
Expediente número: PLN/2018/11

ACTA

Sesión Ordinaria 11/2018 celebrada 
polo Pleno do Concello o día 27 de 

setembro de 2018

ORDE DO DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1.Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria 10/2018 do 06/09/2018

2.Modificado do contrato da Xestión do servizo de prerrecollida, recollida 
domiciliaria  universal  dos  residuos  sólidos  urbanos  e  o  seu  transporte 
(Expte contratación tramitado en papel C-7004).

3.Aumento do Límite das Gratificacións do Persoal Funcionario V.

4.Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Vehículos de 
Tracción Mecánica.

5.Modificación  de  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  Impostos  sobre  Bens 
Inmobles.

PARTE DE CONTROL

6. Actividades de control do pleno.

6 . 1 Dar conta das Resolucións de Alcaldía.

6. 2 Mocións.

6. 3 Rogos e preguntas.

No Multiusos da Xunqueira, habilitado como salón de sesións por resolución da 
alcaldía número 2528/2018 de data 24 de setembro de 2018, e sendo as  vinte 
horas e catro minutos do 27 de setembro de 2018 coa presidencia do sr. Alcalde, 
Javier Bas Corugeira, e a asistencia dos/as seguintes concelleiros/as:
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GPM PP

Arturo González Barbeiro

María del Carmen Amoedo Dasilva

Ángela Antón Pazos

Jesús Crespo López

Miguel Ángel Álvarez Ballesteros

María Teresa París Blanco

Julio César Mougán Vázquez

GPM PSOE

Mauro Álvarez Castro

Ana Isabel Rey Gómez

Eduardo José Reguera Ocampo

Leonardo Cabaleiro Couñago

Digna Rosa Rivas Gómez

Isaac Borja Araújo Figueroa

GPM AER

Xosé Covelo Míguez

Noé Cano Correa

Juan Roberto Darriba Ferradás

Javier Bastos Devesa

GPM BNG

Xoán Carlos González Campo

NON ADSCRITO

Enrique Fojo Durán

Asiste o interventor do Concello,  sr.  Ángel Santamariña Rivera; e o sr. Carlos 
López Quintáns, Secretario Municipal, que dá fe do acto.
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Unha vez verificado polo Secretario o quórum e a válida constitución do órgano, o 
presidente abre a sesión, da que estendo a presente acta.

INCIDENCIAS:

1) Non asiste a concelleira María José Barciela Barros do Partido Popular.

2) Non están presentes ao inicio da sesión os concelleiros Digna Rosa Rivas 
Gómez  e  Isaac  Borja  Araújo  Figueroa  do  Partido  Socialista,  incorpóranse  á 
sesión durante a exposición do primeiro asunto da orde do día.

2) Con carácter previo ao tratamento dos asuntos incluídos na Orde do Día, a 
Corporación garda un minuto de silencio en lembranza das vítimas da violencia 
de xénero e violencia contra a infancia.

3) O sr. Alcalde, sendo as 22:50 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 
23:08 horas reiníciase.

4) Sendo as 23:26 abandona a sesión o concelleiro Javier Bastos Devesa (AER)

O alcalde explica que se propón por urxencia a incorporación de dous temas 
na Orde do Día, un punto referido aos Festivos Locais para o ano 2019 e outro 
á Aprobación da Conta Xeral 2017. 

A urxencia dos Festivos Locais motívase porque o 15 de outubro soe ser a data 
límite para a remisión do acordo a Consellería de Traballo.

A urxencia  da  aprobación  da  Conta  Xeral  2017  motívase  porque  debe  estar 
remitida ao Consello de Contas antes do 15 de outubro.

Sometida a votación a incorporación do asunto, Festivos Locais para o ano 
2019, na  Orde  do  Día,  apróbase  a  inclusión,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes sendo 18 votos a favor (08 do PP, 04 do PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito). 

Sometida a votación a incorporación do asunto, Aprobación da Conta Xeral 
2017, na  Orde  do  Día,  apróbase  a  inclusión,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes sendo 18 votos a favor (08 do PP, 04 do PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito). 

PARTE RESOLUTIVA
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Sendo as 20:08 horas incorpóranse a sesión Digna Rosa Rivas Gómez e Isaac 
Borja Araújo Figueroa.

1.Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria 10/2018 do 06/09/2018

Dáse conta do borrador da acta da sesión ordinaria núm. 10/2018 do 06/09/2018.

INTERVENCIÓNS:

Sr.  González  (BNG):  dá  lectura  da  seguinte  rectificación  que  foi  entregada 
previamente ó secretario:

Na  páxina  7,  no  punto  da  devolución  da  garantía  a  URBASER,  na  segunda 
intervención que fago recolle textualmente “O BNG e o PSOE recibiron o servizo  
privatizado” Debe Dicir: “O BNG recibiu o servizo privatizado”

Sr. Cano: dá lectura da seguinte rectificación que foi entregada previamente ó 
secretario:

Detectamos dous erros que pensamos que se deben corrixir:

1) Na páxina 23, na última frase desa páxina, na intervención do Sr. Cano, onde 
pon  “se non se aplican medidas é posible un desastre existencial” Debe dicir 
“Desastre asistencial”.

2) Na páxina 24, no principio do terceiro parágrafo, na intervención da sra. Rivas, 
onde pon “O sr.  Almuiña ten como solución reunir  ós usuarios  por  acudir  ás 
urxencias hospitalarias e non á atención primaria”, Debe dicir: “rifar”.

VOTACIÓN E ACORDO:

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

2.Modificado do contrato da Xestión do servizo de prerrecollida, recollida 
domiciliaria  universal  dos  residuos  sólidos  urbanos  e  o  seu  transporte 
(Expte contratación tramitado en papel C-7004)
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ANTECEDENTES:

Vista a proposta de alcaldía de día 20/09/2018 que di:

“Considerando a proposta do concelleiro de medio ambiente de 20.09.2018.

Considerando que por  acordo do Pleno de data 22.02.2007 adxudicóuselle  o 
contrato da Xestión do servizo de prerrecollida, recollida domiciliaria universal dos 
residuos sólidos urbanos e o seu transporte á empresa URBASER, SA, co CIF 
núm.  A79524054,  polo  prezo  de  887.130,02  euros  ao  ano,  formalizándose  o 
contrato administrativo o 13.04.2007 polo prazo de vinte (20) anos.

Considerando  o  tempo  transcorrido  e  tendo  en  conta  as  novas  necesidades 
xordidas das pretensións e inquedanzas da veciñanza e dos comerciantes e co 
obxectivo de ter unha villa máis limpa, faise necesario, nas principais rúas de 
Redondela  (Alfonso  XII,  Ribeira  e  Xeneral  Rubín)  evitar  residuos  dentro  dos 
contedores  de  lixo  en  horarios  comerciais,  xa  que  había  numerosas  queixas 
sobre todo no verán de malos cheiros nas inmediacións dos mesmos, evitar a 
presenza visual e estética deses grandes contedores de lixo durante o día para 
facilitar  a  accesibilidade  e  mellorar  a  estética  desta  arteria  comercial  de 
Redondela, evitar a acumulación de residuos fora dos contedores en horarios 
comerciais e crear inercias e costumes distintas para fomentar a reciclaxe e por 
conseguinte diminuír  a  cantidade de restos orgánicos que levan a SOGAMA, 
favorencedo o aforro económico, polo que é preciso modificar as condición do 
contrato formalizado con Urbaser, SA para adaptalo as estas novas condicións de 
prestación do servizo que dean resposta as novas necesidades.

Tendo en conta que o coste desta modificación estímase nun importe mensual de 
2.759,23 euros, máis o IVE do 10%, o que fai un total de 3.035,15 euros ao mes.

Considerando de interese para a veciñanza seguir prestando este servizo.

Visto o informe favorable emitido polo secretario municipal o 20.09.2018.

Visto o informe emitido polo interventor municipal o 20.09.2018.

PROPOÑO AO PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL:

Primeiro.- A aprobación do modificado núm. 1 do contrato da xestión do servizo 
de prerrecollida, recollida domiciliaria universal dos residuos sólidos urbanos e o 
seu  transporte  (asinado  o  13.04.2007  entre  Concello  de  Redondela  e 
URBASER). O contrato modifícase para engadir o seguinte servizo:

O servizo consiste na colocación, retirada e almacenamento dos contenedores 
das fraccións resto e envases lixeiros, de carga lateral e traseira ubicados nas 
rúas:

·        Alfonso XII (desde praza de Ribadavia ata rúa Ribeira).

·        Ribeira -incluíndo unidade 800 lts- ata Praza Constitución.
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·        General Rubín (ata rotonda Viaducto)

A colocación se producirá coa debida antelación ós horarios de funcionamento 
ordinarios do servizo de recollida e a súa retirada e traslado a depósito despois 
do seu baleirado.

En  canto  ao  depósito  dos  contenedores  fóra  dos  horarios  de  recollida,  se 
empregará a zona indicada polo Concello a tal efecto.

Prezo: importe mensual de 2.759,23 euros ao mes (sen IVE), máis 275,92 euros 
de IVE do 10%, o que supón un prezo total por mes de 3.035,15 euros.

Segundo.-  A modificación do contrato surtirá efectos dende o 1 de outubro de 
2018 ata o 31 de maio de 2027, data de finalización do contrato primitivo. 

Terceiro. A modificación do contrato deberá formalizarse.”

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: dá lectura da proposta de acordo de alcaldía. 

É unha cousa que a  nivel  turístico mellora  a imaxe de Redondela,  incide no 
aspecto estético e tamén afecta a cuestións de accesibilidade.  Despois de levalo 
a comisión é o que propoñemos.

Sr. Fojo: cremos que por querer todos os redondeláns queren  que lle retiren os 
contenedores de diante. O lavado non se está facendo como debería. Agora se 
eleva o custo dun servizo deficitario  ofertando un servizo en exclusiva a uns 
poucos comerciantes. Hai  zonas do pobo que se animan un pouco máis que 
outras; isto vai en contra doutras zonas. Hai 10 anos retiráronse os contenedores 
de carga traseira nas parroquias rurais facendo só recollida lateral e con menos 
frecuencia. O que precisamos son medidas de aforro reais como facer normal a 
obrigatoriedade de separar os residuos reciclables, dotando de contenedores e 
que  estean  preto  do  lugar  de  recollida.  A comisión  de  servizos  privatizados 
debería  ser  onde  analizar  estas  cuestións  e  optimizar  o  servizo  de  recollida 
domiciliaria universal.

Sr.  González  (BNG):  según  o  PP  hai  unha  serie  de  necesidades  que  non 
consideramos prioritarias. Temos moitísimas dúbidas. A esta cuestión de recollida 
de contenedores nas rúas céntricas de Redondela xa se fixo referencia noutro 
pleno de que o estaba a prestar gratuitamente. Hai un expediente anterior a esta 
modificación  no  que  houbo  unha  negociación  entre  Concello  e  Urbaser  para 
experimentar e poñer en marcha este servizo. Urbaser di que se prestou de xeito 
gratuito mes e medio. A partir do 1 de maio é cando se lle cobra ao Concello. 
Para nós é irregular este procedemento porque a licitación deste contrato coa súa 
publicación ten lugar cando remata o contrato. Temos moitas dúbidas, non existiu 
a suficiente publicidade deste contrato, non se convidou a outras empresas. É 
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irregular. Nos informes faise referencia a que non se pode xustificar que se faga 
agora o contrato menor cando xa se prestaba con anterioridade. Como o menor 
só se pode facer por un ano é por iso que o traen a pleno agora. Non se nos 
convenceu onde está esa demanda, para que colectivos, non nos convence. Será 
un sobrecusto de 36.000 euros ao ano para o Concello de Redondela. Vai ao 
bolsillo de todos. É un trato discriminatorio para outras zonas. Aínda por enriba 
non presta o servizo de recollida como debería. Malia a xustificación que fai a 
voceira do PP consideramos que esta modificación non é acaída e non é en 
beneficio dos veciños e veciñas de Redondela.

Sr. Bastos (AER): apoiamos a petición de Xoán Carlos de que se pronuncien os 
servizos  xurídicos.  Non  nos  parece  normal  que  como  dia  a  Resolución  de 
Alcaldía o prazo de duración do contrato comprenda dende maio ata setembro, 
pero a resolución de alcaldía é de 6 de setembro.

Alcalde: os servizos xurídicos xa fixeron o seu informe para ese contrato e para 
este  expediente  de  modificación.  Informe  desfavorable  no  contrato  menor  e 
informe favorable na modificación.

Sr. Bastos: ten que facerse agora porque senón pasaría de 15.000 euros e xa 
non sería o contrato menor. Os motivos da retirada dos contenedores son varios, 
un  por  exemplo  os  malos  cheiros  en  horarios  comerciais  pero  existe  unha 
ordenanza que non permite tirar a basura en horarios comerciais, e URBASER 
ten a obriga de que os contenedores non boten cheiro;  outro motivo é crear 
inercias para fomentar a reciclaxe pero o certo é que nesa rúa a reciclaxe non se 
está  facendo,  empeorou,  se  imos  aos  contenedores  o  veremos.  Outro  dos 
motivos é diminuír a cantidade de restos orgánicos, como se sabe isto? Deixa a 
xente de comer? Outro dos motivos é facilitar a accesibilidade, este é curioso 
porque os hai que impiden ver os pasos de peóns, outros impiden ver os carros 
de bebés e eses nada; o único motivo que pode ser certa é a presenza visual e 
estética pero este motivo é o menos importante. Outro dos motivos é que se trata 
dunha demanda veciñal, imaxino que todo o mundo non quere os contenedores 
diante da súa casa.

O informe  do  secretario  di  que  si  pero  non,  di  o  dos  conceptos  difíciles  de 
precisar, conceptos xurídicos indeterminados.

Sr. Álvarez (PSOE): lles vamos dicir claramente que non. Calquera dos grupos da 
oposición  está  considerando  vías  alternativas  cos  seus  servizos  xurídicos.  A 
xestión  que  fai  URBASER  neste  Concello  é  bastante  dubidosa.  Agora  nos 
atopamos cun gasto anual de máis de 36.000 euros, a día de 1 de maio vostedes 
decidiron continuar coa súa proposta sen consultar coa oposición. Hoxe por unha 
cuestión legal téñeno que traer a pleno porque senón excedía do contrato menor.  
Non  contarán  co  noso  apoio  porque  consideramos  inxusto  que  o  centro  de 
Redondela sí e outros lugares de Redondela non. Hoxe ás sete da tarde estaba 
pasando o camión pola rúa e existe descontrol. Vostedes dan un contrato a unha 
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empresa alegando entre as causas os malos cheiros pero gustaríame saber se 
URBASER está  a  cumprir  coas  limpezas  que  ten  que  executar  en  todos  os 
puntos  do Concello.  Hai  moitos  máis  puntos  do contrato  que URBASER non 
cumpre. A sorpresa é que URBASER utilice os contenedores deste Concello para 
vendelos a outros Concellos. Vostedes nin se enteran nin se queren enterar. Hai  
contenedores no rural que non foron cambiados. URBASER tiña que executar 
unha reforma do 100%

Sra. Amoedo: o equipo de goberno fala de proxectar Redondela e vostedes falan 
de  lavar  contenedores  e  cambialos.  Fan  coma  sempre  e  como  gobernaron, 
seguen tendo o mesmo nivel. Este servizo que se propón é pioneiro, e se fixo en 
periodos distintos e por iso tamén se chegou ao verán. Queriamos ver no verán 
como resultaba. Non sei cal é o medo que teñen a que se fagan probas nos 
servizos que consideramos que poden ser bos para mellorar a calidade de vida 
dos veciños. A xustificación que fai o meu compañeiro é que resulta necesario 
ampliar o tempo do seu estudo, trátase de que precisamos máis tempo para facer 
o  estudo.  Segundo o  seu razoamento  tamén deberiamos  ter  un  Mercado de 
Abastos ou un Auditorio en cada parroquia; o casco urbano de Redondela é a 
zona que máis se visita de Redondela. Non vexo agravio, todo o mundo disfrutará 
da zona. E ademais os do casco urbán só terán unhas horas determinadas para 
botar o seu lixo. Si que se recicla máis, en papel un 35% máis, en vidro un 12% 
máis...  Me sorprende AER a postura que ten. Non entendo cal  é o problema 
dunha modificación dun contrato con informes favorables, existirá máis traballo 
empregando a xente por parte da empresa. Non entendo a súa mediocridade, 
non lles gusta a vostedes que Redondela avance. O sr. González xa nos ten 
acostumados co non polo non; dicirlle ó sr. Fojo que o casco urbán o utiliza todo o 
mundo  que  vén  por  Redondela.  Unha  vez  máis  vostedes  botan  para  atrás 
proxectos que son para realzar o noso pobo.

