Expediente núm.:

Órgano colexiado:

PLN/2020/16

Pleno

Ordinaria

Data

22 de decembro de 2020

Duración

Desde as 20:20 ata as 23:41 horas

Lugar

SESIÓN TELEMÁTICA ARTIGO 46.3.

Presidida por

Digna Rosa Rivas Gómez

Secretario

María Ángeles García Villaverde

ASISTENCIA Á SESIÓN
DNI

Nome e Apelidos

Asiste

76994470S

Alberto Alvarez Pérez

SÍ

76991906G

Daniel Boullosa Martínez

SÍ

77014347C

David Muiños Portela

SÍ

77007314W

Digna Rosa Rivas Gómez

SÍ

77010755Q

Erminda Quelle Fernández

SÍ

36108305F

Ignacio Eduardo González Lago

SÍ

77006365L

Iván Crespo Rodríguez

SÍ

76991122W

Marta Alonso Domínguez

SÍ

35980903W

María Carmen Bastos Rodriguez

SÍ

77005633T

María Castro Abad

SÍ

76989458V

María José Barciela Barros

SÍ

76998598A

María Sandra Bastos Míguez

SÍ

76994364R

María del Carmen Amoedo Dasilva

SÍ

1 - 34

Cod. Validación: 5DWQYHCRQ3SSJQWTFJARCM35Y | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 1 a 34

Tipo Convocatoria

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

ACTA DO PLENO

Digna Rosa Rivas Gómez (2 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 09/02/2021
HASH: 779fff037427597e54ebeb7008907042

María Ángeles García Villaverde (1 para 2)
Secretaria Xeral
Data de Sinatura: 09/02/2021
HASH: e4c96ea343466764f554de9201ba64d2

ACTA

Miguel Ángel Álvarez Ballesteros

SÍ

36156725N

Noemí Salomón Saavedra

SÍ

36104535D

Olga María García Ballesteros

SÍ

78733828K

Roberto Villar Rodríguez

SÍ

77002545V

Susana Couñago Andrés

SÍ

76984148C

Vicente Lamas Guisande

SÍ

36094936R

Xoán Carlos González Campo

SÍ

77014487E

Yésica García Cruz

SÍ

76997072H

Ángel Santamariña Rivera

SÍ

A) Parte resolutiva
1. Aprobación da acta da sesión do 26/11/2020
2. Modificación da composición do consello parroquial de Trasmañó 5324/2020
3. Modificación da composición do consello parroquial de San Esteban de
Negros. 5170/2020
4. Modificación da composición do consello parroquial de Quintela 5200/2020
5. Modificación da composición do consello parroquial de Cabeiro. 5172/2020

ACTA DO PLENO

ORDE DO DÍA

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

36053025L

7. Modificación da composición do consello parroquial de Reboreda 5146/2020
8. Expediente 6226/2020. Gratificacións Pleno VIII/20 6226/2020
9. Expediente 4229/2019. Subvencións Servizos Sociais 2019 4229/2019
10. Aprobación de addenda ao convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación provincial de Pontevedra e o Excmo. Concello de Redondela para
a execución do proxecto de “Ensanche e mellora da seguridade viaria na e.p.
2906 os valos – guizán, dende o P.Q. 2+180 ata o p.Q. 2+920 (Redondela)”.
1797/2020
B) Actividade de control
11. Dar Conta dos Expedientes de Modificación de Crédito MC 31-20 gc12-20, MC
32-20 gc 13-20
12. Dar conta das Resolucións inclusión Plan Concellos 2018-2019
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6. Modificación da composición do consello parroquial do Viso. 5160/2020

13. Dar conta das Resolucións de alcaldía
14. MOCIÓNS
C) Rogos e preguntas
15. ROGOS
16. Renuncia de dona Noemí Salomón Saavedra a acta de Concelleira

Polo Grupo municipal Socialista Redondela (PSDEG-PSOE): María Castro Abad,
Ignacio Eduardo González Lago, Marta Alonso Domínguez, Vicente Lamas Guisande,
Olga María García Ballesteros e Alberto Álvarez Pérez
Polo Grupo municipal Agrupación de Electores de Redondela 2019 (AER): Susana
Couñago Andrés, Roberto Villar Rodríguez e Daniel Boullosa Martínez
Polo Grupo municipal Bloque Nacionalista Galego Redondela (BNG): Xoán Carlos
González Campo e Yésica García Cruz

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

Polo Grupo municipal Popular Pedondela (PP): María Carmen Bastos Rodríguez,
María Carmen Amoedo Dasilva, Noemí Salomón Saavedra, Iván Crespo Rodríguez,
María Sandra Bastos Míguez, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, Erminda Quelle
Fernández e David Muiños Portela.

ACTA DO PLENO

De conformidade co Decreto de Alcaldía número 2020-3130 de data 17/12/2020, onde
se convoca sesión ordinaria, reúnense mediante participación a distancia a través da
sede electrónica da entidade, e sendo ás vinte horas e vinte minutos do 22/12/2020,
baixo a presidencia da Sra. Alcaldesa, Digna Rosa Rivas Gómez, e a asistencia
dos/das seguintes concelleiros e concelleiras:

Unha vez verificado por esta secretaria o quórum e a válida constitución do órgano, a
Alcaldesa abre a sesión, pasando ao debate dos asuntos incluídos na orde do día
INCIDENCIAS:
1) Con carácter previo ao tratamento dos asuntos incluídos na orde do día, a
Corporación garda un minuto de silencio en lembranza das mulleres vítimas da
violencia de xénero e tamén por todas as persoas afectadas ou falecidas por causa do
Covid.
2) Ás 20:50 h incorpórase á sesión a concelleira María José Barciela Barros

A) PARTE RESOLUTIVA
1. Aprobación da acta da sesión do 26/11/2020
Remitida xunto coa convocatoria a acta número 15 do 26/11/2020, a alcaldesa
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Asiste tamén o interventor do Concello, Ángel Santamariña Rivera e, actuando como
secretaria, a secretaria xeral, Mª Ángeles García Villaverde.

pregunta se existe algunha observación á mesma.
O Sr. González apunta un erro na súa intervención no punto seis, relativo á ordenanza
de terrazas da orde do día, que se refire a que onde el dixo “haxa sen gastar”
recolleuse “só se gastaran”.”
Comprobado o erro pola secretaria xeral, recóllese a modificación interesada
quedando aprobada por unanimidade dos/as concelleiros/as presentes.

Puntos 2 a 7 Modificación da composición dos Consellos Parroquiais
Acórdase polos grupos municipais proceder a un debate conxunto dos puntos 2 a 7
pero despois se realizará por separado a votación de cada un deles.

Esas xuntanzas fixéronse a finais de febreiro e principio de marzo e nalgunhas delas
xa se puso de manifesto polas entidades que foron a estas reunións a vontade de
modificar a composición dos Consellos. Sempre se manifestou por parte do Concello
que as entidades deberían de firmar un documento na que se mostraría que son elas
as que solicitan o cambio e se mostran conformes con él. Tamén se lles indicou que
ese documento debería estar consensuado e refrendado por unha ampla maioría das
entidades da parroquia. Pero o certo é que en todas as parroquias que solicitaron a
modificación, non houbo ningunha entidade que mostrara a súa oposición e foron as
propias entidades actuantes nas parroquias as que libremente decidiron cambiar a súa
composición.
Todas as reunións remataron antes da declaración do estado de alarma, pero dende
marzo houbo moi poucos escritos presentados polas distintas asociacións das
parroquias designando novos/as representantes ou incluso de modificación da
composición.
Polo tempo transcorrido, optouse por volver convocar a todas estas asociacións das
parroquias no mes de outubro, para levar a documentación que tiñan que cubrir e
contestar as dúbidas que tiveran. Estas xuntanzas demoráronse no tempo debido á
situación do Covid. En todas as xuntanzas se garantizaron as medidas de seguridade
e o protocolo de actuación da Xunta.
É por elo que se trae ao pleno esta aprobación da modificación de diversos os
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Xa nesas sesións informóuselles de cómo se tiña que proceder aos nomeamentos
dos/as novos/as representantes por parte das entidades ou sectores con
representación, pero ante as dúbidas plantexadas nese propio día e as que se
formularon posteriormente, convocóuselles a todas as asociacións das parroquias
para contestar a todas esas dúbidas e indicóuselles tamén que na páxina web do
Concello íase colgar un formulario para as novas designacións dos/as representantes.
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Explica a causa destas modificacións de varios Consellos parroquiais indicando que a
primeiros de febreiro do 2020 celebráronse os Consellos en todas as parroquias para
a disolución en base a un regulamento que actualmente está en vigor dende xuño de
2020.

ACTA DO PLENO

A Alcaldesa concede a palabra á Sra. Couñago, quen chama en primeiro lugar á
responsabilidade individual en relación ao Covid, nestas datas de Nadal.

Consellos parroquiais.
A Sra. Couñago pasa a explicar as principais modificacións dos Consellos parroquiais
recollidas na acta da sesión da Comisión de Participación cidadá de data 29/10/2020,
de acordo coas solicitudes actuantes en cada un deles:
No Consello parroquial de Trasmañó: A asociación de veciños non tiña nigunha
representación e agora ten dous representantes e a comunidade de montes pasa de
ter catro representantes a ter dous.
No Consello parroquial de S. Estevo de Negros: A comunidade de montes pasa de ter
un representante a ter dous e se engade un representante das ANPA
No Consello parroquial de Quintela: Inclúense dous representantes das asociacións
culturais, que antes non tiñan representación.

A Sra. García di que foi un acordo da xunta de voceiras na que se estipulou que o
debate sería en conxunto de todos os puntos. A consellería Participación Cidada
preséntanos as modificacións dalgúns Consellos parroquiais, non de todos. Ao BNG
sorprendelle a présa neste asunto, que xa se trouxera no anterior pleno e concidiu o
mesmo día a comisión co pleno de outubro. Sorprendélles a présa cando non está
rematado o proceso de modificación do regulamento dos consellos parroquiais. Están
os orzamentos participativos sen gastar e pensan que hai moita descoordinación por
parte da concelleira de participación cidadá.
Pregunta se as propias asociacións pediron estes cambios na composición dos
consellos. Non creen que haxa esta demanda porque eles participan nestes consellos
a través dos seus representantes e en ningún consello se trasladou, nin por escrito nin
verbalmente, nos propios consellos. Si que os inicios foron as comunicacións en
febreiro e marzo pero a maioría das comunicacións cos colectivos foron en outubro.
Non se poderon celebrar os concellos parroquais polo Covid pero sí se puderon
realizar esas pequenas reunións, un pouco raro é. Tamén estivo de xira a Alcaldesa
polas parrroquias e houbo unha reunión en Cabeiro de 60 persoas. Parece que a
Concelleira está facendo unha ponte aos propios consellos. Nestes meses houbo
asuntos que se terían que ter trasladado aos consellos parroquiais como a reforma da
Avenida de Mendiño ou temas de Aucosa, que non se levaron aos consellos
parroquiais pero si se trasladaron a outros colectivos.
Di que non hai tampouco un guión claro de por qué se está facendo esa composición
desa maneira. A maoría das persoas que participan son homes, e a participación
veciñal debe tamén cubrir ás mulleres e estar presentes. Non é lóxico que nalgúns
consellos só vaia unha muller pola asociación de mulleres.
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No Consello parroquial de Reboreda: a comunidade de augas pasa a ter dous
representantes en lugar de un.

