
Expediente número: PLN/2018/12

ACTA

Sesión ORDINARIA 12/2018 celebrada 
polo Pleno do Concello o día 25 de 

outubro de 2018

ORDE DO DÍA

PARTE RESOLUTIVA

1.Aprobación,  se  procede,  da  acta  da  sesión  ordinaria  11/2018  do 
27/09/2018

2.Recoñecemento Extraxudicial de Créditos VII

3.Incremento do Límite das Gratificacións do Persoal Funcionario VI

PARTE DE CONTROL

4.Dar Conta do Informe do 3º trimestre 2018

5.Dar  Conta  dos  Expediente  de  Modificación  de  Crédito:  MC 
30/2018.TC14/18,  MC  31/2018.GC12/18,  MC  32/2018.GC13/18,  MC 
33/2018.GC14/18 e MC 34/2018.TC15/18

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 2897/2018 de data 22 de outubro de 2018, e sendo as vinte 
horas  do  25  de  outubro  de  2018  coa  presidencia  do  alcalde,  Javier  Bas 
Corugeira, e a asistencia dos/as concelleiros/as:
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GPM PP

Miguel Ángel Álvarez Ballesteros

María Teresa París Blanco

Julio César Mougán Vázquez 

María José Barciela Barros

Jesús Crespo López

María del Carmen Amoedo Dasilva

Arturo González Barbeiro

GPM PSOE

Eduardo José Reguera Ocampo

Digna Rosa Rivas Gómez

Leonardo Cabaleiro Couñago

Mauro Álvarez Castro,

Ana Isabel Rey 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.

Tamén asistiu o interventor do Concello, Ángel Santamariña Rivera e actuando 
como secretaria, a secretaria accidental, Paloma Meno Rodríguez.
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Constitúese validamente o Pleno do Concello, en sesión ordinaria, conforme á 
convocatoria e de acordo coa Orde do Día.

A concelleira  Antón  Pazos  escusou  a  súa  ausencia  en  escrito  presentada 
perante o departamento de secretaría. 

INCIDENCIAS:

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

A concelleira Rivas Gómez e o concelleiro Araújo Figueroa, do PSdeG-PSOE 
incorpóranse á sesión logo da votación da acta. O concelleiro Covelo Míguez 
de AER incorpóranse unha vez escomenzada a sesión, no debate do terceiro 
punto.

O Alcalde fai un receso ás 22.30 e reanúdase a sesión ás 22.45 horas.

PARTE RESOLUTIVA

1.-  Aprobación,  se  procede,  da  acta  da  sesión  ordinaria  11/2018  do 
27/09/2018.

Dada conta da acta da última sesión.

INTERVENCIÓNS.-

O  concelleiro  Cano  Correa manifesta  que  na  votación  sobre  a  Aprobación 
Festivos Locais para o ano 2019, o BNG abstívose; logo na páxina 28 da acta, 
onde di:

"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 06 votos en contra (04 de AER,  01 do BNG e 01 do 
concelleiro non adscrito)."

debe dicir:

"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), 05 votos en contra (04 de AER e 01 do concelleiro non  
adscrito) e 01 abstención do BNG."
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VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido  a  votación  o  mencionado  borrador,  apróbase  nos  seus  propios 
termos  coa  corrección  do  erro,  por  unanimidade  dos/as  concelleiros/as 
presentes (8 do PP, 4 do PSdeG-PSOE, 3 de AER, 1 do BNG e 1 da concelleira 
non adscrita).

.

2.- Recoñecemento Extraxudicial de Créditos VII.

ANTECEDENTES:

Vista o ditame da Comisión Informativa permanente de Economía e Facenda 
de día 22/10/2018 que di: 

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

A intervención municipal emitiu o preceptivo informe de carácter negativo de 
data 17 de outubro de 2018, así como certificación de existencia de crédito.

A  súa  vez  prevese  que  a  aprobación,  se  procede,  deste  recoñecemento 
extraxudicial non vai supor limitación na execución dos gastos a impartir este 
ano.

Coa  finalidade  de  non  causar  quebrantos  económicos  a  terceiros,  evitar 
enriquecementos inxustos para o Concello de Redondela, e poder contabilizar 
e posteriormente pagar diversos gastos.

Esta Alcaldía proponlle ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:

Primeiro.- Proceder  ao  levantamento  do reparo  do informe da intervención 
baseado en que procedese a aprobar gastos esixibles ao Concello.

Segundo.-  Recoñecer  extraxudicialmente  gastos  por  importe  total  de 
16.489,34  euros  distribuídos  do  seguinte  xeito,  e  imputando  os  gastos  ás 
partidas que se indican do orzamento do Concello de Redondela para o ano 
2018:
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NOME TERCEIRO Nro. Fact. Data Fact. IMPORTE
Aplicación 

orzamentaria

ACELEC - INSTALACIONES ELECTRICAS, S.L. 2018170 14/06/2018 411,40 € 3341A.2260200

CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREAT. E 3 
IDADE DE TRASMAÑO

18/2017 01/12/2017 360,00 € 3341A.2260913

CENTRO SOCIAL CULTURAL RECREAT. E 3 
IDADE DE TRASMAÑO

19/2017 01/12/2017 360,00 € 3341A.2260913

XEALCO S.L. 2602 10/05/2017 51,79 € 1531A.2140000

XEALCO S.L. 5441 10/09/2017 2.342,20 € 1531A.2140000

XEALCO S.L. 5442 10/09/2017 68,74 € 1531A.2140000

XEALCO S.L. 7286 30/11/2017 272,25 € 1531A.2030000

FCC AQUALIA, S.A.
Factura Biomasa 

A/726-17
09/10/2017 674,81 € 3421C.4720000

FCC AQUALIA, S.A.
Factura Biomasa 

A/785-17
31/10/2017 1.462,89 € 3421C.4720000

FCC AQUALIA, S.A.
Factura Biomasa 

A/832-17
10/11/2017 868,29 € 3421C.4720000

FCC AQUALIA, S.A.
Factura Biomasa  

A/864-17
16/11/2017 1.203,34 € 3421C.4720000

FCC AQUALIA, S.A.
Factura Biomasa 

A/907-17
24/11/2017 707,85 € 3421C.4720000

FCC AQUALIA, S.A.
Factura Biomasa 

A/936-17
30/11/2017 1.014,58 € 3421C.4720000

FCC AQUALIA, S.A.
Factura Biomasa  

A/1116-17
29/12/2017 594,59 € 3421C.4720000

FCC AQUALIA, S.A.
Factura eléctrica 

FE17321249423938
21/11/2017 3.533,33 € 3421C.4720000

IES PEDRO FLORIANI --- --- 2.100,00 € 3421A.2210000

R Cable y telecomunicaciones SA R31000128899 09/03/2018 384,63 € 9221A.2220000

R Cable y telecomunicaciones SA R31000128901 09/03/2018 78,65 € 9221A.2220000

TOTAL   16.489,34 €  

     

”
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INTERVENCIÓNS.-

O  concelleiro  González  Campo quere  facer  en  nome  do  BNG  varias 
consideracións, respecto ao xestor da biomasa,  di  que se podería ser máis 
riguroso, presentan agora as facturas dun servizo que se prestou fai un ano. Di 
que hai  unha pequena factura,  dunha empresa ubicada en Vigo adicada a 
instalacións eléctricas, a cal fixo un servizo de reparto de publicidade e carteis 
no concello de Redondela e que non corresponde coa súa actividade normal. 
Di que de xeito recorrente, presenta facturas por facer este servizo polo mesmo 
importe de 411,40 €. 

O concelleiro Darriba Ferradás incide no manifestado polo concelleiro González 
Campo, lles gustaría que lles explicaran estas facturas de publicidade, porque 
esta empresa traballou noutros anos facendo traballos que se corresponden co 
obxecto da empresa.

A concelleira Amoedo Dasilva, resposta en relación aos traballos realizados por 
esta  empresa,  que antes  era  un autónomo e  logo formou unha sociedade, 
entende que as facturas que presenta son de servizos que presta, e que están 
dentro do seu obxecto, di que eles encargan os traballos e os servizos técnicos 
do  concello  examinan  a  documentación  e  pasa  os  filtros  de  revisión  de 
cumprimento das facturas, non é unha cuestión política.

O concelleiro González Campo, resposta á concelleira Amoedo Dasilva que hai 
unha decisión política de que a empresa realice ese servizo, di que haberá que 
facer un seguimento destes traballos, estas facturas superan os 5.000 euros 
nun ano, servizos que fai que non son as súas funcións normais. Di que tamén 
hai facturas de empresas de electricidade que contratan carpas, cadeiras,…, 
para eventos. Remata dicindo que non van apoiar.