Sr. Fojo: fáltalles meter caña ás empresas privadas antes de dar máis manga 
ancha.  Pensamos  que  se  deberían  centrar  máis  en  políticas  de  reciclaxe  e 
incentivar estas prácticas.

Sr. González: o BNG está pensando que os seus servizos xurídicos analicen este 
tema por se hai algún tipo de delito. Hai unha memoria de URBASER na que di  
que se lle paguen as facturas de maio, xuño e xullo pero o contrato publícase en 
setembro cando o servizo se deu por rematado.

O que lle vai ao PP é dicir que este servizo é absolutamente novedoso en Galicia. 
É unha decisión caprichosa, non se acaba de xustificar en ningún momento que 
colectivo ou asociación refrenda esta demanda. É unha decisión clientelar, quen 
nos di que no futuro non vendan esta posibilidade a outras zonas. Non vamos 
apoiar esta proposta. Tamén se pon en perigo a seguridade dos veciños, este 
camión vén pola rúa e quita e pon os contenedores sen medidas de seguridade.

Sr. Bastos: quero preguntarlle á voceira do PP se nos datos da reciclaxe que deu 
se refire a toda Redondela ou só nestas rúas. Outra dúbida que temos é saber  
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que outras posibilidades se estudaron.  Tamén queremos saber  se a iniciativa 
disto xorde de URBASER ou do Concello. Antes de iniciar a recollida URBASER 
xa comprara o camión, non é certo que empregue unha persoa máis, a persoa 
que está é do turno da mañá. O equipo de goberno non ten pensado que se leve 
a outras rúas este servizo? Ata o 2027 estamos falando de 324.000 euros. Se se 
fai  noutras rúas subirá moito nun contrato que xa é deficitario.  Como servizo 
pioneiro e como proba cremos que non foi o axeitado.

Alcalde:  a  iniciativa  non parte  de  URBASER. Levabamos tempo vendo como 
podiamos implementalo. 

Sr. Álvarez (PSOE): a pregunta se a porcentaxe de reciclaxe era no centro ou no 
total tamén nos interesa sabelo. Seguramente diga que é no total, sabe porque 
sube? A xente recicla máis ou lle facilitaron a reciclaxe aumentando o número de 
contenedores, a URBASER lle interesa que se recicle máis porque o residuo non 
orgánico tamén o xestiona URBASER. O camión de quen é? Se non se aproba 
estará o camión parado? Pregunto se o depósito deses contenedores e o perigo 
que representan non necesita algún tipo de medidas de seguridade, como por 
exemplo o necesita un guindastre. Sra. Amoedo ten un argumento baleiro, fala de 
lealdade  cando  sempre  lle  deu  exactamente  o  mesmo  do  que  opinaba  a 
oposición. Outra pregunta é se neste contrato deficitario que vai subir 36.0000 
euros, tamén lle subirán a cota ás veciños. O servizo de recollida de residuos 
existe en todos os puntos do Concello pero o que non hai é o mesmo servizo.

Sra. Amoedo: as xustificacións que fai son para sairse pola tanxente. Vostedes só 
fan  políticas  mediocres.  Me  falan  constantemente  de  que  a  URBASER  lle 
interesa, quen deixou o contrato ben atadiño con URBASER foron PSOE e BNG, 
e quen tomou a decisión de que URBASER se beneficiase de si se reciclabla 
máis ou menos, foron por vostedes. É un contrato do século pasado pero non 
pensado para o século XXI. Tanto BNG e PSOE participaron nos vertedeiros que 
tiña Redondela ata o ano 2000. Son realidades de como gobernaban vostedes. A 
día de hoxe aínda non podemos usar ese espazo pola cantidade de gases e 
basura nociva. Non podemos esquecernos do vertedoiro que tiñamos en Santa 
Mariña e noutras parroquias.

VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida a votación a proposta antes indicada,  resulta rexeitada en votación 
ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 8 votos a favor do PP e 
12 votos en contra (06 do PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non 
adscrito).

3. Aumento do Límite das Gratificacións do Persoal Funcionario V
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ANTECEDENTES:

Vista o ditame da Comisión Informativa permanente de Economía e Facenda de 
día 24/09/2018 que di:

“Asunto: aumento da contía global da gratificación extraordinaria V

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

 

É  por  elo  que  é  preciso  proceder  a  realizar  as  pertinentes  operacións 
orzamentarias  que poidan  amparar  estas  retribucións  pendentes  de aboar  os 
empregados municipais.

 

No caso dos funcionarios, como vai  supor un aumento do importe global  das 
gratificacións extraordinarias aprobadas no seu momento polo Pleno, é preciso 
que  a  autorización  para  aumentar  dito  importe  sexa  outorgado  polo  órgano 
competente que é o Pleno da Corporación.

 

Incorpórase o informe de Intervención con referencia ASR-20.09.18.3 de 20 de 
setembro que consta de catro páxinas.

 

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

 

Primeiro.-  Establecer  o  importe  máximo  de  gratificacións  en  67.252,49  €, 
cumprindo coas condicións establecidas no informe da Intervención antedito. ”

INTERVENCIÓNS:

AMOEDO: foi á comisión de Facenda. Aumento da contía global da gratificación 
extraordinaria  para  poder  pagar  as  gratificacións  correspondentes  ó  mes  de 
setembro: policía local, vías e obras, medio ambiente e servizo eléctrico.

GONZÁLEZ: o que se trae é unha das gratificacións máis moderadas dos últimos 
meses. Houbo meses que foron un auténtico desastre, aquí van horas extras que 
teñen que ver  co  entroido  de verán.  O que cuestionamos é  que moitas  das 
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gratificacións que se foron pagando débense a unha falta de control absoluta. 
Nos absteremos.

DARRIBA: neste caso parécennos especialmente grave cuestións de aptitude, o 
xefe da policía local emite un informe no que di que para o entroido de verán hai  
once policías e expón que se realiza consulta cos membros da policía local que 
están en descanso e 5 mostran a súa disposición. O Concelleiro de Interior emite 
unha proposta considerando a excepcionalidade para que se deixen sen efecto 
permisos concedidos. Resulta que ó final os policías que se presentaron foron 
catro, nun informe lle dixeron que había 5 dispostos e finalmente se presentan 4. 
Esto supón que non existe planificación. Se vemos o contido das horas existen 
cuestións como montar,  desmontar,  baldear,  etc.;  pero  hai  cuestións que non 
deberían  suceder  como  axudar  a  cargar  ó  chófer  de  Xanco,  axudarlle  os 
traballadores do Concello a unha empresa privada. Hai unha que nos fai graza: 
control de terrazas en vía pública, pagamos horas extra para isto e esperamos os 
informes pertinentes.

CABALEIRO (PSOE): estamos no mesmo sainete. Neste caso houbo eventos e 
circunstancias  e  pode  ser  necesario  que  se  fagan  horas  extras.  Non  sei  se 
chegaron  a  entender  a  nosa  mensaxe  pero  entendemos que  está  dentro  do 
razoable.  Absterémonos  para  que  os  traballadores  poidan  cobrar  pero  non 
compartimos a xestión que está facendo o equipo de goberno deste tema.

AMOEDO: di o sr. González que foi todo unha desfeita. Non entendo o que di. o 
sr. Darriba porque fálame dunha cuestión de organización interna da policía local.  
É lóxico que en eventos de especial atención e con gran cantidade de persoas 
que seguen vindo, nese momento non se lle dese ningún tipo de permiso. É unha 
necesidade esencial, non vexo a problemática.

Di o sr. Cabaleiro que lle facemos caso, pois non, ningún; se consideramos que 
existen servizos extraordinarios que hai que atender é o que facemos. Segundo 
vostede non tiñamos que pagar ningunha hora extraordinaria, entón teriamos que 
privatizar e subcontratar, como fai a Deputación de Pontevedra.

GONZÁLEZ (BNG): dicía a voceira do PP a magnífica campaña do entroido de 
verán  do  goberno  municipal  que  lle  custou  ao  Concello  17.000  euros  nunha 
campaña de publicidade sen que viñera avalado por ningún informe de entidade 
pública en materia sanitaria. Lle recomendo á voceira do PP que vaia ao Atlántico 
e o lea, é respecto de que a adolescencia beba. En Redondela temos un grave 
problema de saúde pública. Hai unha mala organización do equipo de goberno. 
Absterémonos para que os traballadores poidan cobrar.

DARRIBA: que se reforcen servizos da policía local nun evento así parécenos 
razoable, do que estamos a falar é do tema da previsión. Non existiu previsión.  O 
que fixeron foi suspender a todos. Todo o mundo en cuartelillo. Falar do número 
de  horas  que  se  gastan  en  determinadas  cousas  tamén  conleva  saber  se 

11



realmente existiu alguén que controlase o número de horas. Hai cuestións que 
chaman a atención como horas extras de electricistas por axuda á empresa na 
montaxe. 

CABALEIRO: este tema é moi manido, xa aburre. O PP mete a outras institucións 
que non vén ao conto aquí. Vostedes son unha organización desorganizada. Nas 
horas  extras  non teñen  un cronograma dos  traballos  básicos.  Hai  que  pagar 
horas extras cando haxa que pagalas. O PSOE nunca dixo que non se tiñan que 
pagar horas extras.

AMOEDO:  a  previsión  faise,  existiu  unha  xunta  local  de  seguridade  para 
coordinar todo, quenes ían estar. Se vamos ter unha gran afluencia de público 
temos  que  ter  a  seguridade  de  ter  os  efectivos  necesarios.  Tamén  creo  na 
palabra  dos  funcionarios  cando  din  que  traballaron  6  horas,  non  desconfío. 
Cando o sr.  González  di  que vamos mellorando,  estámolo  facendo ben.  Son 
horas extras que se tiñan que facer, preferimos pagar horas extras que privatizar.

VOTACIÓN E ACORDOS:

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

4. Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora do Imposto de Vehículos de 
Tracción Mecánica.

ANTECEDENTES:

Vista o ditame da Comisión Informativa permanente de Economía e Facenda de 
día 24/09/2018 que di:

“Unha  das  manifestacións  máis  democráticas  existentes  nas  leis  que  nós 
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 
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recursos para poder afrontar a prestación destes servizos.

O  Concello  de  Redondela  ven  presentando  en  todos  estes  anos  unhas 
magnitudes  orzamentarias  positivas  e  cumprindo  os  limites  impostos  pola 
normativa financeira. A mellora económica que a nivel macro estase a observar 
nos últimos trimestres debe trasladarse a economía doméstica e deben ser os 
poderes públicos os primeiros en axudar a acadar ese obxectivo. Un xeito de 
facelo é diminuíndo a carga fiscal que soportan os cidadáns para que poidan 
dispor de maior cantidade de cartos. E un xeito eficaz de facelo, tras aprobar este 
Concello reduccións no imposto sobre bens inmobles de o de incremento de valor 
de  terreos  de  natureza  urbana  e  sobre  o  imposto  de  vehículos  de  tracción 
mecánica.

Para  acadar  este  obxectivo  de interese  xeral  é  necesario  e  imprescindible  a 
modificación da ordenanza reguladora do devandito imposto.

É por elo que esta Alcaldía elevou unha proposta á Comisión de Facenda no mes 
de xuño. Esta proposta foi debatida e votada, pero tamén se acordou que non se 
incluíra dentro da orde do día do Pleno correspondente para que os distintos 
grupos municipais puideran facer as súas achegas.

Tras  as  presentación  das mesmas e  dos  debates  que se  produciron  noutras 
comisións, esta Alcaldía presenta unha nova proposta de modificación. 

Dita reducción realízase sobre as cuotas que se recollen na normativa aplicable 
sen que as mesmas sexan menores nin maiores ós límites recollidos pola lei.

Na tramitación desta modificación e na súa aprobación, de ser o caso, aplicarase 
en todo caso o principio de transparencia procedendo á publicación dos acordos 
impostos  pola  normativa  de  aplicación  e  o  de  eficiencia  ó  prever  unha 
modificación da normativa o mais áxil e o mais racional cos recursos públicos.

Entende  esta  Alcaldía  que  a  aprobación  desta  modificación  non  suporá  un 
incumprimento  da  estabilidade  orzamentaria  e  da  sustentabilidade  financeira, 
posto que polo que se refire á primeira, os importes que presenta superan en 
moito  a  cantidade  que  se  prevé  de  reducción  na  recadación,  algo  mais  de 
noventa e cinco mil euros.

Para a realización da proposta de reducir  as cuotas,  realizouse a media das 
cuotas nos concellos de mais de vinte mil habitantes sen contar as sete cidades 
galegas e aqueles concellos da nosa contorna. A proposta trata de achegar eses 
importes  á  media  que  se  desprende  desa  comparativa  pero  a  diferencia  da 
primeira proposta que trataba de achegar as cuotas da ordenanza á media, neste 
caso trátase de aplicar unha reducción lineal a todas as cuotas.

Así mesmo, proponse o establecemento de dúas novas bonificacións na cuota en 
función da 

E estas son as motivacións que levan a propor a esta Comisión Informativa de 
Facenda:
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Primeiro.-  A aprobación  da  modificación  da  ordenanza  fiscal  reguladora  do 
Imposto  de  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  no  Concello  de  Redondela  que 
quedará tal como se recolle no anexo a esta proposta.

Segundo.-  Expoñer  ao  público  o  expediente  administrativo  referido  á 
modificación da ordenanza fiscal citada durante o prazo de trinta días hábiles, 
dentro dos cales os interesados, debidamente lexitimados, poderán examinar o 
expediente administrativo e presentar por escrito as reclamacións que estimen 
oportunas.

Rematado o período de exposición ao público adoptaranse, polo Concello Pleno, 
os acordos definitivos que procedan resolvendo as reclamacións  no seu caso 
presentadas e aprobando a redacción definitiva da modificación da ordenanza 
fiscal. Se non fora presentada ningunha reclamación no prazo citado entenderase 
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisorio, sen necesidade de novo 
acordo plenario.

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

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

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA NO CONCELLO DE REDONDELA

Artigo 1.- Natureza e feito impoñible.

1.- O Imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un tributo directo que grava 
a  titularidade  dos  vehículos  desta  natureza,  aptos  para  circular  polas  vías 
públicas, calqueira que sexan a súa clase e categoría.