ACTA DO PLENO

No Consello parroquial de O Viso: as comunidades de augas pasan a ter tres
representantes en lugar de un que tiñan previamente.

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

No Consello parroquial de Cabeiro: as asociacións culturais pasan de ter un
representante a ter dous e hai un representante por parte da ANPA.

Queren saber se houbo un acordo sobre os 40.000 euros dos orzamentos
participativos para o convenio da reforma da Avenida de Mendiño, porque este asunto
tamén debería pasar polos consellos parroquiais.

Ese regulamento que se presentou foi un "copia e pega" do desenvolvido
anteriormente polo seu concelleiro Miguel coas enmendas de AER que xa non foran
adiante e agora queren volver tentar incluílas.
No pleno anterior tróuxose unha modificación de crédito para utilizar eses créditos dos
orzamentos participativos para o abastecemento domiciliario de auga potable na Avda.
Mendiño, no centro de Redondela, polo que neste caso percíbese que deben necesitar
máis para outras cousas que en sí para as parroquias.
Van apoiar para que se poidan convocar dunha vez os consellos parroquiais. Pide que
se convoquen canto antes e que se traia o novo regulamento e que se lles convoque
para tratar os orzamentos participativos. Que empece a funcionar esta concellería, que
firmaron no seu acordo e ónde quedaron os primeiros 100 días. Coa adicación que ten
esta concelleira non foi quen de poñer estas cousas en funcionamento.

A Sra. Couñago di que a ela tamén lle sorpenden as dúbidas da oposición. Se viñeran
máis polo Concello e preguntaran, non tiñan esas dúbidas, contestáronse na comisión
informativa. Foron os colectivos das parroquias os que pediron as modificacións, só se
lle explicou o funcionamento co regulamento vixente e a raíz diso pedíronse as
modificacións. Non hai ningún interese do goberno en modificar. Solo se traen as
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O Sr. Crespo di que celebran que se retomen os consellos parroquiais e que poidan
participar activamente nas decisións do Concello. Entenden que levan mais dun ano e
medio de goberno e no se fixo mais dun consello dende que están gobernado. Sempre
alardeaban de que ían a ser un goberno moi trasparente no que ían participar os
veciños moi activamente. Xa tardaron na primeira convocatoria e agora sólo traen seis
parroquias e queren saber qué pasa coas outras parroquias.
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Cre que a participación cidadá son entes imprescindibles para o desenvolvemento da
democracia. Teñen que participar moito máis e ter unha relación mais fluída e
dinámica co Concello, pero é un tema difícil de solventar porque son moitas
asociacións, moitas parroquias e ás veces é complicado desenvolver estas accións de
forma efectiva. Comézase con estas modificacións e espera que haxa pronto unha
proposta para poder chegar a un acordo para modificar o regulamento dos consellos.
Se non se trouxo esta modificación é porque non hai un consenso previo dos grupos
políticos e haberá que tratar mais profundamente este tema e traer un regulamento
para conseguir unha relación moito mais fluída e efectiva con estas asociacións e con
estes consellos.

ACTA DO PLENO

A Sra. Castro, explica que ten saír en defensa do traballo realizado. Non había a
suficiente información aos consellos de como é a participación. O primeiro que se fixo
foi informar as veciñas e veciños como facer estes cambios se foran necesarios. A
concelleira tivo reunións coas asociacións para informar de moitas cuestións e todo o
que se fixo foi coa boa vontade.

modificacións de aqueles consellos que o pediron e tiveron amplo consenso.
Respecto da premura que se trouxo, estamos na vida politica e se a comisión coincide
cun pleno ou non da igual, temos que vir a traballar igual. Din que non fago e non fago
e despois cando fago, hai moita premura.
Que por qué se demorou a convocatoria. Di se non saben o que pasa cos funcionarios
do concello para ser secretarios. Pediuse que fóran voluntarios mediante dous correos
de persoal voluntarios, e se presentou só unha soa persoa. Tivéronse que realizar
reunións e chegar a acordos para solucionar este tema.

Propoñen que os orzamentos propios do Concello se compartan con todas as
parroquias. As comisións e reunións hai que convocalas en tempo e forma e non
utilizar cuestións privadas dos/as traballadores/as. Cando se achegue ao borrador do
regulamento o BNG fará mais achegas.
No pleno pasado estaban todos os grupos moi emocionados co 25 de novembro pero
non se ten en conta que nos consellos non participan case mulleres e esta cuestión
debería terse en conta na folla de ruta da concellería. Non comparten esta proposta.

A Alcaldesa di que está encantada que sexa a Sra. García tan reivindicativa. Está de
acordo en fomentalo, pero estes consellos están conformados polas asociacións.
Coidado coa demagoxia, puntualiza.

A Sra. Castro, di que non está de acordo co que se está a dicir, que o PSOE non
presentara alegacións ao borrador do regulamento. Gustaríalle deixar claro que é
consciente de que se levou a cabo unha negociación cos/as funcionarios e
funcionarias e por iso se pudo facer esa primeira convocatoria.
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A Sra. García di que nun ano e medio hai moito tempo para traballar. Se hai un
problema cos/as funcionarios/as haberá que negociar. Seguen pensando que nos
consellos parroquiais nos que eles estiveron nunca houbo unha demanda real de
aumentar o número de compoñentes e houbo reunións paralelas puenteando aos
consellos parroquiais de varias áreas de goberno. Non contestou a concelleira se
todos os colectivos están de acordo con que os 40.000 euros dos orzamentos
participativos vaian a outras cousas que non son para as parroquias. Sorprende que
haxa unha reunión coa alcaldesa e co concelleiro de medio ambiente con 60 persoas e
se tiñan que ter convocados os consellos parroquiais.

ACTA DO PLENO

Respecto da composición, insiste que son os propios colectivos dos consellos
parroquiais os que distribúen, os que deciden cómo se reparten a representacións,
porque así o establece o regulamento. Esta é unha cuestión a tratar no novo
regulamento. Mentres non se modifique segue vixente o actual regulamento, temos
que rexirnos por el.

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

O BNG pregunta se é unha demanda dos colectivos, non se obrigou a ninguén,
traense as modifcicaións dos consellos que así o pediron e senón pregunten.

Todos os que estamos aquí tiveremos un ano para facer propostas para o 25N, vimos
aquí a protestar pero non participamos. Vimos aquí a criticar, a esixir, pero a
participación é moi escasa. Hai que ser mais obxectivo, é un ano moi complicado, pero
todos estamos preocupados polas nosas/os veciñas/os, pero non vexo participación.
Debemos ter un pouco mais de empatía coa situación. Deberíamos reflexionar no que
queremos facer. Estamos falando de participar e debemos facer que estes colectivos
queiran participar, porque son as asociacións, son imprescindibles. É suficientemente
importante para que todos poñamos da nosa parte e ceder no que boamente se poida.

Di que insiste o BNG en que na gran maioría dos consellos son homes, sí, pero son as
asociacións as que nomean os/as seus representantes. O BNG non presentou nas
súas alegacións ningunha proposta respecto á paridade da composición. Este ano
modificáronse as bases das subvencións dos gastos correntes dos centros culturais
introducindo como criterio valorable a paridade na composición da xunta directiva dos
centros culturais. Nas bases de actividades non había forma de meter ese criterio de
paridade pero nas dos gastos correntes sí. Isto demostra que non leen as bases.
As comisións e reunións convocáronse en tempo e forma, é mentira que non se fai así.
Só nun caso pasou que houbo un caso persoal que se comunicou, sendo demasiado
sinceiros.

2. Modificación da composición do consello parroquial de Trasmañó
ANTECEDENTES
"Expediente núm.: 5324/2020 Ditame favorable da Comisión Informativa de
Participación Cidadá do 29/10/2020:
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A Sra. Couñago pide desculpas porque moi mal se explica. Pregunta o PP polos
consellos parroquiais que non veñen aquí. Son os que non solicitaron polos propios
consellos a súa modificación, terán estes que nomear aos seus representantes para
cando se convoquen. Non se pode convocar algo que está disolto dende febreiro,
mentres non se poida conformar de acordo co regulamento vixente.
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O Sr. Crespo di que van moito polo Concello aínda que agora non teñen a oficina alí.
Iremos máis veces. Non contestou como queda a situación das demais parroquias.
Non entende o equipo de goberno que nun ano e medio os/as veciños/as non tiveron
tempo a participar. Antes gobernaron outros e non houbo problemas para que houbera
secretarios/as. A Concelleira non foi quen de poñer en marcha os consellos, a páxina
de transparencia segue pendente de actualizar, non se executaron os orzamentos
participativos, non se aprobou o novo regulamento… Teñen que falar de cousas que o
goberno actual o está facendo moi mal e isto non é destructivo, senón advertirlle que o
que están facendo non é correcto. Que se lle devolva a palabra á veciñanza e o máis
pronto posible se poidan retomar os consellos nas parroquias.

ACTA DO PLENO

Neste momento a concelleira Sra. María José Barciela incorpórase á sesión.

Visto o capítulo 2 do Regulamento municipal de participación da veciñanza do
Concello de Redondela que regula os órganos de participación veciñal, publicado no
boletín oficial da provincia de Pontevedra en data 7 de outubro de 1994, que establece
no artigo 34 o seguinte:
“A composición, organización e ámbito de actuación dos Consellos Sectoriais,
estableceranse por acordo plenario no correspondente regulamento regulador, así
coma o seu funcionamento, tendo en conta a adecuación o sector e á representación
asociativa vecinal.”

Asociacións Culturais 4 representantes
Comunidades de Montes 4 representantes
Comunidades de Augas 2 representantes
Asociacións Deportivas 1 representante
Asociacións de Mulleres 1 representante
Vista a solicitude de cambio de composición asinada polas asociacións actuantes na
parroquia de San Vicentes de Trasmañó na que solicitan a seguinte composición:
Asociacións de Veciños 2 representantes
Comunidades de Montes 2 representantes
Comunidades de Augas 2 representantes
Asociacións Culturais 4 representantes
Asociacións Deportivas 1 representante
Asociacións de Mulleres 1 representante
Á vista do exposto, esta concelleira PROPÓN
Punto único.- A modificación da composición do Consello Parroquial de San Vicente de
Trasmañó de acordo coa solicitude das asociacións actuantes na parroquia, sendo a
seguinte:
- Dous (2) representantes das asociacións de veciños
- Dous (2) representantes das comunidades de montes
- Dous (2) representantes das comunidades de augas
- Catro (4) representantes das asociacións culturais
- Un (1) representante das asociacións deportivas
- Un (1) representante das asociacións de mulleres"
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Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 26 de xullo de 2020, na que,
fóra da orde do día, se aprobou a modificación da composición do Consello Parroquial
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Cod. Validación: 5DWQYHCRQ3SSJQWTFJARCM35Y | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 9 a 34

Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 27 de outubro de 2011, que no
seu punto 9 aprobou a creación do Consello Parroquial de San Vicente de Trasmañó.