O concelleiro Darriba Ferradás di que a decisión de contratar a fan os políticos, 
solicita que lles den unha explicación. Respecto ao control técnico, fan reparos, 
reitera se lles consta que esa empresa se adica a iso. 

A concelleira Amoedo Dasilva resposta ao concelleiro González Campo que é 
curioso  que  diga  que  o  PP  non  administra  ben  os  cartos,  levantaron  o 
endebedamento  deste  concello,  pagáronse  as  facturas,  e  as  horas 
extraordinarias  dos  traballadores.  Ao  concelleiro  Darriba  Ferrradás  resposta 
que tiveron unha comisión de facenda para plantexar as dúbidas, recoméndalle 
que facilite aos concelleiros e concelleiras empresa que hai en Redondela e 
que poden facer ese traballo. Segue dicindo que as empresa poden ter máis 
dun obxecto e facer distintas actividades. Remata a súa exposición, dicindo 
que o goberno municipal  cumpre co endebedamento,  teñen os números en 
azuis.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido  o  asunto  a  votación  segundo  o  detalle  contido  na  proposta, 
apróbase por maioría dos/as concelleiros/as, sendo 15 votos a favor (8 do PP, 
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6 do PSdeG-PSOE e 1 do concelleiro non adscrito) e 4 abstencións (3 de 
AER e 1 do BNG).

3.- Incremento do Límite das Gratificacións do Persoal Funcionario VI.

ANTECEDENTES:

Vista o ditame da Comisión Informativa permanente de Economía e Facenda 
de día 22/10/2018 que di: 

“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-17.10.18.7 de 17 de 
outubro 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  68.425,13  €, 
cumprindo coas condicións establecidas no informe da Intervención antedito.”

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro  González Campo di que son gratificacións do mes de setembro 
que traen agora, o que demostra que falta planificación.

O concelleiro  Darriba Ferradás di que batiuse o récord, manifesta que se fan 
pagos  curiosos,  segue  habendo  funcionarios  que  de  xeito  habitual  reciben 
estas gratificacións, o que deixa de ser extraordinario. Hai un empregado que 
dous días traballou dezaoito horas como horas extras, algunhas horas extras 
non se atopan asinadas polo empregado ou concelleiro. Sigue habendo moitas 
sen xustificar. Di que noutro pleno lles dixeron que ian a explicar a causa do 
pago a asistencia ao xulgado da policía local e que non lles deron resposta 
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todavía.  Remata  dicindo que nas horas extras de persoal  laboral  ainda hai 
marxes interesantes.

O concelleiro Cabaleiro Couñago solicita á voceira do PP, Amoedo Dasilva, que 
debe facer unha rectificación, cando di na intervención do punto anterior que 
cando gobernou no municipio o bipartito do PSdeG-PSOE e BNG chegouse ao 
máximo permitido por lei de endebedamento. Respecto ás gratificacións, indica 
que non é a cantidade senón a forma que teñen de xestionar  o  servizo,  a 
xestión  que  estan  facendo  é  eficaz,  pero  non  eficiente,  non  adecúan  os 
técnicos cos que se conta ao gasto, recomenda que polo ben da cidadanía 
fagan  unha previsión  mellor  e  gasten  o  xusto,  non  para  cousas comúns e 
habituais. Remata a súa intervención dicindo que se van abster.

A concelleira  Amoedo Dasilva resposta ao concelleiro González Campo que 
para que se aprobe o recoñecemento das horas extras primeiro o ten que traer 
o goberno, ao concelleiro Darriba Ferradás que non se discrimina se é persoal  
laboral  ou  funcionario,  ao  concelleiro  Cabaleiro  Couñago  resposta  que  son 
eficaces,  di  que  lle  gusta  que  o  PSdeG-PSOE recoñeza  que  o  goberno  é 
eficaz, porque priorizan cubrir as necesidades dos veciños e veciñas.

O concelleiro  González  Campo,  lembra  que este  pleno apoiou  a  suba das 
horas  extras,  os  traballadores  teñen dereito  a  cobrar,  pero  o  que  falla  é  a 
previsión de gastos, di que o traen ao pleno para contar co apoio da oposición. 
Van permitir que os traballadores reciban as gratificacións, pero non van apoiar 
a mala planificación do equipo de goberno. Vanse abster.

O alcalde da paso ao  interventor para que explique os límites na partida de 
retribucións  aos  traballadores.  O  interventor  expoñe  que  os  límites  veñen 
fixados nunha porcentaxe na lei e non se poden aumentar por máis importe.

O  concelleiro  Darriba  Ferradás pregunta  se  teñen  calculado  que  as  horas 
extras do nadal as pagarán en xaneiro. Respecto ao que manifesta a voceira 
do PP, de que están distribuidas equitativamente, di que hai informes que din 
que están acumuladas en varios traballadores, e que se fan cousas que son 
ordinarias, pola vía extraordinaria. Lle gustaría saber se se pode cambiar de 
partida orzamentaria.

O  interventor resposta que a contía  é global  e  é a que aproba o pleno no 
orzamento,  antes  de que se  traia  ao  pleno do aumento  global  do  límite,  o 
alcalde aproba transferencias, e as veces se pode cambiar.

Logo da intervención do interventor, o concelleiro  Darriba Ferradás manifesta 
que non hai planificación.

O  concelleiro  Cabaleiro  Couñago na  súa  intervención  manifesta  que  teñen 
argumentos para dicir que se chegará a 90.000 euros en horas extras en total 
no ano, indica á voceira do PP, Amoedo Dasilva, que non contestou á pregunta 
que fixo, nin rectificou, quere que resposte. 

A concelleira Amoedo Dasilva resposta ao concelleiro Cabaleiro Couñago que 
tiveron turno de palabra no asunto que se falou del e non o fixeron, agora están 
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noutro punto. O que se trae aquí é o aumento dunha partida, hai planificación,  
eles pagan as horas que fan os traballadores e antes non o facían, di que en 
departamentos se están levando máis traballos polas necesidades. Di o que se 
fai está pensado e planificado. 

O alcalde interveñe dicindo que o presuposto é un documento base e vivo, a 
diferencia  que  hai  é  que  antes  non  se  levaba  mensualmente  como agora, 
cumpren  cos  traballadores  do  concello,  non  queren  que  o  traballo  o  fagan 
empresas externas.

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido  o  asunto  a  votación  segundo  o  detalle  contido  na  proposta, 
apróbase por maioría dos/as concelleiros/as, sendo 8 votos a favor do PP, 4 
votos en contra de AER e, 8 abstencións (6 do PSdeG-PSOE, 1 do BNG e 1 
do concelleiro non adscrito).

PARTE DE CONTROL

4.- DAR CONTA DO INFORME DO 3º TRIMESTRE de 2018.

Dase  conta,  visto  o  informe  do  interventor  municipal  con  referencia 
ASR-18.07.18.1  de  data  18  de  outubro  de  2018,  incluído  no  expediente 
6103/2018, en relación a execución do orzamento municipal e do estado da 
tesourería correspondente ao 3º Trimestre do ano 2018, en cumprimento da 
lexislación vixente e das bases de execución do orzamento do Concello de 
Redondela.

 

O Pleno do Concello queda informado. 

5.- DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO: MC 
30/2018.TC14/18,  MC  31/2018.GC12/18,  MC  32/2018.GC13/18,  MC 
33/2018.GC14/18 e MC 34/2018.TC15/18.

 

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 30/2018.TC14/18 
mediante a transferencia de crédito por importe de 237,79 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 26.09.2018
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Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 31/2018.GC12/18 
mediante a xeración de crédito por importe de 198.337,39 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 27.09.2018

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 32/2018.GC13/18 
mediante a xeración de crédito por importe de 390.101,95 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 01.10.2018

Dáse conta do expediente de modificación de crédito  MC 33/2018.GC14/18 
mediante a xeración de crédito por importe de 292.148,11 euros, aprobada por 
Resolución da Alcaldía de data 17.10.2018

Dáse conta  do expediente  de modificación  de crédito  MC 34/2018.TC15/18 
mediante a transferencia de crédito por importe de 4.820,02 euros, aprobada 
por Resolución da Alcaldía de data 17.10.2018

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

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.

6.2.1.-  MOCIÓN  DO  GRUPO  MUNICIPAL  BNG,  SOBRE  O  “25  DE 
NOVEMBRO  DÍA  INTERNACIONAL  DA  NON  VIOLENCIA  CONTRA  AS 
MULLERES”.

ANTECEDENTES:

Moción  do  BNG  con  entrada  no  concello  o  día  17/10/2018  con  número 
2018-E-RE-1493 que se transcribe a continuación:

“Desde que no ano 1981, en que se institucionalizou o 25 de novembro como 
Día Internacional da Non Violencia contra as Mulleres en memoria das irmás 
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Mirabal  asasinadas no 1960 diferentes  institucións internacionais  recolleron, 
con desigual compromiso, esta data no seu calendario oficial. 