2.- Considérase vehículo apto para a circulación o que teña sido matriculado nos 
rexistros públicos correspondentes e mentres non cause baixa nos mesmos.

Aos efectos deste Imposto considéranse tamén aptos para circular os vehículos 
provistos de permisos temporais e matrícula turística.

3.- Non están suxeitos a este Imposto:

a)  Os  vehículos  que  tendo  sido  dados  de  baixa  nos  rexistros  indicados  no 
apartado anterior por antigüidade do seu modelo, poidan ser autorizados para 
circular  excepcionalmente  con  ocasión  de  exhibicións,  certames  ou  carreiras 
limitadas aos desta natureza.

b)  Os  remolques  e  semirremolques  arrastrados  por  vehículos  de  tracción 
mecánica cuxa carga útil non sexa superior a 750 quilogramos.

Artigo 2.- Suxeitos pasivos
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Son  suxeitos  pasivos  deste  Imposto  as  persoas  físicas  ou  xurídicas  e  as 
entidades ás que se refire o artigo 35.5 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral 
Tributaria, e que teñan ao seu nome o vehículo no correspondente permiso de 
circulación.

Artigo 3. Exencións e bonificacións.

1. Estarán exentos do Imposto:

a) Os vehículos oficiais do Estado, Comunidades Autónomas e entidades locais 
adscritos á defensa nacional ou á seguridade cidadá .

b)  Os vehículos de representacións diplomáticas,  oficinas consulares,  axentes 
diplomáticos e funcionarios consulares de carreira acreditados en España, que 
sexan súbditos dos respectivos países, externamente identificados e a condición 
de reciprocidade na súa extensión e grao .

Así mesmo, os vehículos dos organismos internacionais con sede ou oficina en 
España e dos seus funcionarios ou membros con estatuto diplomático.

c)  Os vehículos respecto dos cales así  se derive do disposto en tratados ou 
convenios internacionais .

d)  As  ambulancias  e  demais  vehículos  directamente  destinados  á  asistencia 
sanitaria ou ao traslado de feridos ou enfermos .

e) Os vehículos para persoas de mobilidade reducida a que se refire o apartado A 
do anexo II  do Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto 
2822/1998, do 23 de decembro.

Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de persoas con 
discapacidade para o seu uso exclusivo. Esta exención aplicarase en tanto se 
manteñan ditas circunstancias, tanto aos vehículos conducidos por persoas con 
discapacidade como aos destinados ao seu transporte .

As exencións previstas nos dous parágrafos anteriores non resultarán aplicables 
aos suxeitos pasivos beneficiarios delas por máis dun vehículo simultaneamente .

A  efectos  do  disposto  neste  parágrafo,  consideraranse  persoas  con 
discapacidade quen teña esta condición legal en grao igual ou superior ao 33 por 
100.

f)  Os  autobuses,  microbuses  e  demais  vehículos  destinados  ou  adscritos  ao 
servizo de transporte público urbano, sempre que teñan unha capacidade que 
exceda de nove prazas, incluída a do condutor .

g) Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola .

2 . Para poder aplicar as exencións a que se refiren os parágrafos e) e g) do  
apartado 1 deste artigo, os interesados deberán instar a súa concesión indicando 
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as características do vehículo, a súa matrícula e a causa do beneficio. Declarada 
a exención pola Administración municipal, expedirase un documento que acredite 
a súa concesión.

En relación coa exención prevista no segundo parágrafo do parágrafo e )  do 
apartado 1 anterior, o interesado deberá achegar o certificado da discapacidade 
emitido polo órgano competente e xustificar o destino do vehículo ante o Concello 
de  Redondela  mediante  declaración  de  uso  exclusivo  do  vehículo  para  o 
transporte do beneficiario da exención.

3. Establécense as seguintes bonificacións:

a) Terán unha bonificación do 100 por 100 da cota do Imposto (indicada no artigo 
4 desta ordenanza) os vehículos catalogados como “históricos” polo organismo 
competente, e aqueles que teñan unha antigüidade mínima de vintecinco anos 
contados  a  partir  da  data  da  súa  fabricación;  se  esta  fora  descoñecida 
documentalmente, tomarase como tal a da súa primeira matriculación ou, no seu 
defecto, a data na que o correspondente tipo ou variante deixara de fabricarse.

Para poder gozar das bonificacións indicadas os interesados deberán solicitar a 
súa  concesión  ao  Concello  de  Redondela  indicando  as  características  do 
vehículo e acompañando certificacións acreditativas do seu carácter histórico ou 
da súa antigüidade mínima de 25 anos segundo o indicado no parágrafo anterior.

O Concello poderá tramitar de oficio as bonificacións reguladas neste apartado 
3.a) para os vehículos que teñan unha antigüidade mínima de 25 anos segundo o 
indicado no apartado citado.

b) 1. Gozarán dunha bonificación do 75% durante tres anos naturais dende a súa 
primeira  matriculación  e  do  50% nos  dous  seguintes  na  cota  do  imposto  os 
vehículos  clasificados no Rexistro  de  vehículos  da Dirección  Xeral  de  Tráfico 
como Vehículos  0  emisións,  conforme á  clasificación  dos  vehículos  polo  seu 
potencial contaminante recollida no Anexo II do Regulamento Xeral de Vehículos 
Real Decreto 2822/1998 de 23 de decembro.

b) 2. Gozarán dunha bonificación do 50% durante tres anos naturais dende a súa 
primeira  matriculación  e  do  25% nos  dous  seguintes  na  cota  do  imposto  os 
vehículos  clasificados no Rexistro  de  vehículos  da Dirección  Xeral  de  Tráfico 
como Vehículos ECO, conforme á clasificación dos vehículos polo seu potencial 
contaminante  recollida  no  Anexo  II  do  Regulamento  Xeral  de  Vehículos  Real 
Decreto 2822/1998 de 23 de decembro.

As  bonificacións  recollidas  neste  apartado  3.b)  se  aplicarán  de  oficio  pola 
Administración Municipal,  previa  comprobación do cumprimento dos requisitos 
esixidos  para  o  seu  outorgamento  de  acordo  ca  información  facilitada  pola 
Dirección Xeral de Tráfico.

4.  A concesión  de beneficios fiscais,  a  instancia dos suxeitos pasivos,  surtirá 
efectos para o exercicio seguinte a aquel en que se formulara a súa solicitude.
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5. De non recair resolución expresa dentro do prazo no que deban ser resoltas,  
entenderase desestimadas as peticións de exencións e bonificacións reguladas 
no presente artigo.

6.- O efecto de concesión de exencións comeza a partir do exercicio seguinte ao 
da data de solicitude, e non terá carácter retroactivo.

Sen prexuizo do anterior, cando o beneficio fiscal sexa solicitado antes da firmeza 
da  liquidación,  concederase  se  na  data  do  devengo  do  tributo  concorren  os 
requisitos esixidos para o seu disfrute.

Artigo 4. Cota

De conformidade co previsto no artigo 95.4 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, 
do  5 de marzo,  polo  que se aproba o texto refundido da Lei  reguladora das 
facendas  locais,  as  tarifas  anuais  do  Imposto  sobre  vehículos  de  tracción 
mecánica neste Concello son as seguintes:

Cota

Potencia e clase de vehículo         Euros

A) Turismos: 5

A.1. De menos de 8 cabalos fiscais.............................................................17,00

A.2. De 8 até 11,99 cabalos fiscais..............................................................49,00

A.3. De 12 até 15,99 cabalos fiscais..........................................................105,00

A.4. De 16 até 19,99 cabalos fiscais..........................................................133,00

A.5. De 20 cabalos fiscais en adiante........................................................205,00

B) Autobuses:

B.1. De menos de 21 prazas......................................................................120,00

B.2. De 21 a 50 prazas...............................................................................174,00

B.3. De máis de 50 prazas.........................................................................219,00

C) Camións:

C.1. De menos de 1.000 kilogramos de carga útil.......................................61,00

C.2. De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ........................................120,00

C.3. De máis de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil...........................176,00

C.4. De máis de 9.999 kilogramos de carga útil.........................................218,00
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D) Tractores:

D.1. De menos de 16 cabalos fiscais...........................................................23,00

D.2. De 16 a 25 cabalos fiscais....................................................................37,00

D.3. De máis de 25 cabalos fiscais............................................................113,00

E) Remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de

tracción mecánica:

E.1. De menos de 1.000 e máis de 750 kilogramos de carga útil.................24,00

E.2. De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil ............................................40,00

E.3. De máis de 2.999 kilogramos de carga útil .........................................122,00

F) Outros vehículos:

F.1. Ciclomotores............................................................................................7,00

F.2. Motocicletas até 125 centímetros cúbicos...............................................7,00

F.3. Motocicletas de máis de 125 até 250 centímetros cúbicos...................14,00

F.4. Motocicletas de máis de 250 até 500 centímetros cúbicos...................28,00

F.5. Motocicletas de máis de 500 até 1.000 centímetros cúbicos................57,00

F.6. Motocicletas de máis de 1.000 centímetros cúbicos...........................114,00

Artigo 5.- Período impositivo e devengo

1.-  O  período  impositivo  coincide  co  ano  natural,  salvo  no  caso  de  primeira 
adquisición dos vehículos. Neste caso o período impositivo comezará o día no 
que se produza dita adquisición.

2.- O Imposto devéngase o primeiro día do período impositivo.

3.- O importe da cota do imposto se prorrateará por trimestres naturais nos casos 
de  primeira  adquisición  ou  baixa  definitiva  do  vehículo.  Tamén  procederá  o 
prorrateo  da  cota  nos  mesmos  termos  nos  supostos  de  baixa  temporal  por 
subtracción ou roubo de vehículo, e iso desde o momento en que se produza dita 
baixa temporal no Rexistro público correspondente .

Artigo 6.- Xestión

1.- A xestión, liquidación, inspección e recadación, así como a revisión dos actos 
ditados en vía de xestión tributaria corresponderalle ao Concello de Redondela 
para a totalidade de vehículos, sempre que o domicilio que conste no respectivo 
permiso de circulación esté comprendido dentro deste termo municipal.
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2.- Este imposto xestionarase en réxime de autoliquidación cando se trate de 
vehículos que sexan alta no tributo como consecuencia da súa matriculación e 
autorización  para  circular,  así  como cando se  produza a  súa  rehabilitación  e 
novas autorizacións para circular, nos casos en que o vehículo houbera causado 
baixa  temporal  ou  definitiva  no  Rexistro  da  Xefatura  Provincial  de  Tráfico. 
Respecto  dos  expresados  vehículos,  o  suxeito  pasivo  deberá  practicar,  no 
impreso habilitado para o efecto pola Administración municipal, a autoliquidación 
do  imposto  con  ingreso,  no  seu  caso,  do  seu  importe  nas  entidades 
colaboradoras autorizadas polo Concello de Redondela.

3.-  A  autoliquidación  terá  carácter  provisional  ata  que  se  comprobe  pola 
Administración  municipal  que  a  mesma  efectuouse  mediante  a  correcta 
aplicación das normas reguladoras do imposto.

4.-  Nos  casos  de  vehículos  xa  matriculados  ou  declarados  aptos  para  a 
circulación,  a  recadación  dos  correspondentes  cotas  realizarase  mediante  o 
sistema de padrón anual no que figurarán a totalidade dos vehículos suxeitos ao 
Imposto e que se atopen inscritos no correspondente Rexistro Público a nome de 
persoas e Entidades domiciliadas neste termo municipal.

5.- O Padrón anual do Imposto exporase ó público polo prazo de quince días, 
período  no  que  os  lexítimos  interesados  poderán  examinalo  e,  no  seu  caso, 
formular as reclamacións oportunas.

6.-  A  exposición  ao  público  anunciarase  no  Boletín  Oficial  da  provincia  de 
Pontevedra, así como no Taboleiro de Anuncios do Concello, e terá carácter de 
notificación colectiva ó abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003 de 17 
de decembro, Xeral Tributaria.

7.-  Nos casos de vehículos incluidos nos correspondentes Padróns anuais,  o 
pago  das  cotas  do  Imposto  realizarase  -en  período  voluntario-  durante  dous 
meses; prazo que será establecido pola Alcaldía e anunciado no Boletín Oficial 
da provincia, así como no Taboleiro de Anuncios do Concello.

8.- O pago do imposto acreditarase mediante recibo tributario ou carta de pago.

Disposición final

Esta ordenanza fiscal, entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial 
da provincia de Pontevedra, e aplicarase a partir  do día 1 de xaneiro do ano 
seguinte,  permanecendo  en  vigor  até  a  súa  modificación  ou  derrogación 
expresa.”

INTERVENCIÓNS:

AMOEDO (PP): é unha proposta que xa se levou á comisión dúas veces para 
que poidesen incorporarse aportacións dos grupos. Coa mellora económica que 
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se está observando nos últimos trimestres cremos que se ten que trasladar aos 
cidadáns,  é  unha rebaixa no Imposto de vehículos.  Fixemos unha media dos 
concellos de máis de 20.000 habitantes exceptuando a Vigo. Falamos de que 
deixaremos  de  ingresar.  Cremos  que  é  bo  que  se  aplique  esta  redución  de 
90.000  euros  no  ano  que  vén,  ante  a  bonanza  e  bo  remanente  que  ten  o 
Concello. Todos os cidadáns que teñen un vehículo verano reflexado. Agradezo 
ós grupos políticos as súas aportacións.

GONZÁLEZ  (BNG):  é  unha  diminución  nos  ingresos  que  recibe  o  Concello. 
Faime graza que a voceira do PP faga referencia ao bo resultado do remanente 
cando foi debido ao catastrazo. Porqué non plantexaron esto hai tres anos? O 
Concello debe ter un orzamento para afrontar uns servizos que dende o punto de 
vista  do  BNG  non  se  están  cubrindo.  Acaban  de  publicitarse  as  axudas  a 
entidades deportivas e se reduciron, se realmente existe apoio se modificarían as 
bases. 

En Redondela queremos manifestar que existe un caos circulatorio,  os peóns 
perderon a batalla ante o vehículo particular, máis dende que o PP goberna en 
Redondela. O uso do vehículo urbán é unha necesidade fóra do casco urbán e 
somos  conscientes.  Unha  rebaixa  no  imposto  de  rodaxe  beneficiará  ós 
traballadores que teñen e necesitan o vehículo. O BNG non negociará co PP. 
Houbo propostas doutros grupos que consideramos positivas, por exemplo nos 
vehícuos que favorecen o medio ambiente. A proposta do PP deixa moito que 
desexar.

DARRIBA (AER): á hora de manexar os números, hai un cambio relativo. Haberá 
baixadas dun euro ao ano ou tres euros ao ano. A pesar de que  vostedes o 
chaman rebaixa lineal, non é certo porque se aplica a mesma porcentaxe a todos. 
Na argumentación de que nos equiparamos aos demais concellos similares, no 
primeiro caso resulta que sete quedarían por enriba, noutro caso seis... facemos 
unha baixada que non ten sentido. Non saben que facer cos cartos. A proposta 
que fixemos nos gustaría que se contemplara. Hai  que sentarse a analizar  a 
carga  fiscal  da  cidadanía  e  ver  este  tema.  Falan  de  que a  presión  fiscal  do 
Concello de Redondela comparativamente con outros concellos é inferior, podería 
ser menor pero hai que sentarse e analizalo. Hai que darse conta de que este é o 
segundo  concepto  máis  importante  de  ingresos  directos  do  Concello  de 
Redondela,  pero  é  que  tamén  unha  parte  de  ingresos  do  Estado  está 
condicionada nun 12% e relacionado coa carga fiscal.

