquela data non volvemos ter nova algunha ao respecto. Así pois,

PREGUNTAMOS:

Poderían  aproveitar  o  presente  pleno  para  informar  á  veciñanza  de  Redondela  
acerca do estado da sinalización de espazos públicos con pictogramas? 

Resposta a Sra. Amoedo: se están ocupando xa de facer o deseño deses pictogramas, xa 
se valorou o tipo de pictogramas que tiñamos que poñer para chegar ao maior número de 
público. Están co deseño.

4.  Sobre  o  Valedor  Veciñal. No  mes  de  xullo  formulamos  un  rogo  sobre  avaliar  a  
posibilidade  de  crear  a  figura  do  Valedor  Veciñal  tal  como  formula  o  Regulamento  
Municipal de Participación da Veciñanza. O alcalde tomou nota e afirmou que se trataría  
en xunta de voceiros. Así pois, PREGUNTAMOS:
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Poderían aproveitar o presente pleno para informar á veciñanza de Redondela se  
ten estudado esta proposta e cando vaia avaliala en xunta de voceiros tal como se  
comprometera hai 6 meses? 

Resposta a  Sra. Amoedo: este goberno ten enriba da mesa moitos temas urxentes e 
importantes  como  o  PXOM,  afeccións  AP9,  terreos  colexio,  2020  EDUSI.  Redondela 
tamén ten unha oficina ó consumidor para todo o que sexa preciso, hai canles.

5. Sobre a eliminación de acacias en torno ao viaduto de Pontevedra. No pleno de 
Redondela durante o debate da moción acerca das obras no viaduto de Pontevedra, AER  
propuxo  que  se  aproveitasen  estas  obras  para  a  eliminación  das  acacias  (especie  
invasora) que se atopan xunto á estrutura de pedra lindante coa estrada N-552. Así pois,  
PREGUNTAMOS:

Poderían aproveitar o presente pleno para informar á veciñanza de Redondela se  
teñen realizado algunha  xestión ao  respecto  e  de  telas,  cando se  procedería  á  
eliminación destas acacias? 

Resposta Miguel: nos puxemos en contacto non só con esas que afectan, senón tamén co 
do monte que chaman Machaquito, 6 propietarios que xa están cos labores e estamos 
contactando  cos  demais  a  través  do  traballo  do  policía  de  medio  ambiente,  con 
requirimentos.

ROGOS: 

Rogos AER relativo a varios temas (Rex. Entrada 23.01.2018, 2018-E-RPLN-1)

O Sr. Javier Bastos dá lectura dos seguintes rogos:

1) Sobre a franxa de defensa contra incendios. Unha vez que dende algo máis dun ano 
estase traballando de cara ao cumprimento das distancias a núcleo rural e casas illadas 
do  arborado  do  monte  na  franxa  de  defensa  contra  incendios.  Sendo  este  traballo 
realizado por persoal temporal con contratos de 6 meses a través da Deputación.

ROGAMOS que  o  novo  persoal  que  vaia  desenvolver  as  labores  de  técnico  de 
medio  ambiente  teña  nas  súas  encomendas  inmediatas  continuar  cos  traballos 
previos  no  referente  ao  cumprimento  coa  franxa  de  defensa  contra  incendios 
forestais. 
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2) Sobre as solicitudes de autorizacións de eventos. Coñecida a dificultade que lle 
supón ás diferentes organizacións e entidades que programan eventos culturais, festivais 
e demais actos con asistencia de público poder cumprir coa burocracia e necesidades que 
levan parellas as solicitudes de autorizacións no concello de Redondela. Existindo moita 
incerteza e dúbidas sobre que informes, plans, seguros, etc; deben presentar e cales non, 
e en que casos.

ROGAMOS que se proceda a difundir tanto na web do Concello como directamente 
ás  entidades  e  asociacións  habituais  na  programación  de  eventos,  dunhas 
instrucións  de  cara  a  cumprir  coas  necesidades  burocráticas  na  solicitude  de 
autorización. Do mesmo xeito rogamos e propomos que o Concello realice unha 
serie  de  sesións  informativas  coas  entidades  culturais  e  sociais,  comisións  de 
festas e demais promotores de eventos para explicar as necesidades documentais,  
en función do tipo de acto, do risco inherente, do número de asistentes e demais 
baremos.

3) Sobre o Plan de Infancia e as Cidades Amigas da Infancia. AER propuxo no pleno 
do 31 de marzo de 2016 que o Concello de Redondela solicitara a UNICEF a adhesión ao  
recoñecemento de “Cidade Amiga da Infancia”.  En prensa do 20 de xaneiro de 2018 
comprobamos que o  Concello  ven de crear  unha mesa de coordinación  interna para 
elaborar  o  Plan  de  Infancia.  Obviamente,  sendo  AER  promotores  desta  proposta,  
parécenos unha falta de respecto ademais dunha tremenda falta de visión política que 
non  se  informe  acerca  dos  pasos  que  se  están  dando  dende  o  goberno  municipal 
respecto desta iniciativa; e que unha vez máis, e xa son demasiadas, a oposición e en 
concreto AER non sexa informada directamente polo goberno local (a través de comisións 
oficiais,  xunta  de  voceiros,  un  simple  correo  electrónico,...).  Consideramos que  como 
promotores desta proposta deberíamos estar puntualmente informados ou mesmo que 
poidamos asistir aos órganos que se creen ao respecto.

ROGAMOS que o goberno de Redondela manteña puntualmente informado a AER 
de toda actuación que teña que ver coa adhesión ao recoñecemento de “Cidade 
Amiga  da  Infancia”  e  que  se  permita  asistencia  aos  órganos  que  se  cren  ao 
respecto. 

Respecto  do  Rogo  Cidade  Amiga  de  Infancia  o  Alcalde di  que  lle  gustaría  que  se 
habilitase  un  expediente  en  Gestiona  para  que  tivesen  acceso  todos  os  grupos  ás 
informacións e documentacións relacionadas con isto.
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E dado o avanzado da hora, sendo as vinte e tres horas e corenta e seis 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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