ACTA DO PLENO

Visto o artigo 8 do Regulamento dos Consellos Municipais Territoriais, Consellos
Municipais Parroquiais, publicado no boletín oficial da provincia de Pontevedra en
data12 de xuño de 2000, que establece que o Pleno do Consello Parroquial estará
integrado por: “a) O/a Presidente/a. b) Un/ha representante de cada grupo poítico con
representación na Corporación Municipal, non precisando te-la condición de
concelleiro/a. c) Os/as representantes das entidades actuantes na parroquia, segundo
estableza o acordo plenario de creación do Consello parroquial, en número non inferior
ó do apartado b), nin superior ó triplo.”

VOTACIÓN E ACORDO
A Alcaldesa da inicio á votación, que se fai en representación polas/os voceiras e
voceiros de cada grupo, quedando aprobado o acordo pola maioría legalmente
esixida, sendo dezanove (19) votos a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 3 da AER)
e dúas (2) abstencións do BNG
I
3. Modificación da composición do consello parroquial de San Esteban de
Negros.
ANTECEDENTES

Visto o artigo 8 do Regulamento dos Consellos Municipais Territoriais, Consellos
Municipais Parroquiais, publicado no boletín oficial da provincia de Pontevedra en
data12 de xuño de 2000, que establece que o Pleno do Consello Parroquial estará
integrado por:“a) O/a Presidente/a.b) Un/ha representante de cada grupo poítico con
representación na Corporación Municipal, non precisando te-la condición de
concelleiro/a.c) Os/as representantes das entidades actuantes na parroquia, segundo
estableza o acordo plenario de creación do Consello parroquial, en número non inferior
ó do apartado b), nin superior ó triplo.”
Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 27 de outubro de 2011, que no
seu punto 12 aprobou a creación do Consello Parroquial de San Esteban de Negros.
Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 26 de xullo de 2012, na que
fora da orde do día se aprobou a modificación da composición do Consello Parroquial
de San Esteban de Negros, quedando establecida como de seguido se indica:
Asociacións de Veciñas/os 2 representantes
Comunidade de Montes 1 representante
Asociacións Culturais 2 representantes
Asociacións Deportivas 1 representante
Comunidades de Augas 2 representantes
Asociacións de Mulleres 1 representante
Vista a solicitude de cambio de composición asinada polas asociacións actuantes na
parroquia de San Esteban de Negros na que solicitan a seguinte composición:
Asociacións de Veciñas/os 2 representantes
Comunidade de Montes 2 representantes
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“A composición, organización e ámbito de actuación dos Consellos Sectoriais,
estableceranse por acordo plenario no correspondente regulamento regulador, así
coma o seu funcionamento, tendo en conta a adecuación o sector e á representación
asociativa vecinal.”

ACTA DO PLENO

Visto o capítulo 2 do Regulamento municipal de participación da veciñanza do
Concello de Redondela que regula os órganos de participación veciñal, publicado no
boletín oficial da provincia de Pontevedra en data 7 de outubro de 1994, que establece
no artigo 34 o seguinte:

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

" Expediente núm.: 5170/2020 Ditame favorable da Comisión Informativa de
Participación Cidadá do 29/10/2020:

Comunidades de Augas 2 representantes
Asociacións Culturais 2 representantes
Asociacións Deportivas1 representante
Asociacións de Mulleres 1 representante
Asociacíons de Nais e Pais 1 representante
Á vista do exposto, esta concelleira PROPÓN
Punto único.- A modificación da composición do Consello Parroquial de San Esteban
de Negros de acordo coa solicitude das asociacións actuantes na parroquia, sendo a
seguinte:-

4. Modificación da composición do consello parroquial de Quintela
ANTECEDENTES
Ditame da Comisión Informativa de Participación Cidadá, Novas Tecnoloxías e
Transparencia do 29/10/2020 (5200/2020)
Visto o capítulo 2 do Regulamento municipal de participación da veciñanza do
Concello de Redondela que regula os órganos de participación veciñal, publicado no
boletín oficial da provincia de Pontevedra en data 7 de outubro de 1994, que establece
no artigo 34 o seguinte:“A composición, organización e ámbito de actuación dos
Consellos Sectoriais, estableceranse por acordo plenario no correspondente
regulamento regulador, así coma o seu funcionamento, tendo en conta a adecuación o
sector e á representación asociativa vecinal.”
Visto o artigo 8 do Regulamento dos Consellos Municipais Territoriais, Consellos
Municipais Parroquiais, publicado no boletín oficial da provincia de Pontevedra en
data12 de xuño de 2000, que establece que o Pleno do Consello Parroquial estará
integrado por:
“a) O/a Presidente/a
b) Un/ha representante de cada grupo poítico con representación na Corporación
Municipal, non precisando te-la condición de concelleiro/a
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A Alcaldesa solicita que se inicie a votación polas/os voceiras e voceiros de cada
grupo, resultando aprobado o acordo pola maioría legalmente esixida, sendo
dezanove (19) votos a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 3 da AER) e dous (2)
votos en contra do BNG
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VOTACIÓN E ACORDO

ACTA DO PLENO

- Dous (2) representantes das asociacións de veciñas/os
- Dous (2) representantes das comunidades de montes
- Dous (2) representantes das comunidades de augas
- Dous (2) representantes das asociacións culturais
- Un (1) representante das asociacións deportivas
- Un (1) representante das asociacións de mulleres
- Un (1) representantes das asociacións de nais e pais"

c) Os/as representantes das entidades actuantes na parroquia, segundo estableza o
acordo plenario de creación do Consello parroquial, en número non inferior ó do
apartado b), nin superior ó triplo.”
Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 27 de outubro de 2011, que no
seu punto 11 aprobou a creación do Consello Parroquial de Quintela.
Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 26 de xullo de 2020, na que
fora da orde do día se aprobou a modificación da composición do Consello Parroquial
de Quintela, quedando establecida como de seguido se indica:
Comunidades de Montes 2 representantes
Asociacións de Veciños 3 representantes
Comunidade de Augas 2 representantes
Asociacións de Nais e Pais 2 representantes

Punto único.- A modificación da composición do Consello Parroquial de Quintela de
acordo coa solicitude das asociacións actuantes na parroquia, sendo a seguinte:
- Tres (3) representantes das asociacións de veciños
- Dous (2) representantes das comunidades de montes
- Dous (2) representantes das comunidades de augas
- Dous (2) representantes das asociacións culturais
- Dous (2) representantes das asociacións de nais e pais"

VOTACIÓN E ACORDO
A Alcaldesa solicita que se inicie a votación polas/os voceiras e voceiros de cada
grupo, resultando aprobado o acordo pola maioría legalmente esixida, sendo
dezanove (19) votos a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 3 da AER) e dous (2)
votos en contra do BNG

5. Modificación da composición do consello parroquial de Cabeiro.
ANTECEDENTES
"Ditame da Comisión Informativa de Participación Cidadá, Novas Tecnoloxías e
Transparencia do 29/10/2020 (expte. 5172/2020)
Visto o capítulo 2 do Regulamento municipal de participación da veciñanza do
Concello de Redondela que regula os órganos de participación veciñal, publicado no
boletín oficial da provincia de Pontevedra en data 7 de outubro de 1994, que establece
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Asociacións de Veciños 3 representantes
Comunidades de Montes 2 representantes
Comunidades de Augas 2 representantes
Asociacións Culturais 2 representantes
Asociacións de Nais e Pais 2 representantes

ACTA DO PLENO

Vista a solicitude de cambio de composición asinada polas asociacións actuantes na
parroquia de Quintela na que solicitan a seguinte composición:

no artigo 34 o seguinte:“A composición, organización e ámbito de actuación dos
Consellos Sectoriais, estableceranse por acordo plenario no correspondente
regulamento regulador, así coma o seu funcionamento, tendo en conta a adecuación o
sector e á representación asociativa vecinal.”
Visto o artigo 8 do Regulamento dos Consellos Municipais Territoriais, Consellos
Municipais Parroquiais, publicado no boletín oficial da provincia de Pontevedra en
data12 de xuño de 2000, que establece que o Pleno do Consello Parroquial estará
integrado por:
“a) O/a Presidente/a.
b) Un/ha representante de cada grupo poítico con representación na Corporación
Municipal, non precisando te-la condición de concelleiro/a.

Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 26 de xullo de 2020, na que
fora da orde do día se aprobou a modificación da composición do Consello Parroquial
de Cabeiro, quedando establecida como de seguido se indica:
Comunidades de Montes 1 representante
Asociacións de Veciños 2 representante
Asociacións Culturais 1 representante
Asociacións Deportivas 2 representantes
Comunidades de Augas 1 representante
Asociacións de Mulleres 1 representante

ACTA DO PLENO

Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 27 de outubro de 2011, que no
seu punto 13 aprobou a creación do Consello Parroquial de Cabeiro.

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

c) Os/as representantes das entidades actuantes na parroquia, segundo estableza o
acordo plenario de creación do Consello parroquial, en número non inferior ó do
apartado b), nin superior ó triplo.”

Asociacións Culturais 2 representantes
Comunidades de Montes 1 representante
Asociacións de Veciños 2 representantes
Asociacións de Mulleres 1 representante
Asociacións Deportivas 2 representantes
Comunidades de Augas 1 representante
Asociacíons de Nais e Pais 1 representante
Á vista do exposto, esta concelleira PROPÓN
Punto único.- A modificación da composición do Consello Parroquial de Cabeiro de
acordo coa solicitude das asociacións actuantes na parroquia, sendo a seguinte:
- Dous (2) representantes das asociacións culturais
- Un (1) representante das comunidades de montes
- Dous (2) representantes das asociacións de veciños
- Un (1) representante das asociacións de mulleres
- Dous (2) representantes das asociacións deportivas
- Un (1) representante das comunidades de augas
- Un (1) representantes das asociacións de nais e pais"
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Vista a solicitude de cambio de composición asinada polas asociacións actuantes na
parroquia de Cabeiro na que solicitan a seguinte composición:

VOTACIÓN E ACORDO
A Alcaldesa solicita que se inicie a votación polas/os voceiras e voceiros de cada
grupo, resultando aprobado o acordo pola maioría legalmente esixida, sendo
dezanove (19) votos a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 3 da AER) e dous (2)
votos en contra do BNG

6. Modificación da composición do consello parroquial do Viso.
ANTECEDENTES

Visto o artigo 8 do Regulamento dos Consellos Municipais Territoriais, Consellos
Municipais Parroquiais, publicado no boletín oficial da provincia de Pontevedra en
data12 de xuño de 2000, que establece que o Pleno do Consello Parroquial estará
integrado por:
“a) O/a Presidente/a

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

Visto o capítulo 2 do Regulamento municipal de participación da veciñanza do
Concello de Redondela que regula os órganos de participación veciñal, publicado no
boletín oficial da provincia de Pontevedra en data 7 de outubro de 1994, que establece
no artigo 34 o seguinte:“A composición, organización e ámbito de actuación dos
Consellos Sectoriais, estableceranse por acordo plenario no correspondente
regulamento regulador, así coma o seu funcionamento, tendo en conta a adecuación o
sector e á representación asociativa vecinal.”