MAURO (PSOE): sra. Amoedo a realidade sería ben distinta se realmente collese 
as propostas que se fixeron pola oposición. Vostedes unha e outra vez xustifican 
a baixada porque teñen superávit nos dous anos anteriores. Deixarán de ingresar 
90.000 euros que ben poderían investir en camiños e estradas municipais. Para 
qué os tres euros de baixada? Nós fixemos unhas alegacións utilizando unha 
ordenanza da cidade do lado. Redondela debería apostar máis por  temas como 
o  medio  ambiente,  vehículos  híbridos,  eléctricos,  baixar  a  contaminación.  A 
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cantidade  máis  grande  que  van  baixar  beneficia  máis  aos  vehículos  que 
contaminan  máis.  Avogan  por  destruir  máis  o  medio-ambiente.  Non  é 
proporcional a baixada que se fai.

AMOEDO (PP): mire sr. Álvarez cando se inclúe na ordenanza que os de cero 
emisións teñen un desconto do 75% os primeiros tres anos e un 50% os dous 
seguintes, creo que é máis de un euro. De contaminación non poden falar moito, 
pensen no vertedoiro de Santa Mariña. O que fixo vostede sr. Álvarez foi un copia 
e pega da ordenanza de Vigo. Non se preocupou nin polos vehículos históricos. 
Vostedes  dan  o  dato  no  número  pero  o  importante  é  os  cambios  que  se 
pretenden coa ordenanza. Sr. Darriba cantas xuntanzas queren ter, moitas das 
modificacións súas están aquí. Non me parece que non teña importancia unha 
redución anque sexa de tres euros.  Isto é unha negociación e vostede quere 
impoñer. Cremos que queda unha ordenanza axeitada e resulta que somos o 4ª 
municipio de máis de 20.000 habitantes que menos carga fiscal ten para os seus 
cidadáns.  Tratamos  de  traer  propostas  que  cremos  que  son  boas  para  os 
cidadáns de Redondela.

FOJO:  pensamos  que  é  unha  renovación  da  ordenanza  por  exemplo  cos 
vehículos de contaminación cero; pero parécenos unha redución simbólica, non 
aporta  moito.  Estes  cartos  xuntándoos  todos  poderían  gastarse  en  viais  ou 
transporte público. Non estamos de acordo.

GONZÁLEZ  (BNG):  non  imos  negociar  co  PP.  Cada  un  defende  os  seus 
postulados. Se plantexaba inicialmente polo PP que nos treitos nos que hai máis 
vehículos practicamente non se  movera a ordenanza,  e  os  que máis rebaixa 
terían  serían  os  de  máis  cabalos  fiscais.  O  que  nos  interesa  nesta  segunda 
proposta é que hai unha bonificación para os vehículos de carácter ECO. Para 
nós é un avance importante e cremos que debemos aproveitala. A voceira fai 
referencia á boa xestión do concelleiro de facenda, quero crer que estes cadros 
os faría el. Valoramos esta proposta e nos parece positiva.

DARRIBA (AER):  sra.  Amoedo  valoramos  que  valore  as  nosas  aportacións 
respecto dos vehículos ecolóxicos. Unha rebaixa anual de tres euros son 0,25 
euros ao mes. Vostedes mesmos están vendo que todos os grupos están a prol  
dunha parte da proposta e doutra parte só vostedes. Negociar tamén conleva 
aceptar e acceder. Os propios números nos indican que nos estamos poñendo 
por debaixo de concellos do noso nivel. Sóbrannos ideas de onde empregar os 
90.000 euros.  Deixen a parte da rebaixa a un lado, votemos as dúas partes por 
separado e votemos a rebaixa do tema de contaminación.

MAURO (PSOE): sra. Amoedo ten un aire de superioridade e intenta dar leccións 
morais.  Me di  que  non  traballo,  xa  admitín  que  presentamos unha  copia  da 
normativa de Vigo, xa lle dixemos que é certo que utilizamos a ordenanza de 
Vigo  porque consideramos que é a máis completa. Din que non é válido copiar 
pero cando fixeron a ordenanza de terrazas copiando a de Vigo, deulles igual. Fai 
o que eu digo e non o que eu fago, é o que fan. Non é quen de dar leccións de 
traballo.  Aportamos porque consideramos que debemos aportar  para o medio 
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ambiente.

AMOEDO (PP): o problema que ten vostede sr. Álvarez é que lle sacan as cores. 
Vostedes non fixeron nin unha soa aportación respecto a que reducións aplicar. 
Facemos caso das aportacións que vostedes fan. Teñen a ordenanza con todos 
os matices e mellorando respecto do que vostede aportou. Non fixo ningunha 
aportación  respecto  do  cadro  de  reducións.  Sr.  Darriba  cremos  xusto  que  a 
bonanza do Concello repercuta nos cidadáns. Cremos que un euro, tres euros, 
cinco  euros  ou  dez  euros,  dependendo  para  que  cidadán  é  importante. 
Reducimos  de  11  a  tres  millóns  de  euros  a  débeda  do  concello,  estamos 
traballando de forma axeitada.

VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida a votación a proposta antes indicada,  resulta rexeitada en votación 
ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 09 votos a favor (08 do 
PP e 01 do BNG),  e 11 en contra (06 de PSOE, 04 votos de AER e 01 do 
concelleiro non adscrito).

5.Modificación  de  Ordenanza  Fiscal  Reguladora  Impostos  sobre  Bens 
Inmobles.

ANTECEDENTES:

Vista o ditame da Comisión Informativa permanente de Economía e Facenda de 
día 29/06/2018 que di:

“Unha  das  manifestacións  máis  democráticas  existentes  nas  leis  que  nós 
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 
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recursos para poder afrontar a prestación destes servizos.

Estase a realizar unha ampliación da autoestrada AP-9 en diversos tramos do 
seu trazado, un deles na parroquia de Chapela, aumentando os seus carrís de 
dous a tres en cada sentido. Esta obra fai  que sexa de novo a parroquia de 
Chapela a que teña que asumir un custe en calidade de vida, medioambiental, de 
seguridade... É por elo que é un interese xeral a protección por parte dos entes 
públicos dos seus habitantes, contando entre as súas ferramentas a da política 
fiscal. Trátase de trasladar en definitiva á entidade que empeora a calidade de 
vida das veciñas e veciños da poboación parte do devandito custe a través da 
modificación do tipo impositivo aplicable a autoestrada.

Por outra banda,  un dos fins da fiscalidade é a de repartir  a riqueza entre a  
sociedade,  tratando de ser  xutos no reparto.  Este aumento do tipo impositivo 
suporá un aumento na recadación a súa vez de pouco mais de mil euros.

Na tramitación desta modificación e na súa aprobación, de ser o caso, aplicarase 
en todo caso o principio de transparencia procedendo á publicación dos acordos 
impostos  pola  normativa  de  aplicación  e  o  de  eficiencia  ó  prever  unha 
modificación da normativa o mais áxil e o mais racional cos recursos públicos.

Esta modificación non suporá un incumprimento da estabilidade orzamentaria e 
da sustentabilidade financeira, posto que suporá un aumento de recadación para 
este Concello. 

Para  acadar  o interese xeral,  é  necesario  e imprescindible  a modificación da 
ordenanza reguladora do devandito imposto. A modificación do tipo impositivo 
para o ben de características especiais proposta está dentro dos límites legais 
que se recollen na normativa aplicable.

E estas son as motivacións que levan a propor a esta Comisión Informativa de 
Facenda:

Primeiro.-

A aprobación da modificación da ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre 
bens inmobles no Concello de Redondela e que suporá a inclusión dun novo 
punto no artigo terceiro da ordenanza. Así:

Onde agora o apartado primeiro do artigo 2 di:

“1. O tipo de gravame do IBI queda fixado:

- No 0,40 por cento para os bens de natureza urbana.

- No 0,30 por cento para os bens de natureza rústica.

- No 1,10 por cento para os bens de características especiais.”

Proponse a súa modificación nos seguintes termos:
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“1. O tipo de gravame do IBI queda fixado:

- No 0,40 por cento para os bens de natureza urbana.

- No 0,30 por cento para os bens de natureza rústica.

- No 1,10 por cento para os seguintes bens de características especiais:

- Os destinados á  produción de enerxía eléctrica e gas e ao refino de  
petróleo, e ás centrais nucleares.

- As presas, saltos de auga e encoros, incluido o seu leito ou vaso, agás  
as destinadas exclusivamente ao rego.

-  Os aeroportos e portos comerciais.

- No 1,30 por cento para os seguintes bens de características especiais:

- As autoestradas, estradas e túneles de peaxe.”

Segundo.-

Tamén se modificará a “Aprobación e Vixencia” no final da Ordenanza. Así onde 
di:

“A presente modificación da ordenanza foi aprobada inicialmente polo Pleno da  
Corporación Municipal en sesión celebrada o 9 de marzo de 2018 e, ao non ser  
presentadas alegacións, o acordo quedou elevado automaticamente a definitivo.  
Comezarase a aplicar o día 1 de xaneiro de 2019 e manterase en vigor mentres  
non se acorde a súa derrogación ou modificación expresa.”

Proponse a súa modificación nos seguintes termos:

“A presente modificación da ordenanza foi aprobada polo Pleno da Corporación  
Municipal en sesión celebrada o día   de    de 2018. Comezarase a aplicar o día  
1  de  xaneiro  de  2019  e  manterase  en  vigor  mentres  non  se  acorde  a  súa  
derrogación ou modificación expresa.”

Terceiro.-

Expoñer  ao  público  o  expediente  administrativo  referido  á  modificación  da 
ordenanza fiscal citada durante o prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os 
interesados,  debidamente  lexitimados,  poderán  examinar  o  expediente 
administrativo e presentar por escrito as reclamacións que estimen oportunas.

Rematado o período de exposición ao público adoptaranse, polo Concello Pleno, 
os acordos definitivos que procedan resolvendo as reclamacións no seu caso 
presentadas e aprobando a redacción definitiva da modificación da ordenanza 
fiscal. Se non fora presentada ningunha reclamación no prazo citado entenderase 
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisorio, sen necesidade de novo 
acordo plenario.
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Cuarta.-

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

Quinta.-

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

INTERVENCIÓNS:

AMOEDO  (PP): o  que  traemos afecta  ós  bens  inmobles  de  características 
especiais, se sube o tipo a un 30% para as autoestradas, estradas e túneles de 
peaxe.  Esta  proposta  se  fai  porque  se  fai  a  ampliación  da autoestrada  AP9, 
afectando á parroquia de Chapela asumindo un custe en seguridade e medio 
ambiente; se trata de trasladar á entidade que leva as obras os custes que supón 
por  empeorar  a  calidade de vida  dos cidadáns.  Estamos a  falar  sobre  1.000 
euros,  pero  cremos  que  unha  vez  se  revalorice  a  autoestrada  será  máis  o 
incremento do que ten que pagar.

GONZÁLEZ (BNG): botamos en falta a contundencia dos argumentos nos anos 
anteriores,  o  que era o bo rollo con AUDASA e responsables de FOMENTO, 
agora son os inimigos. Se plantexa a suba do 30% á autoestrada. Lle faltou dicir  
á voceira do PP canto pagará AUDASA por todo isto, con esta suba de 1.000 
euros  chegará  ós  7.000  euros.  Existen  bonificacións  por  lei  do  95%  senón 
chegaría ata os 100.000 euros.  Consideramos que tamén se debería  subir  a 
AENA, que paga 95.000 euros, tamén á Autoridade Portuaria que está en chan 
industrial na beiramar do Concello de Redondela, que están en 170.000 euros. 
Esto vai en concreto para que a AUDASA se lle suba na medida do posible. Nos 
gustaría  que  fose antes.  En  principio  nos  parece ben pero  parécenos pouco 
ambiciosa.

DARRIBA (AER): se plantexa que pode supoñer 1.000 euros a suba. Pero se iso 
llo aplicamos a todos os demais estariamos cerca dos 50.000 euros. Non acabo 
de  entender  a  xustificación.  Houbo  momentos  nos  que  existía  unha  maior 
xustificación  como  cando  se  estaba  enriba  das  casas,  cando  se  lle  dicía  ós 
veciños que apartasen os coches cando pasaban os camións de AUDASA, creo 
que se están rindo de nós. Tiña que ser antes, cando estaba en construción. 
Agora xa marcharon. Dende AER xa insistíamos en que era un dos impostos que 
se lle aplica a determinadas empresas. AUDASA sí, pero a AENA e AUCOSA non 
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se lle aplica con todos os problemas que producen. Pido que me dean unha 
razón de porqué non se aplica a suba a todos os bens.

MAURO (PSOE): a nós tamén se nos plantexou a dúbida de porqué se subía a 
uns sí e a outros non. Quédanos a dúbida de se a AENA e Portos se lles debe 
subir tamén. Buscan o titular de agora me poño en contra da autoestrada e busco 
que  me  devolva  parte  do  dano.  A día  de  hoxe  non  conseguiron  nada,  as 
cuestións que vostedes tiñas non están tan ben atadas con AUDASA.  O certo é 
que vostedes conseguen unha suba de mil e poucos euros a unha empresa que 
só no ano 2017 ingresou de beneficios 44 millóns de euros. Aquí se mostra a súa 
incapacidade de conseguir cousas. Votaremos a favor pero é irrisorio.

AMOEDO (PP): sr. González espero que o goberno actual de España cambie a 
lexislación á que vostede se refire. Temos a posibilidade de aumentarlle á Audasa 
o tipo impositivo máximo e é o que facemos. Todo lles parece mal. É absurdo sr. 
Álvarez que vostede me diga que se están dilatando os tempos, pero é o PSOE 
en  Madrid  o  que  está  dilatando  os  tempos.  Estamos  esperando  que  a 
subdelegada nos reciba. Nós seguiremos buscando melloras para Chapela. Sr. 
Darriba xa se lle dixo na comisión que se estudaría a posibilidade de ata onde se 
podería chegar con AENA e con PORTOS igual. Vamos paso a paso. Sr. Álvarez 
vostede se  ten que preocupar  de  que en Madrid  nos dean os cartos  para  a 
adenda.

GONZÁLEZ  (BNG):  aspiramos  a  que  a  autoestrada  se  transfira  á  Xunta  de 
Galiza. Xa non necesitamos que o Estado lexisle. O PP radicalizado xa o podía 
ter  feito  hai  anos.  Non  aspiramos  a  que  só  sexa  unha  suba  a  AUDASA, 
aspiramos a que outros entes como AENA e Autoridade Portuaria tamén paguen, 
pero xa sabemos que Autoridade Portuaria é do PP e entón calarán vostedes. A 
ampliación da autoestrada para Chapela sempre dixemos que é moi negativa. 
Tamén AUCOSA esperamos que pague máis.

DARRIBA (AER): o que nos gustaría é presentar unha emenda, que se amplíe 
aos outros entes. A realidade é que vostedes non lle queren subir ós demais, nós 
si. Plantexan isto dunha suba de 1.000 euros como se fose algo que lle afecta a 
AUDASA. Aos demais que suporían máis cartos de suba que esta, non queren 
subirlle. Cando estaban as obras en marcha é cando tiñamos capaciadade para 
defender ós veciños. 