Varias  décadas  transcurriron  xa  dende  que  se  acadara  este  compromiso. 
Moitos foron os avances nas diferentes reivindicacións emanados dende os 
coleitivos  feministas,  asumidos  polo  conxunto  da  sociedade,  cuestionados 
hoxendía polos sectores mais reaccionarios e ultraconservadroes. Malia todo, 
existe  un  longo  camiño  por  andar,  e  de  enfrontar  novas  estratexias  de 
somentemento das mulleres, como o caso dos ventres de alugueiro.

Outro  dos  escenarios  que  se  teñen  actualizado,  teñen  a  ver  coa  violencia 
sexual exercida sobre as mulleres. A intención do Bloque Nacionalista Galego, 
radica  en  considerar  como  violencia  machista  este  xeito  de  violentar  ás 
mulleres. Durante o primeiro semestre do ano presentáronse ata 29 denuncias 
por violación en Galiza, 213 por agresións sexuais. 

Mentras,  os  asasinatos  continúan.  Segundo  os  datos  inventariados  polo 
observatorio  Feminicidio.net,  que  analiza  e  estuda  o  rexistro  dos diferentes 
tipos de feminicidio,  en Galiza rexistráronse cando menos 58 feminicidios e 
outros asasinatos de mulleres nos últimos oito anos, entre 2010 e o que vai de 
2018. Foi 2015 o ano do rexistro máis alto, con 13 mulleres asasinadas das 
que 8 foron feminicidios íntimos no ámbito da parella, cifra que levou o noso 
país a encabezar ese terríbel ano a taxa de feminicidios do Estado español, 
aínda sen ter en conta vítimas crianzas das que de cinco asasinatos no Estado 
foron  dous  na  Galiza.  Do  global  destes  casos  analizados,  máis  do  60% 
producíronse no ámbito íntimo, o que dá unha dimensión da importancia deste 
pero tamén da necesidade de non limitar a violencia machista á parella, pois 
estariamos a deixar fóra moitas casuísticas que tamén deben ser obxecto das 
políticas de prevención e erradicación, así como do seu cómputo e estudo. 

Así  mesmo,  resulta  alarmante  e  indica  a  necesidade  de  mellora  do  marco 
xudicial o feito de que desde o ano 2010 foran 15 as mulleres asasinadas que 
presentaran unha denuncia previa. Así mesmo, os informes e avaliacións que 
emanan do Observatorio contra a violencia doméstica e de xénero do Consello 
Xeral do Poder Xudicial ilustra a resposta da Administración da Xustiza e as 
eivas do seu funcionamento e necesidades de mellora.      A polémica e ilóxica 
sentenza  da  denominada  “Manada”,  desencandeou  unha  vaga  de 
movilizacións sen precedentes. A veciñanza redondelá, sumouse igualmente a 
estas movilizacións que pretenden chamar a atención sobre a “impunidade” de 
moitas decisións  xudiciais que afectan aos dereitos das mulleres.

Grazas á loita de moitas persoas a prol da erradicación da violencia machista 
avanzamos colectivamente como sociedade na súa visibilización, un camiño en 
que tivo e ten un papel fundamental o traballo mobilizador, crítico e esixente de 
diferentes  movementos  de mulleres  na  Galiza  e  no  mundo.  Un  traballo  de 
visibilización, denuncia e redución que dista aínda de ser colectivo e prioritario 
para  toda  a  sociedade  e  para  todas  as  axendas  políticas.  A diagnose  da 
vixencia  estrutural  das  violencias  machistas  contra  as  mulleres  debe 
comprometer ás institucións a destinar maiores recursos económicos, humanos 
e  materiais  para  tal  fin.  Transformar  a  sociedade  reducindo  a  fortaleza  do 
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patriarcado e superar todas as manifestacións de desigualdade e violencia que 
sofren as mulleres debe ser un obxectivo político de primeira orde.

Por todo o anteriormente exposto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista 
Galego, solicita ao Pleno do Concello de Redondela, a adopción dos seguintes, 
ACORDOS:

1. Instar  á  Xunta  de  Galiza  a  avanzar  na  concreción  do  Pacto  galego 
contra  a  violencia  machista  acordado  por  unanimidade  polo  Pleno  do 
Parlamento Galego o 25 de xaneiro de 2017, aumentar os orzamentos na 
prevención e loita contra todas as formas de violencia exercidas contra as 
mulleres  con  especial  atención  a  aumentar  os  recursos  destinados  á 
asistencia e protección delas e as súas crianzas; a mellora dos medios e 
recursos xudiciais garantindo a existencia de espazos diferenciados para 
vítimas e agresores en dependencias xudiciais,  o acompañamento  das 
mulleres en situación de violencia machista durante todo o proceso e a 
súa atención por parte de persoal con formación especializada.

2. Instar á Xunta de Galiza a cumprir e avaliar o grao de cumprimento da 
normativa  recollida  ao  abeiro  do  Decreto  lexislativo  2/2015,  do  12  de 
febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da 
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade, con especial 
atención ao desenvolvemento e cumprimento do recollido na Lei 11/2007, 
do  27  de  xullo,  galega  para  a  prevención  e  o  tratamento  integral  da 
violencia de xénero.

3. Instar ao goberno municipal de Redondela a asistir a todos e cada un 
dos actos que desenvolvan as organizacións feministas no noso concello 
contra a violencia machista os 365 días do ano.

4. Instar ao alcalde-presidente do concello de Redondela,  referirase ao 
inicio das sesións plenarias mensuais a, “Minuto de silencio en memoria 
das vítimas de feminicidio”.”

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro  Fojo Durán di que están convencidas e convencidos de que o 
século  XXI  vai  ser  o  século  das  mulleres,  un  impulso  de  movementos 
feministas en cada recuncho do mundo. Recolle a frase de Virgina Wolf que xa 
dicía que as mulleres para avanzar necesitan diñeiro e unha habitación propia. 
Di que hai situacións de pobreza, de mulleres que sufren precariedade laboral, 
o  actual  sistema  feminiza  as  tarefas  menos  rendibles  economicamente,  é 
urxente erradicar as violencias machistas, as mulleres reclaman o dereito de 
exercer a sexualidade con liberdade, os poderes públicos deben por en marcha 
políticas que reduzan as violencias machistas.

O concelleiro  Cano Correa manifesta que están de acordo coa moción, viven 
nunha sociedade machista e patriarcal, hai que conseguir un avance, di que é 
correcto  empregar  a  palabra  feminicidio,  hai  que  destinar  máis  recursos 
económicos, son importantes as palabras e os xestos, debería avanzarse máis. 
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Di  que  nos  acordos  da  moción  tamén  tería  que  recollerse  á  concellería 
específica de igualdade.

A  concelleira  Rey  Gómez di  que  é  fundamental  abordar  este  tema  nas 
institucións  públicas,  unha  cultura  de  igualdade  fronte  unha  cultura  de 
sumisión, nos últimos anos a Xunta de Galicia aumentou as competencias do 
CIM, finánciase mediante fondos europeos e, o 20% pola Xunta.  En cambio, 
nos  orzamentos  están  diminuindo,  desde  2015  a  este  ano,  só  aumentose 
respecto ao ano pasado. No noso concello tamén reduciuse, en 15.000 euros, 
redúcense  os  programas.  Queren  facer  unha  emenda  e  engadir  un  quinto 
punto  aos  acordos:  “5.  Instar  á  Xunta  de  Galicia  a  aumentar  a  partida  
económica aos CIMs e garantir a súa estabilidade financeira do ano 2020.” Di 
que non hai plan de igualdade en Redondela dende marzo do ano pasado, 
cando  preguntaron  no  consello  de  muller,  lles  dixeron  que  estaría  o  ano 
seguinte, sen do algo que debe priorizarse.

A concelleira París Blanco, di que van pedir que a votación se poida facer por 
puntos, dende o BNG presenta una moción moi parecida a outros anos, di que 
eles  intentan  traer  textos  consensuados  con  outros  grupos  e  colectivos. 
Votarán a favor os primeros puntos dos acordos, e o 3 e 4 en contra. Di que 
non coinciden as cifras coas que manexa na páxina web que se recolle na 
moción. No CIM están traballando coas portas abertas, moitas persoas acuden 
sabendo ao que ven. Este problema da violencia de xénero debe sensibilizarse 
e debe actuarse en contra dela. Coinciden en que hai que avanzar en materia 
xudicial, recoñecer delitos novos no código penal. O ano pasado se conqueriu 
un pacto de estado aos que estaban unidos todos os grupos menos Unidos 
Podemos. Resposta a AER que as propostas que lle pasaron as foron facendo. 
Resposta á concelleira Rey Gómez que os fondos da Xunta son maioritamente 
para o persoal. 