ACTA DO PLENO

"Ditame da Comisión Informativa de Participación Cidadá, Novas Tecnoloxías e
Transparencia do 29/10/2020 (expte. 5160/2020)

c) Os/as representantes das entidades actuantes na parroquia, segundo estableza o
acordo plenario de creación do Consello parroquial, en número non inferior ó do
apartado b), nin superior ó triplo.”
Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 27 de xaneiro de 2005, que no
seu punto 3 aprobou a creación do Consello Parroquial do Viso coa seguinte
composición:
Asociacións de Veciñas/os 4 representantes
Comunidade de Montes 2 representantes
Comunidades de augas 2 representantes
Asociacións Culturais 2 representantes
Asociacións Deportivas 1 representante
Vista a solicitude de cambio de composición asinada polas asociacións actuantes na
parroquia do Viso na que solicitan a seguinte composición:
Asociacións de Veciñas/os 4 representantes
Asociacións Culturais 2 representantes
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b) Un/ha representante de cada grupo poítico con representación na Corporación
Municipal, non precisando te-la condición de concelleiro/a

Comunidades de montes 2 representantes
Comunidades de Augas 3 representantes
Asociacións Deportivas 1 representante
Á vista do exposto, esta concelleira PROPÓN
Punto único.- A modificación da composición do Consello Parroquial do Viso de acordo
coa solicitude das asociacións actuantes na parroquia, sendo a seguinte:
- Catro (4) representantes das asociacións de veciñas/os
- Dous (2) representantes das asociacións culturais
- Dous (2) representantes das comunidades de montes
- Tres (3) representantes das comunidades de augas
- Un (1) representante das asociacións deportivas"

ANTECEDENTES
Ditame da Comisión Informativa de Participación Cidadá, Novas Tecnoloxías e
Transparencia do 29/10/2020Visto o capítulo 2 do Regulamento municipal de
participación da veciñanza do Concello de Redondela que regula os órganos de
participación veciñal, publicado no boletín oficial da provincia de Pontevedra en data 7
de outubro de 1994, que establece no artigo 34 o seguinte:“A composición,
organización e ámbito de actuación dos Consellos Sectoriais, estableceranse por
acordo plenario no correspondente regulamento regulador, así coma o seu
funcionamento, tendo en conta a adecuación o sector e á representación asociativa
vecinal.”
Visto o artigo 8 do Regulamento dos Consellos Municipais Territoriais, Consellos
Municipais Parroquiais, publicado no boletín oficial da provincia de Pontevedra en
data12 de xuño de 2000, que establece que o Pleno do Consello Parroquial estará
integrado por:
“a) O/a Presidente/a.
b) Un/ha representante de cada grupo poítico con representación na Corporación
Municipal, non precisando te-la condición de concelleiro/a.
c) Os/as representantes das entidades actuantes na parroquia, segundo estableza o
acordo plenario de creación do Consello parroquial, en número non inferior ó do
apartado b), nin superior ó triplo.”
Visto o acordo da sesión do Pleno do Concello de data 29 de xaneiro de 2004, que no
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A Alcaldesa solicita que se inicie a votación polas/os voceiras e voceiros de cada
grupo, resultando aprobado o acordo pola maioría legalmente esixida, sendo
dezanove (19) votos a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 3 da AER) e dous (2)
votos en contra do BNG

ACTA DO PLENO

VOTACIÓN E ACORDO

seu punto 3 aprobou a creación do Consello Parroquial de Reboreda coa seguinte
composición:
Asociacións de Veciñas/os 3
Asociacíón Cultural 3
Asociación Deportiva 1
Comisións de Augas 1
Asociacións de Nais e Pais 1
Vista a solicitude de cambio de composición asinada polas asociacións actuantes na
parroquia de Reboreda na que solicitan a seguinte composición:

VOTACIÓN E ACORDO
A Alcaldesa solicita que se inicie a votación polas/os voceiras e voceiros de cada
grupo, resultando aprobado o acordo pola maioría legalmente esixida, sendo
dezanove (19) votos a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 3 da AER) e dous (2)
votos en contra do BNG

8. Gratificacións Pleno VIII/20
ANTECEDENTES
A Sra. Castro lee a proposta da Comisión Informativa Permanente de Economía e
Facenda de data 17/12/2020, que di:
"Asunto: aumento da contía global da gratificación extraordinaria VIII-20 (6226/2020)
A día de hoxe, obsérvase que existen importes de gratificacións por servizos
extraordinarios que estarán pendentes de aboar tras a nómina de decembro se non se
aproba esta proposta con anterioridade.
É por elo que é preciso proceder a realizar as pertinentes operacións orzamentarias
que poidan amparar estas retribucións pendentes de aboar aos/as empregados/as
municipais.
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- Tres (3) representantes das asociacións de veciñas/os
- Tres (3) representantes das asociacións culturais
- Dous (2) representantes das comunidades de montes
- Dous (2) representantes das comunidades de augas
- Un (1) representante das asociacións deportivas
- Un (1) representante das asociacións de nais e pais"

ACTA DO PLENO

Á vista do exposto, esta concelleira PROPÓNPunto único.- A modificación da
composición do Consello Parroquial de Reboreda de acordo coa solicitude das
asociacións actuantes na parroquia, sendo a seguinte:

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

Asociacións de Veciñas/os 3
Comunidade de Montes 2
Comunidade de Augas 2
Asociacións Culturais 3
Asociacións Deportivas 1
Asociacións de Nais e Pais 1

No caso dos/as funcionarios/as, 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 outorgada polo órgano competente que
é o Pleno da Corporación.
Tendo en conta que a cantidade restante para acadar o límite do artigo 7.2.c) do Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril é de 2.604,44 € non pode darse cobertura á
solicitude de gratificacións realizada por todos os departamentos que acadan
conxuntamente o importe de 8.530,24 €.
Para que non exista ninguén dentro do mesmo departamento que cobre máis axiña
que outros compañeiros/as da área, e para que a cantidade pendente ao final do
exercicio sexa a menor posible, faise necesario que os departamentos cuxo importe
non poida ser incorporado na proposta sexan a Policía e Secretaría.

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 99.584,20 €, cumprindo
coas condicións establecidas no informe da Intervención antedito.

INTERVENCIÓNS
A Sra. Castro explica que se trata de autorizar para pagar as horas extras que son do
mes de novembro, mencionar do persoal funcionario de intervención por necesidade
de contabilizar facturas de Fenosa antes de que remate o ano, hai un funcionario
menos dende hai un ano e medio en intervención; horas do funcionario de medio
ambiente para realizar inspección e controis a Aucosa; non hai nada máis destacable.
Xa se explicaron estas horas en comisión. No caso da policía local foron horas de
reforzos para actuacións de controis conxuntos coa policía nacional. O que vai pasar e
que xa pasou o ano pasado. Tráese ao pleno como órgano competente. Prevese nos
orzamentos unha cantidade estimada de 40.000 euros para o abono de gratificacións
extraordinarias, non é suficiente e debería aumentarse. Pero aínda que estas sexan as
previsións, hai unha norma que establece un límite global que ascende a 99.500
euros. A partir de superar os 40.000 euros este goberno ten que traer ao pleno como
órgano competente e o pleno pode autorizar este gasto ata os 99.500 euros pero
tampouco son suficientes. Queda entonces pendiente unha pequena partida de
aproximadamente 5.000 euros, que deben imputarse no mes de xaneiro. Este ano se
iniciou con 10.000 euros deste importe gastado.
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Os importes dos restantes departamentos (Medio Ambiente, Servizo Eléctrico,
Servizos Sociais, Vías e Obras e Intervención) poderán ser incorporados na proposta,
pois existe marxe suficiente. O importe a incrementar polo Pleno será por tanto de
2.590,74 € (150,64 + 2440,10 ) restando así tan so 13,70 € do importe máximo anual.

ACTA DO PLENO

Exceptúase do anterior a cantidade correspondente a unha funcionaria interina de
Secretaría por 150,64 € xa que previsiblemente deixará de prestar servizos para o
Concello ó rematar este ano.

Vimos dun ano 2019 no que se superara esta cantidade, e polo tanto o límite estaba
xa en 89.5000 euros. Tráse agora esta cantidade para que os que poidan, cobren xa
as horas e diminuír a contía pendente para o ano próximo.

O Sr. González pide que a Alcaldesa que lle dea unha volta ao regulamento respecto a
súa participación, cando fai intervencións posteriores a un concelleiro ou concelleira
xoga coas cartas marcadas e iso o facía Javier Bas.

A Alcaldesa di que se ela a que dirixe o pleno e pide que non se lle compare con
ninguén e non entra nese debate.

Parecelle ben que a voceira faga unha defensa da situación económica pero chega un
momento en que iso non é argumento suficiente. Esta cuestión é das poucas que
temos a oposición para controlar aos grupos que gobernan, estase repetindo
continuamente que as decembro xa entrarían no mes de xaneiro se sumarían varios
miles de euros. Hai que decidir que imos facer porque se votamos en contra, estes/as
traballadores/as non cobran.

A Sra. Couñago expón que é un punto recurrente nos plenos de final de ano. Son
todas as realizadas por todos os departamentos do Concello pero solo se vai pagar
unha parte porque a contía total excede do límite legal. Estan totalmente a favor das
horas extraordinarias e hai que pagalas, o traballo realizado polos/as traballadores/as
hai que pagalo e defenden que todo o personal teña un salario digno e hai que
recoñecer que se fixeron cambios pero non son suficientes. Agora non se pagan horas
para ir pasar a ITV ou para lavar o coche. Hai unha demanda da policía local para
realizar as xestións necesarias, con modificacións da RPT, o convenio colectivo para
atallar un problema que se está volvendo endémico no Concello. Dende AER votarán
a favor pero sen entusiasmo, para o 2021 van ser máis esixentes, só para traballos
excepcionais fóra do horario laboral, e este é o criterio para todos os/as
traballadores/as do Concello. Votar en contra neste momento sería peor para todos,
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O Sr. Gonzalez non entende que haxa tantas horas na policía local, que ten que
desenvolver o seu papel para Redondela, parece que hai un convenio coa policía
nacional para estes controis e pediron información por escrito ao respecto. Que a
policía nacional poña os seus operativos e abogan pola policía autonómica. Non
cuestionan as horas triples de noite e fines de semana porque non pode cuestionar o
que teñen que cobrar os/as traballadores/as porque foi un acordo e teñen que
percibilo.
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A Alcaldesa di que non vai a entrar nese debate e que lle respete.