MAURO (PSOE):  sra.  Amoedo intente  evitar  mentir.  En ningún momento  nos 
opuxemos porque dixemos que votaríamos a favor. O que é malo é vender fume, 
vostedes presentaron aquí un proxecto que debeu morrer polo camiño porque en 
Fomento non teñen constancia do proxecto.
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ALCALDE: o que está dicindo é unha barbaridade, vostede estivo nas comisións 
de seguimento.

MAURO: o proceso co plan de remodelación que vostede tiña tan atado morreu 
no Consello  de Estado.  Deste tema non están dicindo nada,  e  presumen de 
transparencia. Nas obras de AUDASA foi o PP quen recepcionou a obra, e agora 
o asunto está en fiscalía.

AMOEDO: sr.  Álvarez que diga vostede que non exista ese proxecto ten tela 
cando vostede o viu na Comisión de Seguimento e viu os planos coas melloras 
que  se  propuñan.  Ou  ben  vostede  non  estaba  presente  mentalmente  nesas 
xuntanzas.  Mire  sr.  González  ó  sr.  Feijóo  lle  sobra  coraxe,  xa  pediu  a 
transferencia da AP9 cando estaba Rajoy como presidente. 

Din vostedes que o único chan industrial Redondela o teña ao lado da beira do 
mar, cando vostedes foron os que goberano durante 30 anos e non foron quenes 
de  desenrolar  un  plan  de  ordenación  urbana  en  condicións,  non  se  ordeou 
urbanisticamente Redondela. Vostedes coa súa mediocridade cando gobernaron, 
cantos  anos  leva  AUCOSA?  Tamén  vostedes  foron  membros  da  Autoridade 
Portuaria. Cando están na oposición falan e venden pero cando gobernan fan o 
contrario. Cremos que se lle debe subir a AUDASA e mantemos a proposta.

VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida a votación a proposta antes indicada, resulta  aprobada en votación 
ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 16 votos a favor (08 do 
PP, 06 de PSOE, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito) e 04 en contra de 
AER.

FÓRA ORDE DO DÍA: Aprobación Festivos Locais para o ano 2019

ANTECEDENTES:

Vista a proposta de alcaldía de día 26/09/2018 que di:

“De acordo co establecido no artigo 37.2 do Real Decreto lexislativo  2/2015 de 
23 de  outubro,  polo  que  se  aproba  o  texto  refundido  da  lei  do  estatuto  dos 
traballadores; e no artigo 46 do real Decreto 2001/1983, de 28 de xullo, declarado 
vixente pola disposición derrogatoria única do Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
setembro, sobre xornadas especiais de traballo.
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Considerando o calendario laboral para 2019 aprobado pola Xunta de Galicia.

Tendo en conta as datas tradicionais das festas locais, de acordo co artigo 46 do 
real Decreto 2001/1983, de 28 de xullo, PROPOÑO ao Pleno do Concello:

PRIMEIRO.  Fixar  os  seguintes  días  do  ano  2019  como  festivos  locais  no 

Concello de Redondela (Pontevedra):

29 de abril – LUNS DO CRISTO

20 de xuño – XOVES DE CORPUS

SEGUNDO. Comunicar o presente acordo á Consellería de Economía, Emprego 

e Industria da Xunta de Galicia.”

INTERVENCIÓNS:

AMOEDO: facemos a proposta de fixar os festivos locais o 29 de abril Luns do 
Cristo, 20 de xuño Corpus. Temos que seguir fomentando estas tradicións.

FOJO: co luns do Cristo non estamos de acordo, nos parece máis acertado o 
martes de carnaval.

GONZÁLEZ: é un debate recorrente, estamos de acordo no xoves da Coca pero 
o Luns do Cristo non o acabamos de compartir. O calendario laboral ten moitos 
festivos  relixiosos.  Hai  unha  gran  parte  da  sociedade  que  busca  outras 
alternativas. Esa parte da sociedade está representada tamén aquí. Queremos 
que sexa martes de entroido.

CANO:  lamentamos  que  este  asunto  non  pasase  pola  comisión  informativa. 
Estamos a favor de establecer o xoves da Coca pero preferimos que sexa festivo 
o martes de entroido. Presentamos a emenda de votación da proposta.

Non entendemos a modificación de Xoves de Coca a Xoves de Corpus cando a 
nós nos parece unha vergoña polas crenzas e polas tradicións. Consideramos 
que o entroido é unha festividade con gran participación de toda a veciñanza na 
que participan católicos e non católicos. Consideramos que o martes de entroido 
se non é festivo as persoas que queren desfrutalo deben pedir día no traballo.  
Tamén  incide  no  comercio  local.  Facer  festivo  o  martes  de  entroido  sería 
beneficioso para familias, comercios. 

A constitución dí que as administracións son aconfesionais pero aquí propoñen 
dous festivos con procesións.
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Nesta  zona  chamarlle  a  de  Redondela  festa  de  Corpus  é  confundila  con 
Ponteareas. Estamos irmandados con Monçao pola festa da Coca.

REGUERA: apoiaremos a proposta do PP. Chega un pouco tarde porque había 
empresas que estaban esperando para saber cal sería o seu calendario laboral. 
É certo que na festa da Coca nunca puñamos Corpus porque era festa da Coca 
pero si que ten compoñente relixioso. E apoiaremos o Luns do Cristo porque é 
festivo no que case todo o mundo está de vacacións, o compoñente relixioso xa 
nen sequera é o que máis pesa, senón que é unha ponte. Quitémoslle o aspecto 
relixioso e vaiamos un pocuo máis polo descanso e desfrute dos veciños de 
Redondela. Apoiaremos esta proposta.

AMOEDO: sr. Cano xoves do Corpus é así, deriva da relixión católica e é unha 
tradición que se mantén. Dámoslle moita relevancia á Coca e ó baile pero tamén 
ó Corpus. Cando me falan do Corpus eu penso no de Redondela. O luns do 
Cristo non só é unha procesión, se fan máis cousas. O martes de entroido todos 
os que queremos disfrazarnos pola tarde o facemos. Corpus e Coca non son 
incompatibles, o cartaz sempre leva as dúas palabras. Non vexo inconvinte en 
que as dúas ideas convivan.

FOJO: cando a voceira do PP fala de historia a mesma comeza moito máis atrás, 
creo que algún día chegaremos a cambiar isto, cando o sr. Regueraa non estea 
no PSOE conseguirémolo cambiar.

GONZÁLEZ: o PP defende un modelo de sociedade e non ten en conta a historia, 
a voceira do PP debería facer máis memoria histórica. Se por algo se manifestou 
a Igrexa Católica foi por asumir manifestacións paganas e habilmente. A festa da 
Coca é un claro exemplo. O calendario laboral anual vén marcado basicamente 
pola Igrexa Católica, hai moito poucos que sexan de carácter pagán ou social. Se 
o PSOE dese liberdade de votación  nesta  situación  as  cousas serían  doutra 
maneira, hai unha boa parte da sociedade que valora que propostas alternativas 
saian apra adiante. Cremos que hai que darlles impulsto.

CANO: me sorprende que o PSOE apoie a denominación de xoves de Corpus. 
Pregunto que criterios seguimos para a elección dun festivo local, que sexa unha 
ponte? Pensamos que os festivos locais deberían recoller as tradicións do pobo e 
non para que a xente teña ponte e o pase fóra. Non nos parece un argumento 
dicir que se fixo sempre así. En Redondela a Coca é a festividade característica. 
Se o martes de entroido non é festivo non todos se poden disfrazar pola tarde 
porque traballan. Nos cartaces da festa da Coca houbo moitos anos nos que non 
apareceu referencia a Corpus.

REGUERA: sr. Fojo somos 6 compañeiros que temos a nosa forma de pensar, 
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por  estar  eu  ou  non,  non  ten  nada  que  ver.  Di  o  sr.  González  que  non  hai 
liberdade de voto, claro que a temos. Dicirlle a AER que hai moitos empresarios 
que nos trasladaron que prefiren pechar luns do Cristo e non martes de carnaval. 
Nos nosos cartaces nunca expuxemos Corpus. Debemos ter clara a diferencia 
entre aconfesional e laico. Saberá que aconfesional conleva que existan relixións 
pero non se aposta por unha determinada. Apoiaremos a proposta.

AMOEDO: paréceme un tema moi importante manter ou non as tradicións. AER 
cré que debería facerse outra proposta. O xoves da Coca ten unha connotación 
relixiosa moi importante, dicirlle ó sr. Reguera que non puña nada nos cartaces 
pero logo asistía a todas as tradicións. O luns do Cristo ten unha connotación 
relixiosa clara e cremos que é unha tradición que hai que manter.

Sométese a votación a EMENDA presentada por  BNG, NON ADSCRITO e AER, 
que propón:

Fixar os seguintes días do ano 2019 como festivos locais no Concello de 
Redondela (Pontevedra):

5 de marzo -MARTES DE ENTROIDO

20 de xuño -XOVES DA COCA

RESULTA rexeitada a mesma con 14 votos en contra de PSOE e PP.

VOTACIÓN E ACORDOS:

Sometida a votación a proposta antes indicada, resulta  aprobada en votación 
ordinaria por maioría dos concelleiros presentes, sendo 14 votos a favor (08 do 
PP e 06 de PSOE) e 05 votos en contra (04 de AER e 01 do concelleiro non 
adscrito) e 01 abstención do BNG.

FÓRA ORDE DO DÍA: Aprobación da Conta Xeral correspondente ao ano 2017.

ANTECEDENTES:

Visto o Expediente relativo á Conta Xeral do Concello de Redondela do ano 2017 
co seguinte resumo:

ANEXO
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CONTA XERAL DO CONCELLO

A)  BALANCE  DE  SITUACIÓN:  Que  expresa  a  composición  e  situación 

patrimonial da entidade o día do peche do exercicio; resulta cun total (ACTIVO e 

PASIVO) de: 57.423.719,38 euros.

B) CONTA DE RESULTADOS: Que recolle os resultados do exercicio dende o 

punto de vista económico-patrimonial.  Produciuse un aforro de 2.376.055,08 € 

(mais ingresos que gastos), clasificándoos segundo a súa fonte de procedencia 

nas seguintes apartados:

INGRESOS DE XESTIÓN ORDINARIA: 18.873.755,19 €

1)  INGRESOS  TRIBUTARIOS  E  URBANÍSTICOS:  Está  formado  polos 

ingresos  de  impostos  (8.641.150,76  €),  taxas  (1.777.859,95  €), 

contribucións especiais  e ingresos urbanísticos,  estes últimos dous sen 

contía. A cantidade total ascende a 10.419.010,71 €.

2) TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS RECIBIDAS: Recolle os fluxos 

reais  que  se  produzan  durante  o  exercicio  como  consecuencia  das 

subvencións e transferencias concedidas ó Concello, distinguindo as do 

exercicio  (recibidas para financiar  gastos do exercicio  -1.605.147,20 €-, 

transferencias  -6.704.880,60  €-,  e  as  recibidas  para  cancelación  de 

pasivos  que  non  supoñan  financiamento  específico  dun  elemento 

patrimonial,  15.667,59  €),  as  de  imputación  de  subvencións  para  o 

inmobilizado non financeiro (0 €). Como o último apartado, imputación de 

subvencións  para  activos  correntes  e  outras  non  ten  movemento,  a 

cantidade total deste apartado ascende a 8.325.695,39 €.

3)  VENDAS E PRESTACIONS DE SERVIZOS:  Destínase  a  recolle-los 

fluxos  reais  producidos  durante  o  exercicio  como  consecuencia  das 

vendas, da prestación de servizos e da imputación de ingresos por activos 

construídos ou adquiridos para outras entidades, non tendo movemento 
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nin o primeiro nin o terceiro apartado, supondo deste xeito, a cantidade de 

9.111,00 €.

4) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS E EN 

CURSO DE FABRICACIÓN E DETERIORO DO VALOR: sen movemento.

5)  TRABALLOS  REALIZADOS  POLA  ENTIDADE  PARA  O  SEU 

INMOBILIZADO: sen movemento.

6) OUTROS INGRESOS DE XESTIÓN ORDINARIA: Está formado polos 

ingresos por arrendamentos e outros ingresos. A cantidade global ascende 

a 119.938,09 €

7) EXCESOS DE PROVISIÓNS: sen movemento.

GASTOS DE XESTIÓN ORDINARIA: 15.026.477,70 €

8) GASTOS DE PERSOAL: Recolle os fluxos reais producidos durante o 

exercicio como consecuencia de gastos de persoal (6.153.121,80 €) e da 

seguridade social a cargo da empresa (206.804,68 €),

9)  TRANSFERENCIAS  E  SUBVENCIÓNS  CONCEDIDAS:  Recolle  os 

fluxos reais que se produzan durante o exercicio como consecuencia das 

subvencións e transferencias outorgadas polo Concello, tanto as correntes 

(1.231.779,51  €)  coma  as  de  capital  (0,00  €),  e  da  un  resultado  de 

1.231.779,51 €.

10)  APROVISIONAMENTOS:  Destínase  a  recolle-los  fluxos  reais 

producidos durante o exercicio como consecuencia da consumo de bens e 

outro  materiais,  así  como  o  deterioro  de  materias  primas  e  outros 

aprovisionamentos. O seu importe ascendeu a 0,00 €.

11)  OUTROS  GASTOS  DE  XESTIÓN  ORDINARIA:  neste  apartado 

recóllense os subministros e servicios exteriores (7.046.711,00 €), tributos 

(33.380,66 €) e outros (0 €).

O importe final ascende a 7.080.440,90 €.

12)  AMORTIZACIÓN  DO  INMOBILIZADO:  ascende  a  cantidade  a 
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354.330,81 €.

 

RESULTADO DAS OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS: 917.904,83 €

13) DETERIORO DE VALOR E RESULTADOS POR ENAXENACIÓN DO 

INMOBILIZADO NON FINANCEIRO E ACTIVOS EN ESTADO DE VENDA: 

sen movemento nos seus tres apartados.

14) OUTRAS PARTIDAS NON ORDINARIAS: que se dividen en ingresos 

(8.261,95 €) e en gastos (0 €).

RESULTADOS DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS:

 

15)  INGRESOS  FINANCEIROS:  presentado  movemento  so  en  valores 

representativos  de  débeda,  de  créditos  e  de  outros  investimentos 

financeiros (173.098,05 €).

16) GASTOS FINANCEIROS: que se divide nos realizados en entidades 

do grupo, multigrupo e asociadas e outros (53.464,73 €).

17) GASTOS FINANCEIROS IMPUTADOS Ó ACTIVO: sen movemento.

18)  VARIACIÓN  DO  VALOR  RAZONABLE  EN  ACTIVOS  E  PASIVOS 

FINANCEIROS: sen movemento.

19) DIFERENCIAS DE CAMBIO: sen movemento.

20) DETERIORO DE VALOR, BAIXAS E ENAXENACIÓNS DE ACTIVOS 

E  PASIVOS  FINANCEIROS:  que  se  divide  en  entidades  do  grupo, 

multigrupo e asociadas e outros (677.481,86 €).

21)  SUBVENCIÓNS  PARA  O  FINANCIAMENTO  DE  OPERACIÓNS 

FINANCEIRAS: sen movemento.

33



 

C)  ESTADO  DE  CAMBIOS  NO  PATRIMONIO  NETO:  informa  da  contía  e 

composición do patrimonio neto da entidade e das causas ou motivos da súa 

variación. Consta de tres partes: 1) Estado total de cambios no patrimonio neto, 

2)  Estado  de  ingresos  e  gastos  recoñecidos  e  3)  Estado  de  operacións  coa 

entidade ou entidades propietarias.