O concelleiro  González Campo reposta ao concelleiro Cano Correa que sabe 
que levou propostas ao consello da muller, pero neste tema sensible, di que se 
debe ser prudentes. O que plantexa o PSdeG-PSOE de incluir un punto, di que 
o puideron aportar en tempo para estudiala. Á concelleira París Blanco di que 
trae esta moción agora porque o ano pasado non se puido debatir o 25 de 
novembro,  porque  sempre  é  a  posteriori.  Dende  o  BNG consideran  que  o 
concello de Redondela en canto á loita da violencia de xénero era a vanguardia 
e agora non. Están desde fai seis meses sen psicóloga, porque está de baixa, 
e non se cubriu. Non é certo que o CIM estaba na oscuridade, dábanse pasos 
pouco a pouco, di que se botou á concelleira de servizos sociais para levala a 
cultura.

O alcalde chama a orde ao concelleiro González Campo polo comentario.

O concelleiro González Campo continúa dicindo que a concelleira ten que ser 
sensible  a  todas  as  mobilizacións  das  mulleres  do  concello  de  Redondela, 
como o colectivo Paxaretas, das que deberían aprender. Non van permitir que 
se voten por puntos e van recoller a proposta do PSdeG-PSOE.

O concelleiro Fojo Durán di que no punto 1 dos acordos, fíxose unha proposta 
nos orzamentos do estado, propuxeron un plan de protección integral superior 
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ao pacto. Parécelle correcta a palabra feminicidio empregada no punto 4 dos 
acordos.

O concelleiro Cano Correa, resposta ao concelleiro González Campo que non 
saben cal é o problema con que manden as propostas en xullo, e que asisten 
ás comisións para propoñer.  Queren pedir  ao goberno local  que non fagan 
contraprogramación  e  poderían  acollerse  ás  programacións  dos  colectivos 
feministas de Redondela. Na hemeroteca, 2008 e 2009, cando gobernaban o 
PSdeG-PSOE e BNG o que presentaba unha moción para que se destinasen 
máis recursos na violencia da muller e falaban do termo de feminicidio, foi o PP 
e  lles  votaron  en  contra.  Nesta  moción,  falase  de  feminicidio  e  que  agora 
rexeitan. 

A concelleira Rey Gómez volve a preguntar se ten contacto a concelleira París 
Blanco  cos  colectivos  e  asociacións  feministas  do  concello  de  Redondela, 
pregunta  sobre  as  xestións  que fixo  co  xulgado de  Redondela  para  contar 
cunha  sala  específica  de  violencia  de  xénero.  Non  lles  gusta  o  plan  de 
igualdade,  pondo  como  exemplo  a  campaña  dos  mandís,  pregunta  qué 
finalidade  tiña.  No  entroido  de  verán,  houbo  asociacións  feministas  dando 
información, qué asociacións eran, e de ónde, pensa que de Vigo. En canto 
aos fondos, tamén van para a psicóloga do CIM, pero leva moito tempo de 
baixa, están alonxando un servizo tan básico como é o de psicóloga do CIM. 
En canto ao consello da muller, di que debaten e amosan as propostas.

A concelleira  París  Blanco,  manifesta respecto ao punto 3 dos acordos,  de 
asistencia  polo  goberno  municipal  a  todos  e  cada  un  dos  actos  que 
desenvolvan as organizacións, que non poden pretender que sexa un cheque 
en branco, que previamente hai que facer un análise. Di que dende o goberno 
municipal  convídanse  ás  asociacións  e  colectivos  para  as  concentracións 
mensuais. Di que están a disposición das asociacións. Respecto ao punto 4 
dos acordos, relativo ao termo feminicidio, é un termo que conduce a erro, non 
consideran que sexa o termo idóneo. 

O concelleiro González Campo di que é marca da súa liña de traballo, estar na 
loita de dereitos das mulleres e reinvidacións contra as violencias machistas. A 
xente  agardaba que  o  grupo de  AER levara  as  súas propostas  á  practica. 
Resposta á concelleira París Blanco que non fixo comentario ofensivo contra as 
concentracións mensuais, posto que o BNG todos os meses asiste e a outras 
máis. Respecto aos pactos, están para cumprilos. Remata a súa exposición, 
agradecendo os apoios. 

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por 
maioría  dos/as  Sres./as  concelleiros/as,  sendo  12  votos  a  favor  (06  do 
PSdeG-PSOE, 04 de A.E.R., 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito) e 8 
abstencións  do  PP,  aprobou  a  Moción  do  Grupo  Municipal  do  BNG,  nos 
antecedentes  transcrita,  coa  emenda  formulada  polo  Grupo  Municipal  do 
PSdeG-PSOE, engadindo un punto quinto ao acordo: 
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“5.  Instar  á  Xunta de Galicia  a  aumentar  a  partida económica aos CIMs e 
garantir a súa estabilidade financeira do ano 2020.”

6.2.2.-  MOCIÓN  DO  PP SOBRE  A REPROBACIÓN  SUBDELEGADA DO 
GOBERNO  EN  PONTEVEDRA  E  INSTAR  REUNIÓN  ADDENDA  DAS 
MELLORAS DAS OBRAS DE AMPLIACIÓN AP-9 ELIMINACIÓN PEAXE DE 
RANDE.

ANTECEDENTES:

Moción  do  PP  con  entrada  no  concello  o  día  18/10/2018  con  número 
2018-E-RC-13846 que se transcribe a continuación:

“O  primeiro  contacto  que  este  goberno  municipal  mantivo  coa  nova 
Subdelegada do Goberno de España en Pontevedra, dona Maica Larriba, foi 
en  data  trece  de  agosto  de  2018,  con  motivo  dunha  xuntanza  na  que  se 
coordinou  a  participación  das  diferentes  forzas  e  corpos  de  seguridade  do 
estado, previo a celebración do Entroido de Verán de 2018.

A petición para celebrar esta xuntanza, fíxose o 11 de xullo de 2018, e amais 
de  tratar  o  tema  do  Entroido,  solicitábase  tratar  tamén  a  situación  das 
infraestruturas estatais en Redondela.

Trala xuntanza onde só se falou dos temas referidos ao Entroido de Verán, o  
noso Alcalde manifestoulle á Subdelegada a necesidade de tratar tamén ese 
segundo tema de calado, pero a señora Darriba negouse a tratar estes temas, 
trasladándoos a unha a unha seguinte xuntanza posterior sen data. 

Non tendo comunicación algunha ou convocatoria por parte da Subdelegada, 
nos  seguintes  dous  meses,  o  noso  Alcalde  volta  solicitar  do  novo  unha 
xuntanza en data de 27 de setembro de 2018, na que os temas a tratar seguían 
a ser os mesmos; o estado das infraestruturas en Redondela e a gratuidade da 
peaxe de Rande.

Sen entrar na cor política desta nova Subdelegada, só atendendo á atención 
prestada pola persoa que anteriormente estaba ocupando este cargo,  dona 
Ana María Ortiz, aos temas sensibles de Redondela, coma eran as obras de 
ampliación da AP-9, que tanto dano fixeron novamente a este Concello, o certo 
é que xaneiro de 2018 xa estaban informadas favorablemente por Audasa as 
modificacións na Addenda da concesión e foron presentadas en Madrid para 
continuar coa súa tramitación normal, e a comunicación co Concello e veciños 
foi sempre ben atendida.

A Subdelegada é a representante do Ministerio de Fomento na provincia de 
Pontevedra, e vendo a súa actitude negativa e a súa falla de responsabilidade 
e sensibilidade cas veciñas e veciños de Redondela, especialmente afectados 
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os  de  Trasmañó  e  Chapela,  e  pondo  como  punto  final  a  este  cúmulo  de 
desafortunadas evasivas, no día de onte, 17 de outubro de 2018, o goberno 
municipal xunto con veciñas e veciños de Redondela, concentráronse diante da 
Subdelegación  do  Goberno,  intentando  manter  unha  nova  xuntanza  coa 
Señora Larriba, que non nos concedeu.

E o fixemos para transmitirlle persoalmente a preocupación xeral da veciñanza 
e o Goberno municipal sobre o máis que posible retraso e paralización destas 
obras e melloras, o que suporía manter durante meses e anos unha calidade 
de vida insoportable para centos de persoas afectadas pola ampliación da AP-9 
e amais unha peaxe inxusta.