ACTA DO PLENO

O Sr. Gonzalez insiste en que pedirlle que non actúe como o anterior alcalde.

O Sr. González, afirma que o pleno está clarificador. Temos unha agrupación de
electores cuxa representante non fala nas comisións onde se tratan as gratificacións.
Na anterior chegou a votar a favor de obras que estaban mal xustificadas Na xunta de
voceiros/as tampouco fala e se permite o luxo de decirnos aos demais como actuar e
chega aquí despois dunha comisión na que non din nada, solo votar a favor e lanza os
seus discursiños, ¿para iso queren ter presencia no Pleno? ¿para lanzar os seus
discursiños?. Como muller teno que ter en conta e debe ter un papel mais decisivo
nas comisións e nas xuntas de voceiros xa que mesmo a Alcaldesa manda sobre
vostede que foi a que dixo cómo se ían tratar os puntos dos consellos parroquiais.
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A Sra. Castro, di que se notou que a Sra. Amoedo non tiña o punto preparado. A
solución de aumentar esa cantidade é irreal porque non é posible, é unha porcentaxe
que ten que ver co orzamento do Concello de Redondela. Os controis tamén ten
obriga de facelos a policía local, e cada vez ten que facer máis. Non se poden
programar as horas extraordinarias, fanse porque xurden problemas, personas que
están de baixa, vacacións… No ano 2019 o PP gobernaba en Redondela e culpa de
que o ano 2019 acabara cunha minoración de dez mil euros e do PP de Javier Bas ,
que gobernou durante case 6 meses e xa tiñan gastadas 72.000 euros o PP durante
eses primeiros 6 meses, porque estaría facendo campaña electoral, por que se
excedería en gastos extraordinarios. Isto está herdado do PP, porque este goberno
chegou a final de ano con 10.000 euros menos polo seu derroche. Que este ano pase
6.000 euros a cantidade máxima é culpa do PP, se non foran por eses dez mil euros
este goberno chegaría a final de ano sen superar esa contía. Separouse por
departamentos, a policía local ten que quedar para o ano que vén.
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A Sra. Amoedo di que unha vez mais traen a aprobación un gasto que lles pasa
exactamente o mesmo que lles pasou fai un ano, e nun ano non foron vostedes quen
de levar a cabo unha xestión deste asunto, teñen unha desorganización absoluta, nun
ano seguiron xerando horas extras, xustificando en determinados casos traballos
conxuntos coa policía nacional. Cando lle escoitamos dicir aquí á Sra. Rivas que
estamos no mellor momento de servizo da policía nacional en Redondela. A policía
nacional vén, está quince minutos, e marcha. E necesitan da policía local. A Sra. Rivas
olvida que a comisaría está en Vigo e é Vigo- Redondela e temos os mismos dereitos
que Vigo. Non hai planificación, onde está AER, o que nos falaban en todos os plenos
que nos dicían que faltaba organización e nun ano e medio non foron capaces de
implementar a súa xestión de goberno da que tanto presumían. Tampouco o
PSdeG-PSOE que falaban dun cadro de organización dos/as concelleiros/as. Veñen
aqui cun acordo no que uns/unhas traballadores/as van cobrar e outros non, por
traballos que xa fixeron no mes de novembro, pola súa desorganización, dun goberno
que non planifica. E este é o problema que temos agora en todas as áreas,
económica, servizos sociais, interior, participación, xuventude, que deixou de existir,
deportes... busquemos a área que busquemos temos o reflexo deste desastre.
Vostedes antes de mandar facer esas horas tiñan que ver se tiñan partida suficiente
para abonar a eses traballadores/as, é un agravio entre os/as traballadores/as, cómo
se decide por qué pagar e a quén.

ACTA DO PLENO

os/as traballadores/as e o propio Concello e a veciñanza.

O Sr. González di que non desequilibran o orzamento as gratificacións, senón outras
cousas, como esa varredora. Están esperando que se presente unha proposta de
orzamentos para saber se realmente este goberno funciona. Tamén cuestionan un
discurso que sempre se aproveita e que é efectivo e moi populista, pero se alonxa da
realidade, que é que os/as funcionarios/as cobran moito para o traballo que fan. Hai
que ter en conta que aquí se xustifican horas extras de moitas consellerías, todo o
goberno está implicado nestas horas. Non lle doen prendas por criticar ao PP no seu
momento pola súa mala planificación das horas extra pero votar a favor para que os/as
traballadores/as tiñan que cobrar, e esa é a liña do BNG, non cargar sobre os/as
traballadores/as unha mala xestión.

A Sra. Couñago, di que está recoñecendo que a xestión do goberno do PP ao mellor
tamén era unha desorganización e un desastre absoluto, benvido se con iso está
recoñecendo que vostedes tampouco o fixeron ben. Estamos facendo cambios pero
non son suficientes. Vostedes non son conscientes do estado no que deixaron o
Concello coa falta de persoal, cándo se preocuparon e deixaron preparadas as
substitución das baixas, xubilacións, bolsas de substitución. Estamos quitando bolsas
que vostedes non fixeron en anos. Non entende que cando se chegou este goberno en
xullo, foron a pleno as horas da policía de abril, maio e xuño. Que agora veña o PP
dando leccións. Hai que mirar para atras e facer algo de memoria e ver o que pasou
en anos anteriores. Igual fixeron algo para o cambio, pero ver non se veu nada.
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A Alcaldesa di que está totalmente de acordo pero lle pide que se centre no punto,
aínda que está de acordo co que acaba de explicar, pero coidado co que dicimos ás
veces os que vamos liderando o feminismo.

ACTA DO PLENO

A Sra. Couñago, contesta que aínda que non se pode defender en todos os
argumentos que se acaban de expoñer e que lle gustaría entrar, di que se quere ou
non falar nas comisións, é unha decisión súa e non ten que ir ningún home a
defendela e menos vostede, e que moi mal pola súa parte. Igual que vostede vai as
comisións e cala se abstén e despois chega o Pleno e dí e que estiven estudando, me
estiven informando…, que quere dicir que non vai as comisións coas cousas
estudiadas, si van as comisións e non din nada e se absteñen, e chegan ao Pleno e
dicen todo o que queren. Pois eu se fago o mesmo é porque ao mellor estou utilizando
a súa estratexía, non é porque por muller me teña que calar. Eso si que é totalmente
ofensivo e tan reivindicativo dos dereitos da muller, deixe que as mulleres se defendan
cando queiran, que é libre e non vai a consentir que veña un home a decirlle cándo ten
que falar. Lle parece unha falta de respeto total e absoluta e totalmente fora de lugar.

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

A Alcaldesa di que non é correcto o que dixo sobre a Sra. Couñago, sobre o que eu lle
digo o que teña que facer. A sra. Couñago é totalmente competente e o fai
perfectamente para defender a súa portavocía.

VOTACIÓNS
A alcaldesa promove a votación, resultando aprobada pola maioría legalmente exixida
por doce (12) votos a favor (2 do BNG, 3 de AER e 7 do PSdeG-PSOE ) e nove (9)
abstencións do PP

Expediente 4229/2019. Subvencións Servizos Sociais 2019
ANTECEDENTES
A Sra. García le a proposta:
"Expediente 4229/2019 Subvencións para o desenvolvemento de Programas de
Servizos Sociais para o ano 2019
Asunto: Tramitación do expediente de concesión de Subvencións para o
desenvolvemento de Programas de Servizos Sociais para o ano 2019 do
departamento de Servizos Sociais (extracto da Resolución de 15 de novembro de

21 - 34

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

Ao Sr. González respecto ao tema de que as gratificacións non arruinan a este
Concello. Temos un orzamento para gastos de persoal de seis millóns de euros e as
gratificacións supoñen 100.000 euros, pregunta se esa cantidade é tan importante
para que sexa tema de debate en todos os plenos. Contesta a sra, Couñago que non
está de acordo en que diga que o ano que vén non van a aprobar as horas extras.
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A Sra. Castro, di que habería que preguntarte a eses/as traballadores/as que en maio
de 2019 querían cobrar as horas de abril e en xuño as de maio. Despois de ano e
medio seguimos solucionando problemas creados polo PP. Igual que a moción do IVE,
problema creado polo Sr. Montoro no 2017 e agora no 2020 piden que se solucione. A
varredora vai favorecer que vai a axudar na eficacia do traballo, evitar gastar máis
auga Hai un problema neste Concello e en todos os Concellos que é un abstentismo
elevado en servizos como o de limpeza viaria e un problema de pouco persoal, de
plantilla, e vostedes insisten en que a varredora non vale para resolver estes
problemas. Cando veña vexamos todas as prestacións da varredoira esperamos que
por fin se acabe este debate.

ACTA DO PLENO

A Sra. Amoedo, resposta que non sabe se se deron conta de que levan ano e medio
gobernando pero a culpa é nosa, que estamos a piques de comezar o 2021, vostedes
non miran para adiante. Cando din que gastamos. Nos gañamos as eleccións e se
xuntaron tres partidos para non deixar gobernar a lista máis votada. Non estamos
falando sólo de horas da policía local, senón tamén de horas de servizos que moitos
deles dependen da agrupación de electores coma o servizo eléctrico, medio ambiente
ou cultura. Xa comezan vostedes coas liortas internas. Vostedes en seis meses
gastaron catro veces máis en horas extras que o goberno do PP. Vostedes traen aquí
unhas horas extras que non poden pagar aos/ás traballadores/as, xa no poderon
pagar as horas extras en novembro. A xestión política ten que demostrarse andando e
vostedes non o fan. As áreas importantes nun momento de pandemia están sen
atender.

2019 publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de data 3 de decembro
de 2019 e núm. 232).
INFORMA
Primeiro: O extracto da Resolución de 15 de novembro de 2019 pola que se aproba a
concesión de subvencións para o desenvolvemento de programas de Servizos Sociais
para o ano 2019 foi publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra de data 3
de decembro de 2019 e núm. 232, establecéndose no Artigo Quinto que o prazo de
solicitudes será de 15 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación
do estracto no Boletín Oficial da Provincia, ata o 18 de decembro de 2019.

Asociacións

Nª Rex.