 

D)  ESTADO  DE  FLUXO  DE  EFECTIVOS:  informa  da  orixe  e  destino  dos 

movementos  habidos  nas  partidas  monetarias  de  activo  representativas  de 

efectivo e outros activos líquidos equivalentes, e indica a variación neta sufrida 

polas mesmas no exercicio

 

E) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO: Conforme ó establecido na IC estrutúrase 

nas seguintes partes contemplándoas cos pertinentes resumos xerais:

 

PRIMEIRA PARTE:

LIQUIDACIÓN  DO  ESTADO  DE  GASTOS:  Que  recolle  o  total  dos  créditos 

orzamentarios  (21.608.511,08  euros),  expresando  os  créditos  iniciais 

(17.292.312,96  euros)  e  a  suma  das  modificacións  de  crédito  (4.315.569,07 

euros); os gastos comprometidos (17.837.334,18 euros); o total das obrigacións 

recoñecidas netas (17.031.241,35 € euros); os pagos (14.925.460,03 euros); as 

obrigas pendentes a 31 de decembro (2.105.781,32 €) e o total dos remanentes 

de crédito (4.577.269,73 euros).

A información preséntase a nivel da bolsa de vinculación xurídica e de aplicación 

orzamentaria.

 

SEGUNDA PARTE:

LIQUIDACIÓN  DO  ESTADO  DE  INGRESOS:  Que  presenta  o  importe  das 

previsións definitivas (22.818.958,13 euros), distinguindo entre previsións iniciais 
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(18.503.389,06 euros) e modificacións (4.315.569,07 euros), o total dos dereitos 

recoñecidos  (18.741.892,12  euros);  dereitos  anulados  (660.455,13  euros); 

dereitos  cancelados;  o  total  dos  dereitos  recoñecidos  netos  (19.834.394,35 

euros); a recadación neta (15.585.998,91 euros); os dereitos pendentes de cobro 

a 31 de decembro (4.248.395,44 euros), así como as comparacións entre ambos 

por defecto e por exceso (-2.984.563,78 euros).

 

TERCEIRA PARTE:

RESULTADO ORZAMENTARIO: Pon de manifesto o obtido durante o exercicio 

por diferencia entre os dereitos recoñecidos netos e as obrigacións recoñecidas 

netas,  axustado  polas  desviacións  positivas  de  financiamento  imputables  ó 

exercicio e polos gastos financiados con remanente liquido de tesourería, e dá un 

resultado orzamentario axustado positivo de 2.703.734,51 euros, de acordo co 

seguinte:

RESULTADO ORZAMENTARIO

 

 

CONCEPTOS

DEREITOS 
RECOÑECIDOS 

NETOS

OBRIGAS 
RECOÑECIDAS 

NETAS AXUSTES
RESULTADO 

ORZAMENTARIO

a) Operacións correntes 18.911.160,38 14.493.501,12  4.417.659,26

b) Outras operacións non financeiras 833.406,99 1.649.978,49  -816.571,50

1. Total operacións non financeiras 
(a+b) 19.744.567,37 16.143.479,61  3.601.087,76

     

c) Activos financeiros 6.900 6.900   

d) Pasivos financeiros 82.926,98 880.861,74  -797.934,76
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2. Total operacións financeiras 89.826,98 887.761,74  -797.934,76

     

I. RESULTADO ORZAMENTARIO 
DO EXERCICIO (1+2) 19.834.394,35 17.031.241,35  2.803.153,00

A
X
U
S
T
E
S

3. Créditos gastados 
financiados con RTGG   336.101,38  

4. Desviacións de 
financiamento negativas do 
exercicio   811.327,48  

5. Desviacións de 
financiamento positivas do 
exercicio   1.246.847,35  

II. Total axustes (3+4-5)   -99.418,49  

RESULTADO ORZAMENTARIO 
AXUSTADO (I+II)    2.703.734,51

F) MEMORIA DA CONTA XERAL: Que segundo a IC recolle:

 

1º) ORGANIZACIÓN E ACTIVIDADE: Que presenta un resumo da organización 

do  Concello,  coa  poboación  e  outros  datos  de  carácter  socioeconómico  que 

contribúen  a  identificación  da  entidade,  norma  de  creación  da  entidade, 

actividade principal da entidade, o seu réxime xurídico, económico-financeiro e de 

contratación, a descrición das principais fontes de financiamento da entidade, a 

consideración fiscal da entidade a efectos do imposto de sociedades e, no seu 

caso,  operacións  suxeitas  o  IVE  e  porcentaxe  de  prorrata,  a  estructura 

organizativa  nos  seus  niveis  político  e  administrativo,  o  número  medio  de 

empregados durante o exercicio e a 31 de decembro, tanto funcionarios como 

persoal  laboral,  distinguindo  por  categorías  e  sexos  as  entidades  das  que 

dependen, identificación, no seu caso, da entidade ou entidades propietarias e 

porcentaxe  de  participación  destas  no  patrimonio  da  entidade  contable  e 

identificación, no seu caso, das entidades do grupo, multigrupo e asociadas das 
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que forme parte a entidade contable,  indicando a súa actividade,  así  como a 

porcentaxe  no  capital  social  ou  patrimonio  de  cada  unha  delas,  entidades 

dependentes, entidades públicas participadas, fundacións das que forman parte 

do seu padroado.

2º)  XESTIÓN  INDIRECTA  DOS  SERVIZOS  PÚBLICOS,  CONVENIOS  E 

OUTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN: presenta catro apartados:

Xestión indirecta dos servizos públicos: Que detalla os servizos que se prestan 

de  forma  indirecta  e  que  no  ano  2017  foron  o  servizo  de  explotación  dun 

aparcamento  de  vehículos  automóbiles,  o  servizo  de  xestión  de  recollida  e 

tratamento dos residuos sólidos urbáns, servizo de xestión do servicio público 

“piscina  climatizada  de  Redondela”,  o  servizo  de  xestión  do  servicio  público 

“centro de deportes acuáticos de Chapela” e o servizo de auga e saneamento. 

Especificase  o  seu  obxecto,  forma  de  xestión,  prazos,  Subvencións 

comprometidas,  Bens  de  dominio  público  afectos,  Achegas  non  monetarias, 

Anticipos reintegrables, data de contratación, e Bens obxecto de reversión.

Convenios: obxecto e prazo das transferencias e subvencións comprometidas.

Actividades conxuntas que non requiran a constitución dunha nova entidade e 

que non estean contempladas nas notas anteriores

Outras formas de colaboración público-privadas.

3º)  BASES  DE  PRESENTACIÓN  DAS  CONTAS:  recóllense  os  principios 

contables,  a comparación da información, as razóns e incidencias nas contas 

anuais dos cambios de criterios de contabilización e a información sobre cambios 

en estimacións contables cando sexan significativos.

4º) NORMAS DE VALORACIÓN: respecto a diferentes elementos do balance.

5º) INMOBILIZADO MATERIAL: Recolle o saldo inicial, as entradas ou dotacións, 

aumentos  por  transferencia  ou  traspaso  doutra  conta,  Saídas,  baixas  ou 

reduccións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta, corrección de 

valor, amortización do exercicio e Saldo final.
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6º) PATRIMONIO PÚBLICO DO SOLO: Recolle o saldo inicial, as entradas ou 

dotacións, aumentos por transferencia ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas 

ou reduccións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta, corrección 

de valor, amortización do exercicio e Saldo final. Non hai movemento.

7º) INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS: Recolle o saldo inicial, as entradas ou 

dotacións, aumentos por transferencia ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas 

ou reduccións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta, corrección 

de valor, amortización do exercicio e Saldo final. Non hai movemento.

8º)  INMOBILIZADO  INTANXIBLE:  Recolle  o  saldo  inicial,  as  entradas  ou 

dotacións, aumentos por transferencia ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas 

ou reduccións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta, corrección 

de valor, amortización do exercicio e Saldo final.

9º)  ARRENDAMENTOS  FINANCEIROS  E  OUTRAS  OPERACIÓNS  DE 

NATUREZA SIMILAR: Recolle a clase de activo, o importe de recoñecemento 

inicial, a súa valoración, a opción de compra, acordos significativos e natureza 

dos activos. Non hai movemento.

10º)  ACTIVOS  FINANCEIROS:  Recolle  información  relacionada  co  balance, 

información  relacionada  coa  conta  do  resultado  económico-patrimonial, 

información  sobre  os  riscos  de  tipo  de  cambio  e  de  tipo  de  xuros  e  outra 

información.

11º)  PASIVOS FINANCEIROS: Recolle  situación e movementos das débedas, 

liñas de crédito, información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuros,  

avais e outras garantías concedidas, e outra información.

12º) COBERTURAS CONTABLES: sen información.

13º) ACTIVOS CONSTRUÍDOS OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES 

38



E OUTRAS EXISTENCIAS: A nivel  de partida de balance se informará sobre 

circunstancias  que  motivaron  correccións  valorativas  ou  a  súa  reversión,  o 

importe de custes capitalizados, as limitacións da dispoñibilidade e calquera outra 

circunstancia  de  carácter  sustantivo  que  afecte  a  titularidade,  valoración  ou 

dispoñibilidade dos activos. Sen operacións.

14º) MOEDA ESTRANXEIRA: A nivel  de partida de balance se informará dos 

elementos do activo e pasivo denominados en moeda estranxeira e o importe das 

diferencias de cambio recoñecidas no exercicio.

15º) TRANSFERENCIAS, SUBVENCIÓNS E OUTROS INGRESOS E GASTOS: 

Recolle o importe e características das transferencias e subvencións recibidas, 

cuxo importe sexa significativo, así como sobre o cumprimento o incumprimento 

das condicións impostas para a percepción e disfrute das subvencións, o criterio 

de imputación a resultados e os importes imputados e importe e características 

das transferencias e subvencións concedidas, cuxo importe sexa significativo.

16º) PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS: sen operacións.

17º)  INFORMACIÓN  SOBRE  MEDIOAMBIENTE:  Recóllese  por  un  lado  as 

obrigas  recoñecidas  no  exercicio  con  cargo  a  cada  grupo  de  programas  da 

política de gasto 17,  “Medio Ambiente” e o importe dos beneficios fiscais  por 

razóns medioambientais que afecten ós tributos propios.

18º)  ACTIVOS EN ESTADO DE VENDA:  descrición  detallada  dos  activos  en 

estado de venda cando o seu importe sexa significativo. Sen operacións.

19º)  PRESENTACIÓN  POR  ACTIVIDADES  DA  CONTA  DO  RESULTADO 

ECONÓMICO  PATRIMONIAL:  clasifica  os  gastos  económicos  incluídos  na 

mesma por actividades cumprindo as normas recollidas no plan.

20º)  OPERACIÓNS  POR  ADMINISTRACIÓN  DE  RECURSOS  POR  CONTA 

DOUTROS ENTES PÚBLICOS: sen operacións.
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21º)  OPERACIÓNS  NON  ORZAMENTARIAS  DE  TESOURERÍA:  Presenta 

información  sobre  acredores  e  debedores  non  orzamentarios  e  partidas  de 

cobros e pagos pendentes de aplicación definitiva.

22º)  CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA.  PROCEDEMENTOS  DE 

ADXUDICACIÓN:  Información,  por  tipos  de  contratos,  sobre  os  importes 

adxudicados segundo os diferentes procedementos establecidos na normativa 

vixente sobre contratación.

23º)  VALORES  RECIBIDOS  EN  DEPÓSITO:  de  ser  o  caso,  recóllense  os 

diferentes avais depositados no ente.

24º) INFORMACIÓN ORZAMENTARIA: presenta os seguintes estados:

24.1 – EXERCICIO CORRENTE:

 

GASTOS

ESTADO  DE  MODIFICACIÓNS  DE  CRÉDITO:  Presentará  as  modificacións 

autorizadas durante o exercicio de acordo co regulado pola IC, cunha suma total 

de 4.315.569,07 euros.

REMANENTES  DE  CRÉDITO:  presenta  de  modo  diferente  a  información  xa 

contida no estado de liquidación orzamentaria. 

ACREDORES POR OPERACIÓNS PENDENTES DE APLICAR Ó ORZAMENTO: 

recóllese a descrición do gasto, aplicación orzamentaria á que se debera imputar,  

o seu importe e o importe pagado, no seu caso, a 31 de decembro.

INGRESOS

PROCESO  DE  XESTIÓN:  Recolle  información  sobre  os  dereitos  anulados, 

cancelados e sobre a recadación neta dos ingresos recoñecidos no orzamento 

presentando de modo diferente a información xa contida no estado de liquidación.
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DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: recóllese o pendente de pago a 1 de xaneiro, as 

súas  modificacións,  as  recoñecidas  no  exercicio,  o  total  de  devolucións 

recoñecidas,  as  prescricións  das  mesmas,  as  pagadas  no  exercicio  e  os 

pendentes de pago.

COMPROMISOS  DE  INGRESOS:  recóllese  os  incorporados  de  orzamentos 

pechados, os realizados no exercicio os realizados e os pendentes de realizar.

24.2 – EXERCICIOS PECHADOS

OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS: para cada ano recóllese o pendente 

de pago a 1 de xaneiro, as súas modificacións, as recoñecidas no exercicio, o 

total de devolucións recoñecidas, as prescricións das mesmas, as pagadas no 

exercicio e os pendentes de pago.

DEREITOS  A  COBRAR  DE  ORZAMENTOS  PECHADOS:  para  cada  ano 

recóllese o pendente de pago a 1 de xaneiro, as súas modificacións, os dereitos 

anulados e o total dos mesmos.

Nunha segunda parte amosa tamén para cada ano os dereitos cancelados por 

cobro en especie, insolvencias e outras causas e por prescricións; a suma dos 

mesmos; a súa recadación e os pendentes de cobro a 31 de decembro.

VARIACIÓN  DE  RESULTADOS  ORZAMENTARIOS  DE  EXERCICIOS 

ANTERIORES: pon de manifesto as diferencias dos resultados orzamentarios co 

ano anterior.

24.3 – EXERCICIOS POSTERIORES.

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A ORZAMENTOS DE EXERCICIOS 

POSTERIORES: recolle a partida orzamentaria, a súa descrición e os anos á 

aplicar.
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COMPROMISOS  DE  INGRESO  CON  CARGO  A  ORZAMENTOS  DE 

EXERCICIOS POSTERIORES: recolle a partida orzamentaria, a súa descrición e 

os anos á aplicar.

24.4. - EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE GASTO: entre eles recóllense todos 

aqueles proxectos de gasto que se levaron a través do módulo do programa 

contable e que as súas desviacións de financiamento supoñen parte dos axustes 

que se  aplican nas magnitudes do resultado orzamentario  e o remanente  de 

tesourería.

24.5 - GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO: recolle o código asociado ó 

gasto,  os  seus  datos  xerais,  o  axente  financiador,  e  as  desviacións  de 

financiamento anuais, positivas e negativas e as desviacións de financiamento 

anuais acumuladas, positivas e negativas.