Aínda así, topamos novamente unha porta pechada, volvendo a Subdelegada a 
negarse a recibirnos e escoitarnos, e por todo isto é polo que solicitamos ao 
pleno do Concello que se aproben os seguintes,

ACORDOS:

1.-  Reprobar  polo  pleno  do  Concello,  a  actitude  de  desprezo  por  parte  da 
Subdelegada  Maica  Larriba,  ante  as  máis  que  xustificadas  peticións  de 
xuntanza, levadas a cabo polo noso Alcalde e a veciñanza de Redondela.

2.- Instar ao Delegado do Goberno de España en Galicia, don Javier Losada de 
Azpiazu, a que reciba a unha representación do Goberno municipal, xunto con 
unha representación veciñal para dar resposta ças demandas feitas polo noso 
Concello sobre o estado actual do expediente de tramitación da Addenda das 
melloras das obras da ampliación da AP-9, e a eliminación da peaxe de Rande.

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro Fojo Durán, di que é curioso o nivel de exixencia que exixe o PP 
para  os  rivais  políticos,  o  dobre  raseiro,  nesta  moción  se  solicita  unha 
reprobación  á  subdelegada  de goberno,  entende que  o  que se  pretende é 
meter presión, di  que é exixible atender ás demandas aos cargos públicos, 
pero a moción tería que ter máis texto respecto a inxustificación da resposta 
pola subdelegada.

O  alcalde puntualiza  que  non  se  reproba  á  persoa  senón  a  actitude  de 
desprezo.

O concelleiro González Campo di que nesta campaña que comezou o goberno 
do concello hai unhas semanas, o BNG non participou, so participaron nalgúns 
consellos parroquias, pero non participaron tampouco fai un ano, respecto ao 
avance das obras. Non van defender a alguén que non coñecen. Apoia que se 
defenda na rúa as presións populares. A través da comisión de seguimento das 
obras da AP-9, non serviu para nada, porque non houbo presión na rúa. Di que 
o alcalde do PP pasa a historia como o que lle ampliaron a ponte de Rande, 
pero nestes anos que houbo obras e retencións, nos que os veciños exixiron a 
Audasa que levantase as barreiras, o alcalde non fixo nada. Nas mobilizacións 
da rúa, a máis contundente foi a da ANPA para que se puxera en marcha o 
colexio da Chapela. Pensan que o quere é desviar a atención, que están no 
seu dereito  pero que non intenten manipular.  O alcalde de Redondela está 
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pechando portas de negociación, quedando nunha situación delicada. Di que é 
unha falta de respeto ao pleno e ao resto de veciños de Redondela.

O concelleiro Bastos Devesa pregunta ao alcalde se o luns a subdelegada non 
vai recibir ao veciños. 

O alcalde resposta que non.

O concelleiro Bastos Devesa pregunta se o mércores.

O  alcalde resposta que o Ministerio despois das actuacións levadas a cabo 
empezou a endender a situación de Chapela, di que este movemento serviu 
para que se enterasen. A asociación de Chapela chamou á subdelegación para 
que eles tiveran unha reunión para o luns e pediron que estivera o concello, 
pero o luns o concello non pode asistir porque hai un pleno infantil e a fixaron 
para o mércores, pero non saben se se vai facer, ainda que entende que sí.

O concelleiro Bastos Devesa pregunta se é unha boa idea a reunión.

O alcalde resposta que sí, que é un avance.

O concelleiro  Bastos Devesa non entende como seguen coa moción. Pensan 
que non é útil, é contraproducente. Na comisión de seguimento de setembro de 
2015, no punto 2, xa se trataban estas addendas, e non se reprobou a ninguén. 
A subdelegada de goberno recibiu a unha parte dos veciños de Redondela. 
Pide que retiren a moción, porque non ten sentido porque en principio os van 
recibir esta semana que entra. E, respecto ao punto 2 dos acordos, entenden 
que o pleno non o ten que dicidir.

O concelleiro Reguera Ocampo di que é certo que a deriva que está tomando o 
PP, están facendo un populismo absoluto, é curioso ver ao alcalde do concello 
encabezando  unha  manifestación  diante  da  subdelegación,  e  tivo 
oportunidades noutras situacións e non o fixo. Di  que estiveron gobernando 
sete  anos  en  Madrid,  tiveron  a  oportunidade  de  reprobar  a  ampliación  da 
concesión, ou ampliación da AP 9, e non o fixeron. Dedicáronse a convocar 
comisións sen resultado. Convocan á de onte co Ministerio de Fomento, e éste 
dice que teñen que preguntarlles se queren asistir, e cun tempo e coñecemento 
acorde do día. No día 19 de abril, en nota prensa do Ministerio de Fomento 
dicía  que  o  convenio  estaba  en  tramitación,  e  na  moción  di  que  estaba 
informada favorablemente.  Di  que a moción non ten sentido,  que tería  que 
retirarse.

A concelleira  Amoedo Dasilva resposta que non lles gusta que o PP leve a 
iniciativa,  ao  concelleiro  Reguera  Ocampo que  cada  vez  que  falan  minten, 
sempre antes de convocar a comisión se fala cos responsables de Fomento e 
Audasa  para  fixar  a  data  lles  vaia  ben.  O  alcalde  de  Redondela,  saiu  co 
megáfono no ano 2013, gobernando en Madrid o PP. 

O  alcalde chama  á  orde  por  primeira  vez  á  concelleira  Rivas  Gómez  por 
interrupción á voceira do PP.

A  voceira  do  PP,  Amoedo  Dasilva,  continúa  co  seu  turno  de  palabra,  a 
realidade é que os xefes de Demarcación de Pontevedra e da Coruña son os 
mesmos, o cambio é a cor política, e o que fan é cerrar portas, dende xullo se  
lle pediu á subdelegada unha xuntanza por dous temas, entroido de verán e 
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infraestruturas, e non nos atendeu, e cando chegou á xuntanza de seguridade, 
dixo ao alcalde que non era o momento, que o chamaría para unha xuntanza. 
Tiveron tempo dabondo, con todo o traballo feito, só levalo a un consello de 
ministros. Dende xullo ten que esperar para dar unha información ao cuarto 
municipio da provincia. Remata dicindo que todo isto xustifica a moción.

O alcalde, chama á orde por segunda vez á concelleira Rivas Gómez.

O concelleiro Fojo Durán, di que o termo que agoran empregan de populismo 
era o que usaban para definir a Podemos. Non van apoiar a moción.

O  concelleiro  González  Campo resposta  que  cando  gobernaba  o  PP  non 
fixeron nada,  optaron por  desmobilizar,  xestionar con Fomento e Audasa,  e 
agora  que non controlan  o  goberno do estado se  radicaliza.  Di  que houbo 
concentracións  convocadas  polas  asociacións  e  colectivos  de  veciños  e 
veciñas  de  Chapela  que  non  asistiron.  Durante  anos  houbo  intentos  de 
mobilizacións, e non fixeron nada. Por moitas obras que fagan agora a calidade 
de vida dos veciños e veciñas de Chapela minorou. 

O concelleiro Bastos Devesa pregunta onde estaba a presión cando se facían 
obras polas noites e molestaba aos veciños, di que reprobemos a Pepe Blanco, 
a Ana Pastor, a asistencia do alcalde pola colocación da primeira pedra, as 
reunións unilaterais, e a falta de respostas, os atropelos á veciñanza pola AP-9 
sen ningunha denuncia do concello.

O  alcalde pregunta ao concelleiro Bastos Devesa se AER estivo no seu día 
nuha xuntanza coa subdelegación.

O concelleiro Bastos Devesa resposta que o descoñece.

O  alcalde indícalle que sí que estiveron nunha reunión cun membro de AER 
coa subdelegación de goberno e o concello.

O concelleiro  Reguera  Ocampo di  que non se  moveu o  convenio  en catro 
meses, precisaba de informes da intervención xeral do estado, lembra que o 
goberno do PSOE estatal cumpre cos seus compromisos de remate das obras, 
está en condicións de dicir que o consello de ministros de mañá vai aprobar as 
addendas  do  convenio  de  Audasa.  Acometer  as  obras  de  reposición  de 
illamento acústico.  Exixe  ao alcalde que cando chegue a Pontevedra,  sexa 
para pedirlle perdón á subdelegada de goberno e agredeza o traballo a favor 
de Redondela.

A concelleira Amoedo Dasilva respota ao concelleiro Reguera Ocampo que só 
funcionan con presión.

O  alcalde chama  á  orde  por  primeira  vez  a  concelleira  Rey  Gómez  por 
interrupción á voceira do PP na súa exposición.