1

Asociación de padres de Personas con discapacidade
Intelectual de Vigo (ASPAVI) G36870558

05/12/2019

221

2

Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra
(ASEARPO) G94089620

05/12/2019

260

3

Centro Social Cultural y Recreativo de Cedeira
G36146108

05/12/2019

29

4

Centro Social Cultural Recreativo e da Terceira Idade
de San Vicente de Trasmañó G36276038

10/12/2019

94

5

Unión
Democrática
G94052297

11/12/2019

234

6

ANPA Os Muíños G36035855

11/12/2019

21

7

Down Pontevedra “Xuntos” G36164887

8

Asociación Cultural Deportiva Cidadelle G3639532

11/12/2019

152

9

Sociedade Labrego Cultural de Reboreda G36023802

12/12/2019

89

10

Asociación Veciñal e Deportiva Cultural Miñoteira
G36056703

13/12/2019

4

11

Acción Solidaria de Galicia (ASDEGAL) G27727593

13/12/2019

245
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Pensionistas

(UDP)

11/12/2019

77
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Data
presentación
solicitude

ACTA DO PLENO

N.º
Denominación CIF
Orde

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

Segundo.- En tempo e forma presentaron solicitude as seguintes asociacións e
colectivos legalmente constituídos, que de acordo co Artigo Cuarto da presente
convocatoria, figuren inscritos no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de
Concello de Redondela como mínimo 6 meses dende a data de publicación desta
convocatoria co número que de seguido se relaciona:

12

Asociación Cultural e Social de Chapela G36163863

14/12/2019

34

13

Cruz Roja Española Q2866001G

18/12/2019

213

14

Asociación de Xordos de Galicia (XOGA) G94123064

18/12/2019

311

-Á AVDC Miñoteira ante a imposibilidade de valoración da súa solicitude ao non
achegar a documentación requirida no prazo establecido a tal efecto, de conformidade
co artigo 43.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.
-Á Asociación de Xordos de Galicia (XOGA) por incumprir un dos requisitos
establecidos no Artigo Cuarto c). da presente convocatoria (inscrición da entidade no
Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Redondela en período inferior a 6
meses dende a data de publicación destas bases e convocatoria).
Sexto.- Do exposto nos puntos anteriores, extráese que non todas as entidades
solicitantes cumpren con todos os requisitos esixidos para acceder ás subvencións.
Sétimo.- De acordo co Artigo Sétimo da convocatoria e ao entender que doce dos
catorce expedientes poden ser susceptibles de concesión das subvencións solicitadas,
procedeuse á valoración dos mesmo:
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Quinto.- Procede a denegación de subvención ás seguintes entidades polos motivos
que se relacionan a continuación:

ACTA DO PLENO

Cuarto.- As entidades que presentaron solicitude en tempo e forma e polo mesmo
optan á concesión de subvención, declaran no Anexo III Declaración expresa
responsable non atoparse incursa en ningunha das circunstancias nin prohibicións a
que se refire e enumera o Artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de
Galicia, cumprindo polo tanto o establecido no último parágrafo do Artigo Cuarto da
convocatoria de subvencións.

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

Terceiro.- Segundo o Artigo Cuarto terán a consideración de entidade beneficiaria das
subvencións destas bases e convocatoria todas as asociacións e colectivos
legalmente constituídos que entre os obxectivos estatutarios figuren expresamente os
establecidos no artigo segundo; tras comprobar os estatutos das entidades solicitantes
o resultado é favorable para todas elas.

Noveno.- Avaliadas as solicitudes e seguindo co recollido no Artigo Oitavo da
convocatoria elaborouse a proposta á Comisión de Valoración, que foi convocada para
o día 4 de decembro de 2019 ás 12:30h na Casa do Concello. Todos os membros
presentes da comisión deron o seu apoio á valoración do expediente.
Décimo.- Proponse como resolución provisional das subvencións á Intervención
Municipal a recollida na seguinte táboa:

"
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Contémplase en todo caso se o resultado do importe calculado é superior ou non á
contía solicitada por cada entidade.
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O cálculo económico para proceder ao outorgamento destas subvencións resulta da
cantidade prevista no Artigo Terceiro da convocatoria que rexe a concesión destas
subvencións (10.000 euros) dividida entre a suma da puntuación obtida por todas as
actividades para as que se solicita a axuda (1.130 puntos). O cociente resultante
(8,84) multiplicarase polos puntos obtidos na valoración de cada actividade, sendo o
devandito resultado o importe da subvención que se propón outorgar por esta
Instrutora.

ACTA DO PLENO

Oitavo.- O crédito para o outorgamento das subvencións tal como contén o Artigo
Terceiro da convocatoria ascende a 10.000 euros.

Explica que 12 asociacións cumpren os requisitos para recibir estas axudas.

Cando fan achegas, e se fan para mellorar, sempre se van a ter en conta, non entende
ese comentario. Sabe para qué debe haber unha tramitación? Para ser obxectivo e
imparcial e cumprir a lei.

A Sra. Amoedo di que a Sra. Couñago agora entende que a culpa é dos/as
funcionarios/as e fala de que se debe aprobar a convocatoria antes e parece que non
entende que forma parte do goberno. A responable é a Alcaldesa que é a concelleira
de servizos sociais e que cesou a concelleira Marta Alonso porque levaba o barco á
deriva e segue á deriva. As bases do 2019 non se modificaron, tampouco as de 2020 e
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A Sra. Couñago, quere facer un pouco de historia, comézase coa tramitación das
bases en novembro de 2019, publícanse o 25 de novembro, e acto seguido
comezouse coa súa tramitación. En marzo paralizouse, en xuño retomouse a
tramitación e despois houbo certo parón ata outubro onde se retoma a tramitación.
Todos os concelleiros temos subvencións e sabemos cómo se tramitan e sabemos que
salvo que haxa unha persoa adicada exclusivamente á tramitación da subvención é
moi difícil que unhas subvencións que se convocan nun ano se resolvan no mesmo
ano, con frecuencia hai que requirir as entidades para subsanar e depende tamén
doutros departamentos e todo iso leva tempo. Dende AER van votar a favor por
tratarse de asociacións que fomentan actividades que benefician a toda a veciñanza
de Redondela e en concreto neste caso vinculadas cos Servizos Sociais.
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Continúa o dicindo que estas subvencións son unha convocatoria do ano 2019. Ven a
pleno porque é do ano 2019 que se ten que aboar no ano 2020. A acta é de decembro
de 2019. Pasa un ano para que estas entidades podan obter eses cartos. As
subvencións que se outorgan son dende o principio ata o final son competencia do
equipo de goberno. Por cuestión de excepcionalidade de que non se pagaran no 2019,
por iso tráse ao pleno. Os grupos de oposicón non temos capacidade no
procedemento para facer ningunha achega. Non recorda algo similar nos anos que
leva de concelleiro, case 10 anos. Por outro lado, hai informes contradictorios e
dalgunha maneira estanse incumprindo as normas polas que se rixe o propio equipo
de goberno, e queren cargar sobre os grupos da oposición, ou non, no seu momento,
esta responsabilidade. Pensa que en todo este proceso que debera seguir polas
canles ordinarias, comenteuse, cando menos, algún erro que non nos queda claro
poque pasou un ano dende que tiña que estar solucionado. Entendemos que o tema
do Covid saturou moitisimo os servizos sociais, pero ata marzo houbo tempo para
solucionar esta situación. Estas subvencións que foron aprobadas polo equipo de
goberno e agora temos que asumir a responsabilidade para que saian adiante os
grupos da oposición. O Concello debe facilitar os procedementos porque algúns son
interminables, hai cuestións que ao mellor pódense facilitar, esto o trasladan algúns
movementos asociativos. Gustaríalle que se aclarara, os expedientes non son sinxelos
e a ver si o equipo de goberno o explica mellor.

ACTA DO PLENO

O Sr. González, di que as conductas e actitudes machistas tamén se poden dar de
muller sobre muller.

O Sr. Gonzalez di que hai que utilizar terminoloxía máis actual que segue centrándose
no sufrimento que están padecendo moitos/as veciños e veciñas en risco de exclusión
social e para iso hai unha ordenanza que non se modificou. Fíxose un diagnóstico da
situación das subvencións, dígame vostede ónde está publicada que os grupos da
oposición poden facer achegas, porque tildou de mentirosa á miña compañeira e
despois dixo que o BNG fixo aportacions, contradícese.
Que se dotan de normas que van incumprir nesta proposta. Hai un colectivo que non
presentou telemáticamente e vanlle conceder a axuda. Hai unha entidade que
presentou a xustificación fóra de prazo e vanllo a admitir. Esto supón un problema
porque as bases estánse incumprindo e hai que apoialo ou non, e supón que outras
asociacións que cumpriron con todas as normas e que se verían afectadas por esta
decisión.

A Sra. Couñago, di que entende o que acaba de manifestar o voceiro do BNG respecto
ao procedemento e á hora de outorgar as subvencións, pero isto é unha decisión da
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Nada máis lonxe da realidade de botarlle a culpa aos/ás funcionarios/as e houbo
casos que aparte do seu traballo diario debido ao Covid tiveron que preparar cheques
de alimentación pola suspensión do comedor escolar, aumentar a colaboración con
Caritas de reparto de comida unha vez á semana, coordinar con protección civil para
axudar as persoas que non podían saír de casa, un servizo de teléfono coa Cruz
Vermella para as persoas maiores, fixeron axudas Covid para as familias necesitadas
neste momento, aumento de traballo polo peche de centros de día, asesoramiento no
trámite de ingreso mínimo vital... todo isto foi o que fixeron para atender as demandas
dos/as veciños e veciñas de Redondela, estamos axudando á veciñanza neste tempo
de Covid e todavía hai moito traballo por facer e axudar ás familias necesitadas que o
están a pasar moi mal nestes momentos.

ACTA DO PLENO

A Sra. García di ao Sr. González que as axudas do 2017, publicadas a finales de 2017
resoltas e pagadas a mediados de 2018. Axudas de 2018 publicadas a finales de 2018
resoltas e pagadas a mediados de 2019. A diferencia é que están traballando en
distintas áreas para adiantar as subvencións. Neste ano houbo unha traballadora de
baixa en xaneiro, en marzo houbo unha suspensión dos procedementos de catro
meses ata xullo. Retomouse e xullo e volvéronse facer os requerimentos que foron
contestados en outubro.
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as de 2020 tamén se aprobaron en novembro. Seguen cos mesmos orzamentos de
2018 do PP, e coas mesmas bases sen modificar nada. Esperaba polo menos unha
desculpa pública a estas entidades que aínda no cobraron. Tampouco van cobrar as
de 2020 no 2020. Temos a alcaldesa como concelleira de servicios sociais e é incapaz
de xestionar. Non é cuestión de funcionarios/as senón dunha xestión de marcar
prioridades, demostra que non teñen proxecto político sen ter iniativas, nin sequera
foron quen de sacar as que xa estaban en marcha. As subvencións do Covid aínda
están sen resolver. Estan día a día minorando a participación de todo o tecido
asociativo de Redondela. Sen gastar nin un euro en orzamentos participativos neste
ano.