24.6. - ESTADO DE REMANENTE DE TESOURERÍA:

1. Fondos líquidos na tesourería a final do exercicio..    
5.417.688,39

 

2. Dereitos pendentes de cobro:

           1.1  Do  Orzamento  corrente................................       
4.248.395,44

          1.2  De  orzamentos  pechados..............................    
11.850.002,23

           1.3  De  operacións  non  orzamentarias...................         
32.610,24

 

3. Obrigas pendentes de pago:

           3.1  Do  orzamento  corrente..................................      
2.105.781,32

           3.2  Dos  orzamentos  pechados...........................              
8.605,68

           3.3  De  operacións  non  orzamentarias.................         
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509.535,42

           

4. Partidas pendentes de aplicación:

           4.1 (-)  Cobros  realizados  pendentes  de  aplicación 
definitiva…………………………………........................       
2.285.730,32

           4.2 (+)  Pagos  realizados  pendentes  de  aplicación 
definitiva..........................................................................                  
48,30

 

I.  Remanente  de  Tesourería  total.............................        
16.639.091,96

 

II.  Saldos  de  dubidoso  cobro…………........................     
12.417.589,94

III.  Exceso  de  financiamento  afectado.......................          
504.844,88

 

REMANENTE DE TESOURERÍA PARA GASTOS XERAIS.. +3.716.657,14 €

 

REMANENTE DE TESOURERÍA TOTAL............................        +16.639.091,96 €

 

25º) INDICADORES FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E ORZAMENTARIOS.

26º) INFORMACIÓN SOBRE O CUSTE DAS ACTIVIDADES.

27º) INDICADORES DE XESTIÓN.

28)  FEITOS  POSTERIORES  Ó  PECHE:  infórmase  de  feitos  ocorridos  con 

posterioridade a data de peche e cuxo coñecemento considerase útil.

CONTAS ANUAIS DE RADIO REDONDELA, S.L.

 

A)  BALANCE  DE  SITUACIÓN:  Que  expresa  a  composición  e  situación 
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patrimonial da entidade o día do peche do exercicio; resulta cun total (ACTIVO e 

PASIVO) de: 11.977,83 euros.

B) CONTA DE RESULTADOS: Que recolle os resultados do exercicio dende o 

punto  de  vista  económico-patrimonial.  Produciuse  unha  perda  de  1.268,65  € 

(mais ingresos que gastos).

C) ESTADO DE CAMBIO NO PATRIMONIO NETO: Presenta as seguintes cifras:

a)  Estado total  de cambios no patrimonio neto (capital):  sen variacións 

(3.005,06 €).

b) Saldo axustado, inicio do exercicio 2017: presenta un valor de 722,97 €.

c)  Saldo axustado,  final  do  exercicio  2017:  presenta unha variación de 

722,97 €.

D) ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO: Presenta as seguintes cifras:

a) Aumento/Diminución neta do efectivo ou equivalentes: cunha variación 

negativa de 4.252,42 €.

b) Efectivo ou equivalentes ó comezo do exercicio: 5.709,84 €

c) Efectivo ou equivalentes ó final do exercicio: 1.457,42 €.”

INTERVENCIÓNS:

Alcalde dá a palabra ao interventor.

INTERVENTOR: explica que non existiron alegacións no período de exposición 
pública.

VOTACIÓN E ACORDOS:

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

O sr. Alcalde, sendo as 22:50 horas acorda un receso na sesión. Sendo as 23:08 
horas reiníciase.

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 Mocións.

O  Alcalde  propón  incluír  por  vía  de  urxencia  a  moción  conxunta,  relativa  a 
Atención a mulleres con Endometriose.

Sometida  a  votación  a  inclusión da  moción, Moción sobre  a  Atención  a 
Mulleres  con  Endometriose, apróbase  a  inclusión,  por  unanimidade  dos/as 
concelleiros/as presentes sendo 20 votos a favor (08 do PP, 06 do PSOE, 04 de 
AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito). 

6.2.1 Moción Conxunta sobre a Atención a Mulleres con Endometriose

ANTECEDENTES:

Moción  Conxunta  con  entrada  no  concello  o  día  30/08/2018  con  número 
2018-E-RC-11187 que se transcribe a continuación:

“A endometriose é unha doenza inflamatoria, progresiva, estróxeno-dependente, 
de orixe descoñecida. Consiste na implantación e crecemento benigno de tecido 
endometrial (glándulas e estroma) fóra do útero, na gran maioría dos casos no 
peritoneo pélvico e os ovarios, pero que pode afectar calquera parte do corpo da 
muller.  A extensión  da  doenza  varía  dende  poucas  e  pequenas  lesións  ata 
grandes endometriomas ováricos e/ou grandes e extensos nódulos ou fibroses e 
adherencias que causan unha severa distorsión da anatomía da muller.
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O  tecido  endometrial  pode  extenderse  por  ovarios,  peritoneo  ligamentos 
uterosacros e fondo de saco de Douglas, sendo menos frecuente fóra da pelve, 
aínda que pode afectar a calquera órgano (pulmóns, meninxes, etc.). Na pelve 
pode  invadir  órganos  diferentes  dos  xenitais  internos,  como  o  intestino, 
frecuentemente recto e/ou sigma, a vexiga e os uréteres. Noutras ocasións o 
tecido  endometrial  ectópico  localízase  no  propio  útero,  fóra  do  seu 
emprazamento  normal,  producindo  unha  variante  de  endometriose  chamada 
adenomiose que ser difusa ou focal.

Adoita clasificarse a endometriose en 4 graos, segundo o nivel de infiltración do 
tecido,  e  non  se  pode  correlacionar  o  estadio  co  tipo  e/ou  severidade  dos 
síntomas e o seu pronóstico, nin tampouco co pronóstico de infertilidade.

Segundo os estudos, a endometriose afecta ao 10% das mulleres en idade fértil. 
De se confirmar este dato, en Galicia habería máis de 60.000 mulleres afectadas 
por  endometriose,  das cales  o 15% teñen formas severas da doenza,  o  que 
suporía arredor de 9.000 mulleres.

A endometriose, ademais de poder resultar incapacitante para a muller, implica 
en moitos casos un grave problema de infertilidade.

O retraso  medio  do  diagnóstico  é  de  8  anos,  e  vén  dado  por  dúas  causas 
fundamentais:

1. O descoñecemento da doenza e dos seus síntomas por parte das mulleres.

2.  A pouca  atención  que,  ata  o  momento,  o  sistema  sanitario  prestou  aos 
síntomas  da  endometriose,  asociando  falsamente  a  regra  coa  dor,  e 
normalizando este síntoma principal da doenza.

Por todo isto a asociación querENDO. Mulleres con endometriose eleva ao Pleno 
para o seu debate e aprobación os seguintes ACORDOS:

O  Concello  instará  por  escrito  nos  próximos  30  días  ao  Sergas  e  á  EOXI 
correspondente para que proceda a 

1.1  Establecer  unha  programación  de  xornadas  de  formación  sobre 
endometriose ás que poida acudir  o persoal  sanitario que atende os distintos 
servizos que dispensa o SERGAS no noso concello (facultativos de primaria e 
especializada, enfermería, matronas, fisioterapeutas, terapeutas...).

1.2  Garantir  consultas  específicas  de  Endometriose  suficientes  para  o 
número de afectadas da área nos Hospitais aos que acoden as mulleres do noso 
Concello e á derivación destas pacientes a áreas nas que existan mentres estas 
non se creen.

1.3  Crear  unha  unidade  multidisciplinar  composta  por  xinecólogos, 
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radiólogos,  cirurxáns  xerais  con  experiencia  en  cirurxía  colo-rectal,  urólogos, 
anestesiólogos,  psicólogos,  fisioterapeutas,  especialistas  en  dor,  etc.,  para 
mellorar  a  atención  nos  casos  máis  graves  de  endometriose  e  á  derivación 
destas pacientes a unidades multidisciplinares doutras áreas sanitarias mentres 
estas non existan.

2. O Concello instará por escrito nos próximos 30 días á Consellería de sanidade 
a:

2.1 Dar cumprimento á moción que por unanimidade aprobaron todos os 
grupos políticos da cámara o 22 de abril  de 2015 sobre endometriose e que 
recollía en gran medida as demandas das mulleres afectadas por esta doenza.

2.2  Facilitar  ás  mulleres  con  endometriose  un  mellor  acceso  aos 
tratamentos de fertilidade nos hospitais públicos (mellora nas listas de espera, 
facilidades para conxelación de ovocitos antes de cirurxías e tratamentos que 
poidan afectar á súa calidade ovárica, así como a execución de campañas de 
ovodoazón destinadas a captar doantes na sanidade pública).

3. O Concello instará por escrito nos próximos 30 días ao Ministerio de Sanidade 
a:

3.1 Convocar un Consello interterritorial no que se aborde este tema e se 
estableza un plan estatal de endometriose no que se comprometan investimentos 
para  a  mellora  da  formación  do  persoal  e  a  divulgación  da  doenza  entre  a 
poboación femenina.

3.2  Incluir  na  carteira  de  medicación  financiada  a  totalidade  de 
medicamentos subministrados a mulleres con endometriose.

4. O Concello comprométese a solicitar aos Institutos de Investigación Públicos 
Galegos que desenvolvan proxectos de investigación da endometriose.

5. O Concello comprométese a impulsar unha campaña informativa entre mozas 
de 12-18 anos nos centros educativos do noso concello para dar a coñecer a 
doenza, e para tratar de recortar na medida do posible o retraso diagnóstico a 
través da distribución dun folleto informativo cuxos contidos serán facilitados por 
QUERENDO. Mulleres con endometriose, e que conta coa revisión da Sociedade 
Galega de Obstetricia e Xinecoloxía.”

INTERVENCIÓNS:

PARÍS (PP): logo de dar lectura da moción explica que cando se recibiu este 
texto entre todos os grupos quixemos sacalo para adiante. A idea principal é que 
temos enriba da mesa unha doenza moi descoñecida cun alcance moito maior do 
que podemos pensar. É cousa de todos, todos os estamentos da administración 
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debemos tentar facer avances sobretodo na detección precoz. Se tarda de media 
8 anos na detección. Me parece importante o compromiso en facer un esforzo e 
colaborar  con  eles  por  exemplo  para  ter  xornadas  e  charlas  adicadas  a 
endometriose.

FOJO: os recurtes na sanidade teñen moito que ver; nos sorprende o retraso 
medio  na detección,  8  anos.  Pero  os  recurtes  afectan sobre  a  investigación. 
Debería  ter  un  enfoque  multidisciplinario  e  ser  avaliada  por  diferentes 
profesionais pero hai que capacitar ós profesionais, incidindo na formación dende 
un  punto  de  vista  psicosocial,  corrixindo  calquera  atranco  producido  pola 
desigualdade. É fundamental a coordinación e a mellora na atención primaria. 
Apoiaremos a moción.

GONZÁLEZ (BNG): é parte dunha campaña que puxo en marcha a Asociación 
Querendo que logrou xa no 2015 que se debatera no Parlamento Galego. Naquel 
momento foi  apoiada por unanimidade, quen goberna en materia de sanidade 
asumiu o que vén nesta moción pero hai que dar pasos en firme. O SERGAS ten 
que poñer cartos enriba da mesa. Como non se concretou nada esta asociación 
acude outra  vez ós  concellos  porque non se  fixo  nada.  Non hai  avances na 
investigación nin melloras no diagnóstico. O BNG en xaneiro do 2016 solicitou a 
comparecencia dos responsables da Xunta de Galiza para ver que se estaba 
facendo pero non se fixo nada concreto e seguen faltando especialistas,  non 
existen partidas orzamentarias, etc. Esta moción é un tirón de orellas á Xunta de 
Galiza para ver se agora se poñen en serio. 

CANO (AER): os dous principais problemas que causan o exposto na moción son 
o patriarcado e sociedade machista e a falta de recursos na sanidade pública. 
Afecta a unha de cada dez mulleres en idade fértil e o retraso no diangóstico é de 
8 anos, esta situación é inadmisible. Como é unha enfermidade de mulleres non 
se investiga, non se destinan fondos como se fai con outras enfermidades.

Non  se  investiga,  non  existen  fondos.  Non  dispoñemos  de  tratamentos 
específicos pero sí que temos fármacos para a disfunción eréctil. Ás mulleres con 
endiometrose mándaselles ó psiquiatra, cos homes non se fai así. Botamos de 
menos  nesta  moción  que  o  PP non  aposte  pola  Sanidade  Pública.  Non  ten 
sentido que o PP aprobe aquí cousas que despois non son coherentes coa propia 
política  que  fai  Feijóo  na  Xunta.  Non  ten  sentido  que  se  aprobe  aquí  de 
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incrementar  consultas,  incrementar  en  proxectos  de  investigación  e  despois 
apoian incodicionalmente as políticas de recortes de Feijóo. O propio PP aprobou 
no 2015 na Xunta as medidas, onde están?  Respecto da campaña formativa 
para as rapazas entre 12 e 18 anos nos centros educativos, nos parece moi boa 
idea pero cremos que se podería ampliar a outras idades e a persoas que non só 
estean nos centros educativos.

Sendo as 23:26 abandona a sesión o concelleiro Javier Bastos Devesa (AER)

RIVAS (PSOE):  non ten  lóxica  que dende abril  de 2015 que se  aprobou por 
unanimidade no Parlamento non se fixese nada. Deixadez por parte da Xunta e 
por parte do SERGAS. Existen acordos plenarios que quedan aí e o que estamos 
facendo é ridiculizar a política. O que dicía un deputado do PP nunha comisión do 
Parlamento  Galego,  o  sr.  Núñez  Centeno  dicía  que  cumpren  o  mandato 
parlamentario non na súa literalidade pero si no seu espírito. O que está claro é 
que  con  espírito  as  mulleres  non  se  curan,  padecen  anos  para  que  se  lles 
diagnostique a enfermidade. O PP de Nüñez Feijóo o que fai é enganar. Quero 
ler un pedaciño dunha carta dunha rapaza para recollida de firmas hai 8 meses 
-dá lectura- entre o que se di: "O seu diagnóstico tarda en darse entre 7 e 10 
anos. Unha das característica principais desta enfermidade é a dor (…). “Resulta 
que non hai case médicos especialistas”. Solicita que se apoie para que se cree 
polo  menos  unha  unidade  multidisciplinar  de  endiometrose  na  Comunidade 
Autónoma de Galicia,  como por  exemplo xa ten Madrid."  Isto  o escribe unha 
rapaza de 24 anos que sufre diariamente o que tratamos na moción.

PARÍS  (PP):  non  son  médico,  está  claro  que  se  non  temos  investigación, 
institucións que investiguen cales son as causas e posibles solucións, difícil. Hai 
un acordo no Parlamento de Galicia no ano 2015 e está sen cumprir. En Galicia 
agora mesmo hai 3 unidades especializadas pero non son multidisciplinares, nin 
son de referencia en España. É algo pero queda moito por facer. Estamos aquí 
pare recoller propostas da sociedade civil e poder instar a outras administracións 
para que actúen, anque sexan do Partido Popular. 

Dicirlle  á  voceira  do  PSOE  que  non  é  soamente  en  Galicia,  hai  moitas 
comunidades autónomas que están sen nada, Galicia non está ao nivel que ten 
que  estar.  Non  me  pesa  dicir  que  estou  nun  partido  e  que  a  comunidade 
autónoma lle teña que dicir que fagan máis.

VOTACIÓN E ACORDO:

49



Sometida  a  votación  a  moción  antes  indicada,  resulta  aprobada  en  votación 
ordinaria por unanimidade dos concelleiros presentes, sendo 19 votos a favor (08 
do PP, 06 do PSOE, 03 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito).

6. 3 Rogos e preguntas.

PREGUNTAS:

O sr. Covelo dá lectura das seguintes preguntas

Preguntas formuladas por AER relativa as reivindicacións da ANPA do CEIP 
de Cedeira (Rex. Entrada 26.09.2018, 2018-E-RPLN-17).