A concelleira Amoedo Dasilva continúa, di que teñen o informe desde maio, a 
realidade  e  que  o  alcalde  e  os  colectivos  veciñais,  traballaron  con  total 
transparencia cunha addenda con condicións. A actitude ten que seguir sendo 
reprobada  por  como  nos  pechou  a  porta,  non  foron  capaces  ninguén  do 
PSdeG-PSOE para que a abrisen, non defenden os intereses dos redondeláns. 
O alcalde manifestouse no seu día contra o goberno de Galicia e estatal do PP 
para defender os intereses dos veciños. Da vergoña que AER non entenda que 
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esta reprobación é necesaria para defender os intereses de Redondela. Reitera 
que minten, gracias ao alcalde e colectivos veciñais a addenda mañá apróbase 
no consello de ministros.

O PSdeG-PSOE solicita  ao alcalde,  que a voceira  do PP,  Amoedo Dasilva, 
retire o manifestado de que minten.

O alcalde non o acepta. 

VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por 
maioría dos/as Sres./as concelleiros/as, sendo 08 votos a favor do PP e 12 en 
contra (06 do PSdeG-PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non 
adscrito), non aprobou a Moción do Grupo Municipal do PP.

…/... 

O alcalde fai un receso ás 22.30 horas, e reanúdase a sesión ás 22.45 horas.

6.2.3.- MOCIÓN DE AER SOBRE A REFORMULACIÓN DO ENTROIDO DE 
VERÁN DE REDONDELA 2019.

ANTECEDENTES:

Moción  de  AER  con  entrada  no  concello  o  día  07/09/2018  con  número 
2018-E-RE-1271 que se transcribe a continuación:

“Como tódolos  anos cara finais  de agosto,  en Redondela celebrarase o xa 
coñecido Entroido de Verán. Dito evento congrega a unha gran cantidade de 
asistentes,  tanto  visitantes  coma  veciños  e  o  que  nun  principio  foi  unha 
interesante  iniciativa  promovida  por  unha  serie  de  hostaleiros  e  veciños  e 
veciñas de  Redondela,  estase  convertendo co  paso  do tempo nun  enorme 
macro botellón “consentido” polo Concello. 

AER está a favor de que en Redondela a veciñanza participe e desenvolva 
iniciativas  festivas  e  de  ocio  como  é  o  Entroido  de  Verán,  pero  non  do 
desafortunado evento no que nos últimos anos se foi convertendo este acto 
festivo, sobre todo a partir de últimas horas da tarde e ao longo da noite. 

Non cremos tampouco que o éxito do Entroido de Verán se deba cuantificar 
polo número de asistentes (seguramente 35.000 coma en case tódolos eventos 
destes  últimos  anos),  se  non  de  que  toda  a  veciñanza  sexamos  quen  de 
participar da celebración con seguridade e ambiente festivo respectuoso. Non é 
aceptable que cada vez se arrincone máis a zona onde os mais cativos poden 
gozar de actividades, mentres vai crecendo a zona etílico-festiva. A dirección a 
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seguir debera ir camiñando cara a un evento cunha maior calidade cultural e 
cunha programación “para tódolos públicos”. 

Por outra banda en Redondela temos diversos exemplos de éxito de eventos 
festivos onde toda a veciñanza do Concello implícase ano tras ano, sen chegar 
a acumular a suma de desmáns e despropósitos que se poden observar ao 
longo  da  xornada  do  Entroido  de  Verán:  unha  Alameda  valada  chea  de 
mocidade realizando múltiples botellóns, zonas de tránsito inadecuadas para 
cativos e persoas maiores podendo levar  empuxóns ou presenciar  escenas 
penosas,  mexadas  en  numerosos  portais  dos  edificios  da  vila,  pelexas  e 
conflitos, ruídos desproporcionados ata altas horas da madrugada e mesmo ata 
o día seguinte, etc. Entre ese eventos exitosos e respectuosos atopámonos co 
martes  de  entroido  ou  cunha  festa  tan  exemplar  en  Redondela  como  é  o 
Festival de Títeres. 

Por estes motivos AER xa no mes de xullo propuxo unha batería de propostas 
para a reformulación do entroido para que o Concello de Redondela tomase en 
consideración adoptar medidas reais e prácticas de cara a que este evento 
deixe de ser considerado por unha parte importante da mocidade como unha 
festa “macrobotellón” e se converta nunha festa amable, respectuosa e familiar 
para  a  veciñanza  de  Redondela,  cun  ambiente  festivo  na  liña  do  popular 
“Martes de entroido” do inverno ou o Festival de Títeres, referentes culturais e 
do ocio en Redondela e comarca. 

Algunhas  destas  propostas  foron  consideradas  ou  mesmo  foron  bastante 
similares as que o goberno local tiña en mente implementar e recoñecemos o 
avance que se deu na edición do presente ano, pero outras foron totalmente 
desbotadas e apostouse por manter o modelo preexistente. Neste senso AER 
considera que non se logrou atallar suficientemente os principais problemas e 
si que se creou unha cortina de fume para que o goberno local poida “lavarse 
as  mans”  respecto  aos  desmáns  derivados  dun  evento  do  que  que  na 
actualidade  é  o  principal  responsable  e  para  o  que  destina  importantes 
recursos económicos. 

AER tampouco coincide coas conclusións de éxito total ou de ver a “botella 
medio chea” que o goberno local quixo transmitir aos medios de comunicación. 
Para  AER  que  nun  evento  pagado  con  fondos  públicos,  que  deberían 
destinarse a eventos de calidade e de interese xeral, se dean 10 intoxicacións 
etílicas é grave, sobre todo se hai menores de por medio tal como recoñece o 
goberno  local.  Nun  evento  programado  polo  concello  de  Redondela  non 
debería darse ningunha intoxicación etílica.  Tampouco é de recibo que siga 
existindo un 75% de intervencións no hospital  de campaña e que isto sexa 
vendido  coma  un  éxito.  Noutros  eventos  (entroido  de  inverno,  títeres, 
Redondela  en  curto,  festivais  organizados  por  asociacións,  etc)  non  hai 
ningunha  intervención  e  tampouco  se  resalta  este  dato  como  o  feito  máis 
relevante, polo que claramente o goberno local está estendendo unha cortina 
de fume. 

Seguimos pensando que hai que distribuír os eventos por toda a vila, realizar  
un cambio musical  que non se ligue directamente co botellón,  reconducir  o 
evento a unha festa  diúrna comezando antes  e rematando máis  cedo,  etc. 

20



Mesmo en AER algúns consideran que non ten sentido a existencia dun evento 
como  este  en  Redondela  cando  outros  eventos  culturais  e  musicais  xa 
históricos van morrendo sen que o goberno local  os axude,  apoie ou tome 
medidas ao respecto. Non obstante o entroido de verán segue medrando a 
costa dos impostos de todos, os que o gozan e os que o padecen. 

Por outro lado tamén cabe mencionar que o grande beneficio desa data recae 
sobre  unha  parte  da  hostalería  de  Redondela,  as  distribuidoras  e  os 
supermercados, establecementos que apenas dan apoio económico de cara a 
sufragar os gastos que produce o Entroido de Verán, algo que si é habitual nas 
festas parroquiais ou nos festivais que as asociacións de Redondela organizan 
en diferentes datas e localizacións do concello. Resulta chocante que o maior 
evento de consumo e, polo tanto, o que maiores rendas proporciona a grande 
cantidade  de  negocios,  estes  non  correspondan  colaborando  cos  gastos 
derivados. Tal como menciona La Voz de Galicia, “hai preto de 30.000 persoas 
polo que a caixa entre todos os establecementos rondará os 800.000 euros”.  
Se o gasto para o concello seguramente ronde os 100.000 €, as contas dán, 
aínda  que  máis  para  uns  máis  que  para  outros.  A  conclusión  pasa 
automaticamente pola opción de que a administración local deixe de organizar 
un evento que non aporta socialmente nin culturalmente grandes valores ou 
valores suficientes que xustifiquen eses gastos e os enormes prexuízos que 
para  moita  veciñanza implica  este  evento.  Se o  modelo  inicialmente  naceu 
organizando  directamente  o  Entroido  de  Verán  os  hostaleiros,  máximos 
interesados,  despois  de  que  coa  asunción  por  parte  do  Concello  levase  a 
desvirtuar totalmente o evento e o lanzase ata crear unha criatura que non é 
quen de controlar, AER ve necesario unha contención do evento organizándoo 
novamente  a  hostalería  mediante  a  comisión  de  festexos  que  se  cree  ao 
respecto, do mesmo xeito que acontece nas festas parroquiais ou outras de 
diversa  índole,  contando  con  colaboración  parcial  do  Concello  naqueles 
aspectos máis culturais  e  de interese xeral  como pode ser  a  programación 
familiar e infantil. 