A Sra. García di que o que fixo foi aclarar ao Sr. Gonzalez que dixo que isto non
pasara nunca e leva pasando nos últimos anos. Que respecto das asociacións que
quedaron forá, non houbo nada que facer porque unha non presentou a
documentación e a outra non estaba inscrita no rexistro municipal, non hai nada que
facer. Respecto das outras dúas era fácil de solucionar, non era un requisito que non
cumpría. Pide o voto a favor para que as asociacións cobren.

A Alcaldesa por alusións como concelleira de servizos sociais, dille a Sra. Amoedo,
que as persoas con máis necesidades non lle interesa este debate, que ela foi
concelleira de servizos sociais e coñece a xestión dela e da Sra. París, que o ano que
vén vanse facer moitas máis cousas e que non sexa demagóxica con esta xente que o
está pasando mal.

VOTACIÓNS
Sometido o asunto a votación, resulta aprobado pola maioría legalmente exixida,
sendo dez (10) votos a favor (7 do PSdeG-PSOE e 3 de AER) e once (11) abstencións
(9 do PP e 2 do BNG).

A Sra. Amoedo di que na xunta de voceiros quedamos en que se podía facer unha
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A Alcaldesa dalle a palabra á sra. García e di que contestará logo por alusións.
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A Sra. Amoedo, di que vostedes gobernan e bótanlle a culpa ao PP. Chegaron en xullo
de 2019 e perderon dous meses en repartir o sillón en lugar de preocuparse de cómo
van levar cada área. Vostedes son persoas designadas pola Alcaldesa, como máxima
responsible de que esto non funcione, para facer un traballo e non o fan. Á Sra Alonso
botárona fóra da área porque bloqueou a área, chegou a Sra Rivas que ía ser a
salvadora da área de servizos sociais e non fixo nada. Qué familia en situación de
exclusión social pode estar esperando a que vostedes resolvan unhas subvencións de
Covid. A Alcaldesa Digna Rivas quitoulle o banco á señora Alonso, tres meses sen
educadora social en Chapela, educacion para adultos e programa de autoestima
vostedes non son capaces de sacar, a Xunta de Galicia pon 3.900 horas de axuda
gratuíta e deixan 2.600 horas sen gastar. Non é culpa dos/as funcionarios/as senón
quen leva o mando.

ACTA DO PLENO

comisión e xustificará estas peculiaridades, pero iso é unha responsabilidade dos
membros da comisión de valoración porque é onde se decide se se cumpren estos
requisitos. É moi complicado facer esta tramitación no mesmo ano. A voceira do PP
está tamén recoñecendo coas súas críticas que eles tamén o fixeron mal, polo menos
nós facemos autocrítica. Cando entraron no goberno atoparon que había unhas bases
a súa modificación implicaba que non se puderan outorgar e tomouse unha decisión.

cuestión de orde cando se precisase. Pide unha cuestión de orde en base ao art. 33
do regulamento.
A Alcaldesa pide que se ciña á votación e que despois ten un minuto para falar.
Sra. Amoedo di que ten unha actitude machista, insiste en pedir unha cuestión de
orde.

Tras a votación, a Sra. Amoedo di que o Regulamento Orgánico do Concello de
Redondela di no seu artigo 33 que "Durante o debate, e sen consumir turno, o/a
Presidente/a da Corporación, ou quen no seu defecto presida a sesión, poderá intervir
cantas veces considere oportuno, pero sin ser portavoz do grupo político ao que
pertence, e somentes para ordenación dos debates.

A Sra. García le a proposta.
" En data 13.04 .2020 tivo entrada no Rexistro Xeral con número 2791 proposta de
convenio da Excma. Deputación de Pontevedra para a execución das obras
“ENSANCHE E MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA E.P. 2906 OS VALOS –
GUIZÁN, DENDE O P.Q. 2+180 ATA O P.Q. 2+920 (REDONDELA)”.
Obran no expediente os seguintes documentos:
-Providencia de inicio da Alcaldía de 29.04.2020
- Memoria xustificativa da Alcaldía de 29.04.2020
- Informe emitido polo Xefe dos Servizos Técnicos de Infraestruturas e Vías Provinciais
da Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, a 17.04.2020, respecto á valoración
dos tramos de estrada cuxa transferencia se solicita e sobre o estado dos mesmos
(Catapeixe e acceso a Arealonga).
- Informe da Intervención municipal de 29.04.2020
- Proposta da Alcaldía de 29.04.2020
- Acordo plenario de aprobación do convenio adoptado en sesión plenaria 07.05.2020
- Convenio asinado a 31.08.2020
- Proposta de addenda do convenio remitida pola Deputación Provincial de Pontevedra
28 - 34
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ANTECEDENTES
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10. Aprobación de addenda ao convenio de colaboración entre a Excma.
Deputación provincial de Pontevedra e o Excmo. Concello de Redondela para a
execución do proxecto de “Ensanche e mellora da seguridade viaria na e.p. 2906
os Valos – Guizán, dende o P.Q. 2+180 ata o P.Q. 2+920 (Redondela)”.

ACTA DO PLENO

E vostede acaba de incumprir o artigo 33 do regulamento orgánico de Redondela.
Vostede o único que ten que facer é ordear o pleno, xa llo dixo tamén o Sr. González.

con nº de rexistro de entrada 12478 de 01.12.2020.
- Escrito de conformidade coa addenda remitida asinado pola Alcaldía a 03.12.2020 e
remitido a Deputación Provincial de Pontevedra na mesma data.
- Providencia de inicio da tramitación da aprobación da addenda de 14.12.2020
- Informe da Secretaría municipal nº 147 de 14.12.2020.
Considerando o anterior se propón ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO,
PRIMEIRO. Aprobar a addenda do Convenio co seguinte contido:

Dunha parte, Dª. María del Carmen Silva Rego, presidenta da Deputación Provincial
de Pontevedra, actuando en virtude das competencias que lle atribúe o artigo 34.1.b)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
E doutra parte, Dª. Digna Rosa Rivas Gómez, alcaldesa do Concello de Redondela,
actuando en virtude das facultades que lle atribúe o artigo 124.1 e 124.4 da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
E actuando D. Carlos Cuadrado Romay en calidade de secretario xeral da Deputación
de Pontevedra, dando fe do acto.
As partes recoñécense mutuamente plena lexitimación, representación e a capacidade
legal necesaria para subscribir a presente addenda ao Convenio de Colaboración e,
con tal fin
EXPOÑEN
I.-Con data 31 de agosto de 2020 a Deputación de Pontevedra e o Concello de
Redondela asinaron un convenio cuxo obxecto é o de establecer as bases da
colaboración técnica e económica para a execución do proxecto “Ensanche e mellora
da seguridade viaria na E.P. 2906 Os Valos-Guizán, dende o PQ. 2+180 ata o PQ.
2+920”.
II.- Que a cláusula novena do referido convenio establecía que a vixencia do mesmo
estenderíase ata o 31 de decembro de 2020. Asemade que, a vixencia do presente
convenio poderá prorrogarse coa conformidade expresa das partes intervenientes en
caso de que non se rematen as obras obxecto do mesmo no prazo indicado.
III.- Actualmente as obras obxecto do convenio están pendentes de licitación e non é
posible a entrega ao uso público no prazo de vixencia establecido no mesmo, razón
pola que se estima conveniente estender a súa vixencia ata o 31 de decembro de
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REUNIDOS

ACTA DO PLENO

En Pontevedra, de de 2020,
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ADDENDA PARA PRORROGAR AS ACTUACIÓNS DERIVADAS DA SINATURA DO
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA E O
CONCELLO DE REDONDELA PARA A EXECUCIÓN DO PROXECTO “ENSANCHE E
MELLORA DA SEGURIDADE VIARIA NA E.P. 2906 OS VALOS-GUIZÁN, DENDE O
PQ. 2+180 ATA O PQ. 2+920”

2021.
Por todo o anteriormente exposto, as partes manifestan expresamente o seu desexo
de asinar unha addenda ao Convenio de Colaboración co obxecto de prorrogar a súa
vixencia para dar continuidade ás actuacións administrativas iniciadas para o remate
das obras obxecto do mesmo, co seguinte:

SEGUNDO. Que se proceda á formalización mediante sinatura pola Alcaldía, actuando
como fedataria a Secretaría Xeral da Corporación.
TERCEIRO. Publicar o texto da addenda ao convenio na sede electrónica municipal
en cumprimento da obriga prevista no artigo 8.1.b. da Lei de Transparencia e bo
goberno, 19/2013, de 9 de decembro. "
Explica que se solicita a aprobación desta Addenda para este acordo. No seu
momento acordouse que a obra debería estar rematada en decembro de 2020 pero
polo alongamento da tramitación administrativa non da tempo a rematar nesta data
polo que solicitan que se remate en decembro de 2021.

O Sr. González comenta que non contaba con que se tivera que modificar este tema.
Que a estrada vén precedida dunha cacicada en toda regra do PP, que hai un novo
proxecto nos últimos meses, que comparten, que vai asegurar o tránsito dos veciños e
veciñas, canto antes se faga antes poden sair á rúa con máis seguridade estes/as
veciños e veciñas.

O Sr. Villar, di que é unha pequena sorpresa traer este punto, pero ás veces hai
problemas de prazos da administración. Esta obra xa está aprobada e dámoslle para
adiante. Amosar a súa decepción destas películas plenarias vivindo neste tempo,
cando todo o mundo debíamos estar sumando-sumando, estamos restando-restando.
Ver á oposición traballada que se facía por AER.
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SEGUNDO.- En todo o demais, o texto do convenio asinado en data 19 de xullo de
2018 mantense invariable, suxeitándose as partes ao establecido nas cláusulas. E
para que así conste, en proba de conformidade, as partes asinan a presente addenda
e a un só efecto no lugar de data sinalados no seu encabezamento.”