“A ANPA do CEIP de Cedeira, e con ela toda a comunidade educativa do centro, 
decidiron mobilizarse para poñer de manifesto a súa indignación e desacordo 
trala a decisión da Consellería de Educación de retirar un mestre do seu colexio. 
Dende  hai  3  cursos,  a  clase  que  este  ano  empeza  6º  de  primaria,  está 
desdobrada;  un  desdobre  que  se  concedeu  solicitado  polo  colexio  e  trala 
valoración do equipo de orientación, e o informe favorable do inspector de zona 
que, tras estudar o caso desta clase, non dubidou da necesidade de asignar un 
segundo titor para cubrir as necesidades dos alumnos e alumnas, atendendo así 
á diversidade existente neste curso. A sorpresa foi que a pesar de que o inspector 
enviou  o  seu  informe  avalando  a  necesidade  dunha  segunda  liña  en  6º,  a 
Consellería decidiu eliminala. Os pais e nais dos alumn@s de 6º de primaria non 
entenden o  motivo  desta  decisión  política  que quita  aos seus fillos  e  fillas  o 
dereito a un ensino de calidade. Reuníronse cos responsables de educación en 
Vigo e Pontevedra, pero queren calalos dicindo que o número de alumn@s é 
correcto, que segundo a lei vixente non teñen dereito a máis, pero a ANPA, como 
nais e pais, non aceptan que os seus fill@s sexan un número nunha estatística. 
Non queren parches nin medidas a medias, queren que os seus fill@s teñan o 
profesor  que,  segundo  os  informes  presentados,  necesitan.  Non  piden  máis, 
piden o que lles quitaron. Estes nenos e nenas teñen dereito a un ensino de 
calidade, a ANPA, como pais e nais defenden ese dereito.

O goberno local  manifestoulle  o  seu apoio á  ANPA en distintas asembleas e 
tamén nas mobilizacións que fixeron diante do Concello.

Por  todo o  anterior,  e  ante  a  situación  do CEIP de  Cedeira,  que segue  sen 
noticias oficiais  que ó parecer  ían chegar dende a Consellería  de Educación, 
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preguntamos

Que xestións fixo o goberno local para apoiar esta reivindicación da ANPA 
do CEIP de Cedeira?”

Resposta: sra. Amoedo: puxémonos do lado dos pais e das nais. Respaldámolos 
e reunímonos coa inspección. O alcalde falou co delegado territorial.  Estamos 
pendentes  de que a próxima semana exista  unha reunión co  conselleiro  coa 
pretensión de que se manteña o que existía porque viña funcionando ben. O 
obxectivo final é conseguir que eses nenos teñan as súas necesidades cubertas. 
Queremos que non se demore.

Preguntas formuladas por AER relativa a privatización da fonte da praza de 
Ponteareas (Rex. Entrada 26.09.2018, 2018-E-RPLN-17).

“Visto o proceso de privatización de goce e uso da fonte da Praza de Ponteareas, 
materializado en:

- Mesas, cadeiras, cables e carteis que impiden a libre circulación pola praza e o 
acceso á fonte.

- Uso da fonte como apoio de amplificadores, cables e louza.

- Uso da fonte como escorredoiro da louza e de trapos de limpeza.

- Uso da fonte como apoio dun moble para louza, manteis e incluso un ordenador.

Preguntamos:  Ten o  goberno  local  deseñada  algunha  medida  estratéxica 
urxente para paralizar esta privatización encuberta?”

Resposta:  sr.  González  Barbeiro:  é  certo  que  fan  ocasionalmente  un  uso 
inadecuado. Temos unha estratexia porque o que está a suceder afecta ós locais 
de hostalería que están alí. Xa o estamos poñendo en execución.

Preguntas formuladas por AER relativa praza de Inspector da Policía Local 
de Redondela (Rex. Entrada 05.09.2018, 2018-E-RPLN-16).
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“Dende  o  Concello  de  Redondela  sacouse  a  concurso  a  praza  pública  para 
Inspector da Policía Local de Redondela. O Alcalde máis o Concelleiro de Interior 
decidiron que dita praza fora por mobilidade horizontal, sen ter en conta a opinión 
de  sindicatos,  oposición  e  incluso  eles  mesmos,  xa  que  as  demais  prazas 
públicas sacadas naquel mesmo intre eran por promoción interna. Xa pasado un 
tempo máis que prudencial, a día de hoxe en Redondela non está o Inspector da 
Policía Local que sacou a praza, pero dita persoa “curiosamente” produce gastos 
ás arcas municipais.

En virtude do anteriormente exposto PREGUNTAMOS:

Que  vantaxes  tivo  para  o  corpo  da  Policía  Local,  para  o  Concello  de 
Redondela  e  para  os  veciños  do  concello  a  decisión,  tomada 
exclusivamente  polo  equipo  de  Goberno,  de  ofertar  dita  praza  por 
mobilidade horizontal?”

Resposta: sr González Barbeiro: o inspector de policía que é o segundo posto 
despois de inspector principal,  decidiuse que a oposición fose por mobilidade, 
sindicatos  non  eran  unánimes  se  promoción  interna  ou  mobilidade  pero 
decantámonos por esa porque existiría a posibilidade de un maior número de 
candidatos que se fose por promoción interna.

O sr. Cano dá lectura da seguinte pregunta:

Preguntas  formuladas  por  AER  relativa  o  salario  de  Javier  Bas  na 
Deputación  e  Autoridade  Portuaria  (Rex.  Entrada  26.09.2018, 
2018-E-RC-12600).

“Nos últimos tempos comprobamos como a  cidadanía  vén demandando máis 
máis transparencia nas administracións e nos cargos públicos. Estas demandas 
traducíronse en diversas leis, ordenanzas e códigos éticos de transparencia e bo 
goberno. De feito, dende a nosa Agrupación comprobamos que as medidas en 
transparencia que propuxo AER dende o principio, alá no 2011, e que dicía o PP 
que eran imposibles, agora resulta que moitas son obrigatorias por lei.

Neste  pleno,  hai  xa  máis  de  5  anos,  aprobamos  por  unanimidade,  e  dicir, 
contando tamén co voto favorable do Alcalde e do seu partido, publicar na páxina 
web  do  Concello  as  retribucións  que  os  membros  das  corporación  perciban 
doutros organismos, como a Deputación Provincial ou Autoridade Portuaria. Este 
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acordo, como tantos outros que o PP votou a favor, segue sen cumprirse a pesar 
da  insistencia  da  nosa  Agrupación.  Dende  AER sempre  consideramos que  a 
cidadanía debe ter un acceso sinxelo e rápido á información en todo o relativo ao 
gasto dos cartos públicos. Debe ser pública e doada de coñecer a cantidade que 
percibe o Alcalde por ser deputado provincial e por ser membro do Consello de 
Administración da Autoridade Portuaria de Vigo: non basta con sabes só canto 
cobra  por  sesión,  pleno  ou  comisión;  senón  que  debería  publicarse  o  total 
percibido.  E  non  toca  falar  da  falta  de  transparencia  da  Deputación,  xa  que 
estamos falando dun acordo tomando no noso Concello.

A nosa Agrupación, cando aprobamos os salarios da corporación neste mandato, 
sempre asociou o salario do alcalde a una ocupación completo ao servizo do 
noso Concello. Nese momento Javier Bas non era deputado provincial. Dende 
AER consideramos  moi  importante  coñecer  canto  percibe  Javier  Bas  por  ter 
dedicación noutra administración para decidir canto debe percibir do Concello de 
Redondela por unha dedicación exclusiva que non é tan “exclusiva”.

Por todo o anterior, preguntamos:

Canto  percibiu  o  Alcalde  de  Redondela  como  membro  da  Deputación  e 
como membro da Autoridade Portuaria en cada ano dende que forma parte 
destes dous organismos?

Resposta: Amoedo: poden ir a cada unha das webs das administracións e sumar. 
O que queren é retorcer. Adica semana e fins de semana. Moito traballo.  Da 
Deputación  no  2016  percibiu  27.525  euros,  no  2017  case  27.850  euros.  De 
Autoridade Portuaria no 2015 percibiu 5.425 euros, no 2016: 6.510 euros e 5.968 
euros no 2017.

A sra. Rey dá lectura das seguintes preguntas:

Preguntas formuladas polo PSOE relativa Camiño da Fenteira cara ao IES 
CHAPELA  (Rex. Entrada 26.09.2018, 2018-E-RE-1367).

“No pleno do 24 de setembro de 2015, o PSdeG-Redondela levou unha moción 
ao Pleno da Corporación que foi aprobada por todos os partidos da oposición. 
Esta última, tiña como finalidade arranxar a problemática no transporte de varios 
alumnos e alumnas de San Vicente de Trasmañó que acudían ao IES Chapela.

A día de hoxe, estos alumnos e alumnas seguen a ter o mesmo problema xa que 
teñen que coller o autobús a un quilómetro de onde o collían na marquesiña do 
Camiño  da  Ferreira,  en  vez  da  marquesiña  con  luz  e  preto  de  videndas  do 
Camiño da Fenteira.  É  dicir,  estos  e estas  menores de idade percorreren un 
quilómetro que está á intemperie na estrada sen luz por onde non hai un núcleo 
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de vivendas preto.

PREGUNTA:

O Goberno Municipal do PP de Redondela fixo algunha xestión coa Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para arranxar o problema do 
transporte  do  alumnado  de  San  Vicente  de  Trasmañó  para  que  o  autobús 
recóllaos na marquesiña do Camiño da Fenteira cara ao IES Chapela?”

Resposta:  sr.  González Barbeiro:  si,  fixéronse xestións coa Consellería,  como 
saben foi  negativo o resultado porque segue nas mesmas condicións.  Dende 
aquelas non tivemos ningunha nova reclamación do centro, que tamén escoitou 
aquelas explicacións, o ANPA.

Preguntas formuladas polo  PSOE relativa  Camiño de As Sobreiras (Rex. 
Entrada 26.09.2018, 2018-E-RE-1366).

“Hai  un  ano que un veciño  do Camiño de As Sobreiras  cedeu terreo  para  a 
ampliación da estrada cara o Concello de Redondela. O Goberno Municipal do 
PP de Redondela deu a orde para comezar a facer un muro, pero este está a 
medio rematar tras un ano dende que comezaron.

PREGUNTA:

Por que non está  finalizada a obra do muro e ampliación da estrada sita  no 
Camiño de As Sobreiras?”

Resposta:  sra.  Amoedo:  non  hai  un  ano,  hai  case  catro.  Non  se  fixo  unha 
ampliación do camiño, se fixo mellorar o firme e o asfaltado. Non houbo ningunha 
cesión do veciño.

ROGOS:

O sr. Cano dá lectura dos seguintes rogos

Rogos formulado por AER relativa a Ordenanza Municipal do Uso do Galego 
no Concello de Redondela (Rex. Entrada 26.09.2018, 2018-E-RC-12601).

“O noso Concello foi pionero na galeguización da Administración Local, sendo un 
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exemplo  a  seguir  para  outros  concellos  no  traballo  a  prol  da  Normalización 
Lingüística. Podemos presumir que Redondela é un dos 50 concellos galegos 
que dispón dun Servizo de Normalización Lingüística , e que somos un dos 16 
concellos que cobren este servizo con persoal fixo ou funcionario; persoal que 
por certo desenvolve a súa función dun xeito extraordinario.

Hai 20 anos aprobamos a Ordenanza Reguladora do Uso do Galego no Concello 
de Redondela,  que significou un gran paso para o uso norma do galego nas 
actuacións administrativas e nas relacións coa cidadanía. Pero podemos ir mais 
aló: 14 anos antes, en setembro de 1984, as actas dos plenos do Concello de 
Redondela  redactáronse  de  xeito  precursor  en  Galiza,  por  primeira  vez 
integramente  en  galego.  Na  sesión  que  celebramos  hoxe  poderíamos 
conmemorar  que fai  exactamente  34  anos,  o  Concello  de Redondela  decidiu 
impulsar e normalizar o uso da lingua galega na comunicación administrativa.  
Pero estes xestos históricos e esta ordenanza quedan en papel mollado se o 
Goberno  Local  non  se  esforza  en  cumprila.  Quedan  moi  bonitos  os  actos 
institucionais e os discursos do Alcalde a favor do noso idioma; tamén quedan 
moi bonitas as fotografías de placas conmemorativas sobre sentenzas en galego 
na fachada da Casa do Concello. Pero moito máis bonito sería se ademais o 
goberno local do noso Concello cumprise a súa propia ordenanza.
A Ordenanza Reguladora do Uso do Galego no Concello de Redondela, no seu 
artigo 7, si:

“Os  estudos,  proxectos e  traballos  semellantes  de  consultoría,  asistencias  
concretas non habituais, servizos específicos e traballos concretos non habituais,  
así  como  calquera  outra  de  prestación  de  servizos  técnicos  que  o  Concello  
encargue  a  terceiros  dentro  do  ámbito  territorial  galego, terán  que  ser  
redactados en galego, aínda que a súa finalidade esixa, tamén, noutras linguas.
Pero desgraciadamente comprobamos como numerosos proxectos encargados 
polo noso Concello non están en galego. Por exemplo, por citar uns poucos, o 
proxecto de reforma do campo de fútbol do Viso, encargado a unha empresa de 
Redondela, non está en galego; ou o proxecto do parque infantil e pista de skate 
en Ventosela, e tamén o proxecto do parque infantil  dos Eidos, encargados a 
unha empresa de Vigo; tampouco están en galego.

A Ordenanza Reguladora do Uso do Galego no Concello de Redondela, no seu 
artigo 2, di: 

“O  Concello  de  Redondela  empregará  normalmente  o  galego  nas  súas  
actuacións administrativas internas e nas relacións cos cidadáns”.
E no artigo 10 di:
“Os cargos do Concello  expresaranse  normalmente en galego nos  actos 
públicos celebrados en Galicia, sempre que a intervención sexa por razón do  
propio cargo.”
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Pois  lamentablemente  comprobamos  como  recentemente  un  concelleiro  de 
goberno non só oficiou unha voda dunha parella, que naceu e habita no noso 
concello,  sen facelo en galego, senón que incluso engadiu no seu discurso o 
poema de Mendiño “Sedíame eu na ermida de San Simón” traducido adrede ao 
castelán.  Tamén  comprobamos  como  outra  concelleira  de  goberno,  no  acto 
institucional con motivo do día de Rosalía de Castro, decidiu recitar uns versos en 
castelán, precisamente durante o recoñecemento a unha figura tan galeguista 
como Rosalía.

Ademais, son constantes as intervencións do noso Alcalde sen falar en galego 
nas desconexións locais de radios como a “Cadena SER” ou a “Cadena COPE”. 
Xustamente a persoa responsable da Concellería de Normalización Lingüística é 
a primeira en desnormalizar o uso do galego incumprindo a nosa ordenanza.
Por  todo  o  anteriormente  exposto,  rogamos  ao  goberno  local  que  cumpra  a 
ordenanza Reguladora do Galego no Concello de Redondela.

Resposta: sra. Amoedo: atendemos o rogo. Moitas cousas das que di non son 
certas. Cando se ofician as vodas o primeiro que se pregunta ás parellas é en 
que idioma queren que se oficie. Respecto do Alcalde, por norma xeral fala en 
galego, pero non debe esquecerse de que temos dous idiomas e cooficiais. Se o 
entrevistador  lle  fala  en  castelán  el  constesta  en  castelán.  Non  debemos 
radicalizarnos.

Respecto dos proxectos entendo que unha maioría están en galego. Cando se 
fala cos proxectistas se lles pide que se fagan en galego.

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