Polo tanto, coa pretensión de aportar novamente de cara a mellorar o evento e 
solucionar  os  graves  problemas  que  ven  padecendo  o  Entroido  de  Verán, 
pensamos que deberían tomarse en consideración as seguintes propostas de 
cara a acadar o obxectivo indicado no parágrafo anterior, xa dende a edición do 
ano 2019, continuando a implementación das melloras consecuentemente nas 
vindeiras edicións: 

1. Realizar unha campaña nos medios de comunicación desincentivadora do 
concepto de “macrofesta” e de “vía libre” ao botellón. Ou sexa, minimizar o 
efecto chamada pro botellón, mesmo evitando deseños de carteis que centren 
o atractivo da festa neste senso. Eliminar calquera representación de índole 
machista na cartelería e difusión do evento.

2. Aumentar as actuacións de rúa con charangas, “performances” e actividades 
culturais (exposicións, proxeccións de fotografías en fachadas de edificios,...) 
ao  longo  dos  principais  viais  de  Redondela,  logrando  unha  dispersión  das 
persoas asistentes ó Entroido por toda a Vila e animando a que se circule polas 
rúas; favorecendo paralelamente a economía local tanto de ocio e hostalería ó 
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descentralizar  os  actos.  Manifestar  activamente o carácter  cultural  e  festivo 
respectuoso do evento.

3. Programar actividades ao longo de todo o día, comezando xa pola mañá, 
continuando como nas últimas edicións polas tardes (talleres de creación de 
disfraces, talleres de bailes, pinturas de caras, ...) e rematando pola noite pero 
máis  cedo,  convertendo  o  Entroido  de  verán  nunha  festa  diúrna  e  non 
preferentemente  nocturna.  Tornando a  facer  unha festa  apta  para  todas as 
idades achegándose a modelos xa exitosos como o Martes de Entroido ou o 
Festival de Títeres.

4. Eliminar o gran concerto do aparcadoiro da Alameda, reducindo así o efecto 
chamada  pro  botellón,  reducindo  ademais  un  orzamento  totalmente 
desorbitado e destinando unha parte destes cartos a desenvolver pequenos 
concertos ou espectáculos ao longo de tódalas prazas de Redondela (Praza de 
Ponteareas, Salgueiral, Xunqueira, A Petanca, Casa da Torre, ...). Esta medida 
axudaría igualmente a evitar a necesidade de converter un espazo verde nun 
lugar valado e pechado con control de acceso.

5. Establecer un control rigoroso de venda de alcol a menores así como sobre 
o  seu  consumo,  procedendo  a  denunciar  a  aqueles  adultos  que  faciliten  o 
acceso  dos  menores  ó  alcol.  Este  aspecto  debería  facerse  público 
explicitamente antes do evento e mesmo no cartel publicitario.

6. Non realizar a modificación do regulamento de ruídos en exclusiva para o 
Entroido de Verán,  prolongando os  horarios de ruídos habituais  para poder 
programar concertos ata altas horas da madrugada. Esta medida favorece que 
a festa nas rúas dure ata altas horas da madrugada, levando a multiplicar o 
desafortunado “efecto botellón”  e creando se cabe máis molestias a aquela 
veciñanza que a partir dunha hora prudencial precisa de descanso. Os horarios 
dos concertos e eventos deberían ser máis cedo para evitar que se prolonguen 
máis alá das 24:00 h da noite.

7. Seguir na liña de facer campaña para favorecer o control fronte a condutas 
aditivas principalmente en menores, tanto no referido ao alcol como a outras 
drogas que se poden chegar a consumir no macrobotellón descontrolado que 
libremente se deixa que se forme na Alameda de Redondela.

8.  Posicionamento  do  evento  como  unha  festa  libre  de  comportamentos 
machistas e desigualdades de xénero. Para isto, proponse a elaboración dunha 
campaña de visualización dende o CIM a través de carteis ou emblemas, e 
sinalización de puntos de asistencia en diferentes puntos estratéxicos da vila 
nesa data.

9. Delegar a organización do Entroido de Verán a unha Comisión de Festas 
que  se  constitúa  a  partir  da  hostalería  e  distribución  como  principal 
beneficiarios do evento, asumindo a planificación e organización, en base aos 
condicionantes anteriores e facéndose cargo do custe do evento. O concello 
colaboraría  en  parte  mediante  a  fórmula  pertinente,  apoiando  ou  asumindo 
naqueles aspectos e programación máis de índole cultural e de interese xeral,  
como pode ser a programación familiar e infantil.
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Por todo o anteriormente exposto, a Agrupación de Electores de Redondela 
solicita do pleno da corporación municipal adoptar o seguinte ACORDO:

- Instar ao goberno local do Concello de Redondela a reformular a festa 
do  Entroido  de  Verán tendo  en conta  as propostas  enumeradas  nesta 
moción. ”

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro  Fojo Durán di que o alcol  e o botellón son hábitos que están 
presentes en actos deste tipo, as campañas de sensibilización deben ser un 
dos piares fundamentais, que este ano se fixo e que para o ano debe ser maior. 
Os maiores deben mostrar á xente xove que a diversión pode ser sen alcol, o 
concello podería ser máis activo e fomentalo, saben que non é sinxelo, saben 
que é un evento plural, deben encontrarse elementos de mellora. É importante 
que  todos  aportemos  puntos  en  común  e  que  non  se  vaia  da  man.  As 
inversións deben ser razoables, con valor social e cultural. Coordinación dos 
servizos municipais, con efecto disuasorio na vía pública.

O concelleiro González Campo, no turno de palabra di que sería un acordo que 
afectaría  ao  novo  equipo  de  goberno  e  que  desexa  que  haxa  cambio  de 
goberno  para  afrontar  esta  problemática.  Di  que  o  entroido  de  verán  é 
considerado un macrobotellón, e reconducir esta situación non o teñen doado. 
Intentar por en marcha determinadas medidas, non son todo o exitosas que se 
pretenden. Hai moita xente xove que despois de consumir moito alcol e outras 
substancias están nunha situación que non é desexable. No entroido de verán 
o concello perde o halo dinámico e cultural. Vai supoñer un reto para un novo 
goberno.  Respecto  ao  punto  5  da  proposta  da  moción,  no  que  propoñen 
establecer un control riguroso de venda de alcol a menores así como o seu 
consumo, é moi importante facelo todo o ano. Cada vez son máis coñecidas as 
alteracións  mentais  na  mocidade  e  na  saúde  pública  por  causa  do  alcol 
excesivo. Respecto ao punto 9 no que se propoñe que o concello deixe de 
organizalo,  non  se  pode  evitar  ter  que  intervir,  e  vai  ser  complicado.  Vai 
supoñer medidas drásticas, van apoiar a moción e instar a traballar sobre este 
tema e intentar sacar algo en positivo, para que a marca de Redondela sexa un 
referente cultural no país.

A  concelleira  Rey  Gómez,  di  que  non  se  poden  cambiar  os  hábitos  da 
mocidade,  di  que o  goberno non plantexa alternativas  para  a mocidade de 
Redondela,  revisando  programas  de  anteriores  gobernos,  realizábanse 
programas con outras alternativas, na institución non se fai nada por cambialo. 
Os xoves de Redondela non teñen alternativa e que non poden aprender por 
outras actividades, hai que empezar con outro motivo. Se se poñen unhas liñas 
de traballo e se pon á hostelería como organizador, non se entende. Non se 
poden comparar os títeres co entroido de verán. Non teñen a mesma relación 
nin son os mesmos actos. Quere que AER aclare se non é mellor facer unha 
comisión onde teñamos unha opinión de traballo onde se fagan aportacións. 

A concelleira  Amoedo Dasilva di que xa teñen un modelo:  Estilo Redondela,  
Redondela 00, non está de acordo de que o concello se desmarque dun evento 
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coñecido a nivel nacional, non é unha cuestión que se poida facer dun ano para 
outro. Este ano se dixo só barras sen alcol, seguindo sendo un éxito. O aforo 
do recinto, por primeira vez tivo un aforo determinado e contaron cun plan de 
evacuación con medidas de seguridade. Cando os eventos teñen un volume 
determinado de persoas, non se pode pretender que grupo de persoas leven a 
cabo  estes  eventos.  Deben  coordinarse  distintos  departamentos:  interior, 
seguridade, xuventude,....  Se fixeron distintas actividades de participación da 
veciñanza con obradoiros. Redondela tivo barra sen alcol no recinto, non houbo 
risco  e  as  familias  poideron  ir  ao  recinto  municipal  tranquilamente.  Están 
mellorando, e se pode tratar de avanzar. Os carteis de Redondela 00 seguen 
colgados porque é o que debe potenciarse e continuar. Remata dicindo que as 
estatísticas que se recollen na moción son alarmistas.