ACTA DO PLENO

PRIMEIRO.- As partes, co obxecto de dar continuidade ás actuacións iniciadas,
acordan estender a vixencia do Convenio de Colaboración entre a Deputación
Provincial de Pontevedra e o Concello de Redondela para a execución do proxecto
“Ensanche e mellora da seguridade viaria na E.P. 2906 Os Valos-Guizán, dende o PQ.
2+180 ata o PQ. 2+920” ata o remate das actuacións que se recollen nos proxectos
técnicos sen exceder, en todo caso, a data do 31 de decembro de 2021. A presente
addenda entrará en vigor na data da súa sinatura. As partes comprométense a realizar
os axustes orzamentarios necesarios para manter os compromisos económicos
establecidos no convenio, en relación ao novo período de vixencia, que imputarase á
aplicación orzamentaria que será, no seu caso, a 21/456.4530.612.02.2020
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PACTO

O Sr. González di que o pleno no seu momento deulle a confianza ao PP co
compromiso de arranxar toda a estrada, pero só se fixeron 2/3, pódese chamar
cacicada, pero non vai a perder tempo en ir ao xulgado porque hai unha fiscalía
anticorrupción que debería ter actuado, pero non actuou, ao mellor porque alguén
díxolle algo. Este é o modelo do PP. O modelo que agora se impón nas obras da
Deputación foi imposto polo BNG, que converteu unha cidade agresiva, como era
Pontevedra, polos vehículos que entrabas e saían continuamente, nun modelo
mundial. E este modelo trasladouse á Deputación e vai ter reflexo, en parte, nesta
estrada, para mellorar a seguridade viaria, para os peóns, ciclistas, peregrinos... O
proxecto do PP era unha carreira porque non tiña nen reductores. O PP está sempre á
contra da evolución social, das melloras sociais, en contra da democracia. Este
cambio de modelo de cambio de viais vaise ir impoñendo pouco a pouco e vanse ter
que sumar. O que queremos é que se faga a obra dunha vez.
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A Sra. García, pregunta se sabe a Sra. Amoedo por qué quedaron sen facer estes
metros, quedou así porque se gastaron os cartos da primeira fase e non se pudo facer
estes metros. Nas reunións que tivemos cos veciños ensináronselles uns videos e se
foi coa directora de obra a explicar o proxecto e salvo un, a maioría estiveron de
acordo. O proxecto da obra está en licitación, xa se abriron os sobres, e en breve
coñecerase a empresa adxudicatira. Esta obra foi utilizada polo PP para facer unha
campaña en contra do goberno pero non o vai conseguir porque este proxecto vai sair
adiante e vai quedar moi ben.
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Un proxecto que nunha mesma avenida ten dous diseños distintos onde nun lado hai
beirarrúas a ambos lados e no seguinte non ten de nigún e onde vamos deixar os
peóns ao borde da estrada. Por qué en Beade non admiten ese criterio os/as
veciños/as?, cal é o criterio equitativo da Deputación de Pontevedra?, si eres Abel
Caballero trátote dunha manteira e se eres Digna Rivas non che fago nin caso, isto é o
que temos en Redondela. Porque dende logo esta obra, como a chapuza que fixeron
no Viso, coma eses reductores de velocidade que tiveron que facer por segunda vez
na estrada Reboreda-Ventosela, demostran a importancia que ten para a Deputación e
para Carmela Silva o noso Concello e sobre todo a falta de defensa da Sra. Digna
Rivas do Concello de Redondela. Nós non imos comulgar con esta cuestión, imos
defender o primeiro proxecto,e que nos traten como un mal barrio de Vigo, que é o que
permite a Sra. Digna Rivas.

ACTA DO PLENO

A Sra. Amoedo, o primeiro que lle ten que decir a súa compañeira de goberno que ou
ben explique a proposta ou a lea, que fai as dúas cousas, e xa lle leva cinco minutos.
Dende 2016 leva Carmela Silva con este proxecto, naceu mal e morrerá mal, porque
vostedes non defenden os intereses dos/as veciños/as senón os intereses partidistas.
Non hai beirarúas, no pasa nada. Hai beirarrúas en Beade por parte da Deputación
nas estradas provinciais, non pasa nada. Que Redondela é a última na Deputación
non pasa nada. Pero os/as prexudicados/as son os/as veciños e veciñas de
Redondela. Ao Sr. González dille que se pensa vostede que hai algo mal feito, vaia ao
xulgado. O que tiña que estar facendo é defender aos veciños e veciñas que lle
chamaron porque non querían este proxecto é non lle fixo caso.

VOTACIÓNS
A Alcaldesa abre o turno de votación, resultando aprobada a proposta pola maioría
legalmente exisida por doce (12) votos a favor (2 do BNG, 3 de AER e 7 do
PSdeG-PSOE) e nove (9) abstencións do PP

A Sra. Alcaldesa indica que, pola hora que é, non daría tempo a debater as mocións,
polo que decide dar paso aos demais puntos da actividade de control, dando conta ao
Pleno dos asuntos incluídos na orde do día, máis doutro asunto fóra da orde do día e
que foi comunicado pola secretaria aos/as voceiros/as con carácter previo ao inicio da
sesión:
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A Sra. García di que vergoña cero, orgullo 100% de ser e defender Redondela, dende
que estamos na Deputación estamos conseguir cousas que non conseguiu o Sr. Bas.
Moi orgullosa do que estou a facer, igual ten celos diso. Dos anos que levo e dos que
me quedan, que espero que sexan moitos.
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A Sra. Amoedo dille ao Sr. Villar que as súas palabras sonánlle un pouco a ameaza, e
non lle gustan. Pregunte á Sra. Couñago que a conta da proposta das bases de
subvencións, dixo que Feijóo non estaba facendo nada. Nunha parroquia de Vigo, que
non é mais unha parroquia de Redondela, imos ver a obra que se está facendo en
Beade, que se están gastando 2.400.000 euros de obra, 8.000 m2 de pedra e muro...E
di vostede o modelo de Pontevedra, traian o modelo de Pontevedra á estrada de Vilar,
con beirarúas en ambos lados, ou un carril bici, como en Vigo. Respecto da xestion da
Sra. García na Deputación remítome ás probas: Gran Vía e Avda. de Madrid por 2,1
millóns de euros Convenios directos, humanización Calvario-la Garrida 2,4 millóns,
Beade 2,4 millóns, Redondela, estrada de Vilar, 600.000 euros que non van chegar.
Tíñalles que dar vergonza de non defender a Redondela, dan vostedes moita
vergonza política porque non defenden a Redondela, máxima responsable a Sra.
Digna Rivas. Desexa a todos unhas felices festas que desfruten coas súas familias e a
todos/as os veciños e veciñas que teñan unhas festas tranquilas e con sentidiño.

ACTA DO PLENO

O Sr. Villar, dille á Sra. Amoedo que nunha páxina dixital que fala de Redondela había
unha sección que se chamaba "o faro do lado", fala de Abel Caballero, de Beade. Vaia
a outros sititos, vaia a O Rosal, porque eu fun, son unhas obras cun modelo diferente.
A Sra. García eu non lle teño que dicir nada, porque miro cómo traballa e se na
Deputación cando estaba Javier Bas fixera o traballo que fai a Sra. García, diferentes
serían as cousas. Eu no sillón pouco estou, eu estou na rúa, igual sí estaba no sillón o
meu antecesor, gustaríalle ter un debate público para saber que facía este home
cando estaba no Concello. Vostedes o que fixeron con esta obra, ata agora, é
bombardear á veciñanza, decir o que lle interesa. Xustificar coa pandemia cousas que
se fan mal ou se fan ben, se alguén é capaz de reprochar algo a algún político neste
tema, porque se tiñan que ver no caso.

B) Actividade de control
11. Dar Conta dos Expedientes de Modificación de Crédito MC 31-20 gc12-20, MC
32-20 gc 13-20
12. Dar conta das Resolucións inclusión Plan Concellos 2018-2019
13. Dar conta das Resolucións de alcaldía

C) ROGOS E PREGUNTAS

Explica a Sra. secretaria que pode facerse porque o rogo non ten parte resolutiva e
non supón a adopción de acordo.
Sr. Villar di que un dos puntos dese rogo incumple o artigo 9 do regulamento municipal
de auga e saneamento e se o queren seguir levando adiante é decisión do PP.

14.1 Rogo do PP sobre a execución das obras de saneamento en Cabeiro,
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O Sr. Villar pregunta se por cuestión de orde pode facer unha consulta sobre o rogo do
PP sobre o saneamento, porque considera que un dos puntos dese rogo incumple o
regulamento e pregunta se é posible que ese rogo sexa presentado ou non.

ACTA DO PLENO

A continuación, a Sra. Alcaldesa, da paso ao punto de Rogos e preguntas.

"Na Parroquia de Cabeiro están en marcha dúas obras de Saneamento, Campiño
Norte e Campiño Sur, por un importe preto aos 600.000€ , obras que foron postas en
marcha polo anterior goberno do Partido Popular.
Rogamos o Concelleiro de Medioambiente e a Alcaldesa que executen as obras tal e
como estaban proxectadas xa que foron informadas favorablemente polos técnicos
municipais.
Rogamos que gobernen para mellorar os servicios os/as veciños/as e non para
defender os intereses da empresa concesionaria, que se atopa en precario, e sen
contrato.
Rogamos a este desgoberno que nos pregos que se están a elaborar por unha
empresa privada cun goberno de esquerdas , se inclua que as obras de ampliación de
saneamento ou novas acometidas sean costeadas polo Concello na parte de viario
público."

14.2 Rogo do PP sobre resolucion da convocatoria de subvencións a autónomos
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A continuación o Sr. Crespo le o rogo seguinte:

e PEMES
A Sra. Bastos le o rogo seguinte:
"A 23 de Decembro,vísperas de Nadal, centos de autónomos e persoas que perderon
o seu emprego atopanse nunha situación difícil, por iso cremos que este desgoberno
debería deixar as pelexas internas e centrar todos os seus esforzos en axudar a quen
máis nos necesita, por iso.

15. renuncia de dona Noemí Salomón Saavedra a acta de Concelleira
A Alcaldesa da as gracias a Noemí polo seu tempo de traballo no Concello e lle
desexa sorte porque sabe que a súa marcha é por algo bo.
A Sra. Salmón di que foi un pracer para ela formar parte deste goberno e servir aos
redondeláns/ás e que podedes contar comigo para o que precisedes. Desexa a todos
unhas boas festas e que o ano que ven sexa mellor que este.

A Alcaldesa da por finalizado o pleno, o último do ano, da grazas a todos/as dos/as
que forman parte desta corporación. Desexa para o ano que vén que remate a
pandemia dunha vez e que podamos facer os plenos como facíamos sempre, en
persoa, e podamos volver a esa dinámica. Boas Festas, Bo Nadal, e nos veremos
para o ano que vén.

E, sendo as 23:41 do día indicado no encabezamento, debido ao avanzado da hora, a
Sra. Alcaldesa da por rematada a sesión da que eu, secretaria xeral, dou fe e redacto
a presente acta.
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A Sra. Alcaldesa da paso ao último punto:

ACTA DO PLENO

Rogamos a Concelleira de servicios Sociais, Digna Rivas, que resolva as subvenciòns
Covid, destinadas a persoas vulnerables e en risco de exclusión social, que continúan
esperando unha axuda que non da chegado, feito do que vostede é a única
responsable."

Número: 2020-0016 Data: 09/02/2021

Rogamos a Concelleira de Servizos Sociais Digna Rivas e a Concelleira de Facenda
Maria Castro que resolvan dunha vez a convocatoria de subvencións para autónomos
e PEMES que levan máis de 4 meses dende Agosto sen resolver. Unha convocatoria
que venderon como unha importante axuda os autónomos que tiveron que estar
pechados durante a primeira ola da pandemia, estamos a rematar a segunda e seguen
vostedes mirando para outro lado.