O concelleiro  Covelo  Míguez,  di  que  o  alcol  é  un  problema,  recoñece que 
houbo un avance. É un problema de saúde pública, a campaña do “00” debe 
facerse todo o ano. Hai unha carencia de actividades de ocio saudables, non 
hai  esa  programación  para  a  mocidade.  É  un  problema  xeral,  non  só  da 
mocidade.  En canto á organización,  é  un dos puntos que poñen enriba da 
mesa. Lles parece perfecto que exista unha comisión de estudo de diferentes 
partes que analicen o tema. Consideran que os hostaleiros poden organizar 
eventos que teñan un valor cultural. O concello colabora con outros eventos  a  
través de convenios  e  está  presente.  É un evento  que ten  un custe  sobre 
90.000 euros.

O concelleiro Fojo Durán está a favor da moción.

O concelleiro González Campo, di que a concelleira do PP saca a campaña de 
publicidade que costou 17.000 euros, póñense unha venda diante dos ollos, o 
que se presenta é unha proposta para intentar reconducir este tema. Hai que 
por  vontade  política  para  intentar  cambiar  esta  dinámica  porque  é  un 
macrobotellón. Van apoiar o plantexamento da moción.

A concelleira Rey Gómez, di respecto á campaña que levou a cabo o equipo de 
goberno, que a intención sen feitos non fai nada. Respecto á organización cos 
hostaleiros,  pregunta  se  se  lles  preguntou  se  querían  organizar  o  evento, 
pensan que debe facerse polo concello, sería mellor unha comisión onde estén 
representados  distintos  colectivos  de  seguridade,  mocidade,  hostaleiros, 
familias,.... Pide que se vote a moción por puntos.

A concelleira  Amoedo Dasilva, di que é un evento que fai que Redondela se 
promocione e que atraia ao público. Que as comisións deben ser operativas. O 
equipo de goberno está capacitado para adoptar cambios. O “00” significa é 0 
machismo, 0 botellón, 0 drogas. Non é unha cuestión de encher as actividades 
o concello senon de cambiar o concepto de cómo un se ten que divertir. Van 
votar a favor, co cambio da palabra de reformular.

O concelleiro Covelo Míguez, indica á concelleira Rey Gómez que o punto do 
acordo é único,  di  que teñen pedido información ao equipo de goberno de 
gastos e ingresos e non se facilita. Non recibiron o plan de emerxencia, e non o 
puideron estudar, non saben se é de todo Redondela o dunha zona concreta. 
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VOTACIÓN E ACORDO.- 

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por 
unanimidade dos/as Sres./as concelleiros/as, con 20 votos a favor (08 do PP, 
06 do PSdeG-PSOE, 04 de AER, 01 do BNG e 01 do concelleiro non adscrito), 
aprobou a Moción de AER.

6.3 ROGOS E PREGUNTAS.

PREGUNTAS:

6.3.1.- O grupo municipal AER formula as seguintes preguntas:

Preguntas formuladas por AER diversos temas (Rex. Entrada 24.10.2018, 
2018-E-RPLN-19).

“1)  Sobre  a  Alameda  de  Redondela. Tendo  en  conta  as  seguintes 
consideracións:

- Levamos máis de tres meses coa alameda pechada.

- Executouse unha obra de renovación dos “bordillos”, xa entregada.

- Está pendente a reforma do firme.

- A calquera con un mínimo de sentido común parécelle razoable que as dúas 
obras constitúen un todo.

- Chegou o tempo de choivas e o firme está sen arranxar.

Non entendemos que criterio organizativo segue o goberno local para dar lugar 
a este despropósito que mantén pechada a alameda máis de tres meses, polo 
que preguntamos: 

Por que non se licitou todo nun mesmo contrato en vez de fraccionalo en 
dous?” 

Resposta. O alcalde resposta que o orzamento ten que ser dinámico, o ano 
pasado a obra foi no remanante, pero o obxectivo principal da cantidade que 
estaba prevista para este remanente foi cumprir coa urbanización do entorno 
do colexio Igrexa, estaban comprometidos os recursos. Neste ano traballouse 
para  conquerir  financiación  externa  dunha  parte  importante  mediante  un 
convenio  e  aforrar  80.000  euros  aos  veciños  e  veciñas  de  Redondela  e 
conseguiuse, son conscientes que as obras son un atranco para os veciños e 
veciñas.

“2) Sobre os pagos a Aqualia polo uso da EDAR de Teis.
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Tendo en conta as seguintes consideracións: 

- Durante estes dous mandatos do Partido Popular preguntamos varias veces 
polo custe da EDAR de Teis.

-  Primeiro  respondeuse que non había  caudalímetro  que medira  os  metros 
cúbicos que se depuraban.

- Despois resultou que si que había caudalímetro, e podiamos determinar os m3 

que se trataban.

- Seguimos observando que se factura unha cantidade fixa en vez de por m3 

tratados, en concreto 89.940 m3 por mes.

Descoñecemos se  o  responsable  de  Medio  Ambiente  ou  o  responsable  de 
Economía teñen algunha explicación para este modelo de “eficacia económica” 
de pagar sen control por un caudal que coñecemos e podemos medir. 

En virtude do anteriormente exposto preguntamos: 

Poden  dicirlle  a  este  pleno  do  Concello  de  Redondela  cantos  metros 
cúbicos  reais  se  teñen  derivado  á  EDAR  de  Teis  e  cantos  se  teñen 
pagado?”

Resposta.  A concelleira  Amoedo  Dasilva  resposta  que  o  que  se  factura  é 
1.094.270 €,  correspondendo a 2.998 m3 día.

“3) Sobre a Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo (MAIV). Tendo 
en conta as seguintes consideracións:

-  O Concello  de Redondela ten  consignada permanentemente unha partida 
económica para o mantemento da MAIV.

- A MAIV nunca chegou a levar a cabo ningún dos obxectivos para os que foi  
creada.

-  As accións de carácter formativo que desenvolve son as mesmas que en 
Redondela, podemos prescindir delas.

- No pleno anterior constaba na orde do día un debate sobre a súa disolución.

- Os representantes do PP de Redondela non asisten aos plenos da MAIV.

Descoñecemos as razóns polas cales non asistiron os representantes do PP de 
Redondela a un pleno no que se trataría a disolución da MAIV e descoñecemos 
cal é a súa posición o respecto. 

En virtude do anteriormente exposto preguntamos: 

Parécelles máis importante cobrarlle mil euros máis a AUDASA que tirar 
con máis de 26.000€ por nada?”

 

Resposta. O alcalde resposta que son da idea de que a área metropolitana ten 
que ter outra finalidade, pero quen a está liderando está poñendo por diante 
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uns dereitos sobre  os doutros, teñen como ferramenta a mancomunidade, pero 
teñen  o  mesmo  líder  que  o  está  paralizando,  di  que  están  dentro  porque 
consideran que é o elemento onde poden facer colaboracións puntuais, non a 
quere  disolver  porque  non  ten  ferramenta  para  relacionarse  con  outros 
concellos  para  plantexar  proxectos  conxuntamente.  Se abandona poden ter 
problema na liquidación xa que poden perder na orde de 130.000 euros. A 
disolución corresponde cando a área metropolitana funcione e teñan a alguen 
que a lidere.

Preguntas formuladas por AER diversos temas (Rex. Entrada 24.10.2018, 
2018-E-RPLN-20).

“2) Sobre as reivindicacións do CEIP de Cedeira. Unha vez que o goberno 
local está fretando autobuses en nome do Concello para defender a veciñanza 
de Redondela fronte as aldraxes doutras administracións publicas. Visto que o 
propio goberno local vén de manifestarse pancarta en man para defender os 
xustos dereitos da veciñanza de Chapela fronte ao Ministerio de Fomento (que 
foi  gobernado  polo  Partido  Popular  ata  hai  uns  meses  e  actualmente  polo 
PSOE), na Subdelegación do Goberno en Pontevedra; PREGUNTAMOS

Van fretar autobuses e manifestarse pancarta en man ante a Consellaría 
de Educación para defender os dereitos xustos das nais, pais e alumnado 
do  CEIP  de  Cedeira,  e  polo  tanto,  os  intereses  dignos  dunha  parte 
importante da veciñanza de Redondela?”

Resposta. A concelleira Amoedo Dasilva resposta que non vai ser preciso. O 
alcalde asistiu a unha xuntanza con representantes da ANPA e da consellería 
de educación, e chegáronse a unha serie de acordos.  Di que o representante 
de AER non estivo en ningunha das xuntanzas.

O  alcalde  chama  á  orde  ao  concelleiro  Cabaleiro  Couñago  e  indícalle  á 
concelleira Rivas Gómez que abandone a sala por interrupcións. Os restantes 
concelleiros  e concelleira do PsdeG-PSOE abandonan a sala ás 23:55 horas.  

Dase por rematada a sesión, ás 23:58 horas, por suspensión do alcalde do 
pleno por interrupcións. 
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