Expediente núm.:

Órgano colexiado:

PLN/2021/1

Pleno

Ordinaria

Data

28 de xaneiro de 2021

Duración

Desde as 20:05 ata as 23:55 horas

Lugar

SESIÓN TELEMÁTICA ARTIGO 46.3.

Presidida por

Digna Rosa Rivas Gómez

Secretaria

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

36053025L

Miguel Ángel Álvarez Ballesteros

SÍ
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Tipo Convocatoria

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

ACTA DO PLENO

Digna Rosa Rivas Gómez (2 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 05/03/2021
HASH: 779fff037427597e54ebeb7008907042

María Ángeles García Villaverde (1 para 2)
Secretaria Xeral
Data de Sinatura: 05/03/2021
HASH: e4c96ea343466764f554de9201ba64d2

ACTA

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

36170408X

Ángela Antón Pazos

SÍ

De conformidade co Decreto de Alcaldía número 2021-0168 de data 25/01/2021, de
convocatoria da sesión ordinaria, reúnense mediante participación a distancia a través
da sede electrónica da entidade, e sendo as vinte horas e cinco minutos do
28/01/2021, baixo a presidencia da sra. Alcaldesa, Digna Rosa Rivas Gómez, e a
asistencia dos/das seguintes concelleiros e concelleiras:
Polo Grupo municipal Popular Pedondela (PP): María Carmen Bastos Rodríguez,
María Carmen Amoedo Dasilva, Iván Crespo Rodríguez, Miguel Ángel Álvarez
Ballesteros, María José Barciela Barros, Erminda Quelle Fernández, David Muiños
Portela e Sandra Bastos Míguez.
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

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

Olga María García Ballesteros

ACTA DO PLENO

36104535D

Polo Grupo municipal Bloque Nacionalista Galego Redondela (BNG): Xoán Carlos
González Campo e Yésica García Cruz
Asiste tamén o interventor do Concello, Ángel Santamariña Rivera e, actuando como
secretaria, a secretaria xeral, Mª Ángeles García Villaverde.

Unha vez verificada pola Secretaria a válida constitución do órgano, advertindo a
secretaria que neste momento non asiste a concelleira María Sandra Bastos Míguez, a
Alcaldesa abre a sesión, procedéndose á deliberación sobre os asuntos incluídos na
ORDE DO DÍA:
A) Parte resolutiva
1 Aprobación da acta da sesión anterior
2 Toma de posesion como concelleira polo PP de Ángela Antón Pazos
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Polo Grupo municipal Agrupación de Electores de Redondela 2019 (AER): Susana
Couñago Andrés, Roberto Villar Rodríguez e Daniel Boullosa Martínez

3 Aprobación da Conta Xeral do ano 2019 (exp. 5922/2020)
4 Aprobación da adhesión ao Convenio para a realización de actuacións
auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos
sancionadores en relación ao incumprimento das medidas de prevención
aprobadas para a loita contra o Covid
B) Actividade de control
5 Dar conta das Resolucións de alcaldía
6 Dar conta da Resolución da Alcaldía 2020-3268 de xeración de crédito,
expediente de modificación de créditos MC 33-20 gc 14-20

9 Dar conta da Resolución da Alcaldía 2020-3317 de aprobación do expediente
de modificación de créditos MC 36-20 Tc 14-20
10 Dar conta da Resolución da Alcaldía 2020-3297 para a amortización anticipada
do préstamo número 0200067116 con La Caixa
11 Solicitude do PP de comparecencia da Concelleira de Interior
12 MOCIÓNS
12.1 Moción AER de reprobación de D. Xoán Carlos González, voceiro do
BNG

ACTA DO PLENO

8 Dar conta da Resolución da alcaldía 2020-3298 de xeración de crédito,
expediente de modificación de créditos MC 35-20 gc 15-20

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

7 Dar conta da Resolución da Alcaldía 2020-3265 de aprobación do expediente
de modificación de créditos MC 34-20 tc 13-20

C) Rogos e preguntas
13 Rogos

INCIDENCIAS:
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.
Incorpórase á sesión a concelleira Ángela Antón Pazos tras a súa toma de posesión.
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12.2 Moción do BNG sobre a recuperación da atención presencial sanitaria /
Moción do PSOE

1. Aprobación da acta da sesión núm. 16 do 22/12/2020
Remitida xunto coa convocatoria a acta número 16 do 22/12/2020, a alcaldesa
pregunta se existe algunha observación á mesma.
A sra. Couñago di que na páxina 3 no final do parágrafo, cando se fai referencia ao
regulamento do ano 2020 e é en realidade do ano 2000.
O sr. González di que non hai motivo para a rectificación da acta porque se dixo así.
A Secretaria di que fará a comprobación e se modificará unicamente si o erro foi de
trascripción.

Dona Ángela emite o seguinte xuramento: "xuro pola miña conciencia e honra cumprir
fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Redondela, con lealdade
ao Rey e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado"
Verificado o anterior, de acordo coa fórmula legalmente establecida, Dna. Ángela
Antón Pazos toma posesión do seu cargo de concelleira a todos os efectos.

3. Aprobación da conta xeral 2019.
ANTECEDENTES
"Ditame da Comisión especial de contas de data 21/12/2020 favorable á providencia
da Alcaldía da Conta xeral ano 2019, informe da intervención e visto o Certificado
número 2021-0022 da secretaría xeral, é polo que se elevan as contas ao Pleno da
corporación propoñendo a súa aprobación co seguinte contido:
CONTA XERAL DO CONCELLO
A) BALANCE DE SITUACIÓN: Que expresa a composición e situación patrimonial da
entidade o día do peche do exercicio; resulta cun total (ACTIVO e PASIVO) de:
59.939.747,55 euros.
B) CONTA DE RESULTADOS: Que recolle os resultados do exercicio dende o punto
de vista económico-patrimonial. Produciuse un aforro de 2.217.734,20 € (mais
ingresos que gastos), clasificándoos segundo a súa fonte de procedencia nas
seguintes apartados:
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A secretaria expón que ten na súa posesión un exemplar da Constitución Española
aos efectos de que dona Ángela Antón poida realizar o xuramento ou promesa e tomar
posesión.

ACTA DO PLENO

A Secretaria informa de que obra no expediente a credencial recibida da Xunta
electoral central correspondente á concelleira do Partido Popular e que a mesma
procedeu a cumprimentar na secretaría do Concello a pertinente declaración bens e
intereses e de posibles causas de incompatibilidade

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

2. Toma de posesion como concelleira polo PP de Ángela Antón Pazos

INGRESOS DE XESTIÓN ORDINARIA: 18.355.895,28 €
1) INGRESOS TRIBUTARIOS E URBANÍSTICOS: Está formado polos ingresos de
impostos (7.289.462,23 €), taxas (1.845.735,68 €), contribucións especiais e ingresos
urbanísticos, estes últimos dous sen contía. A cantidade total ascende a 9.135.197,91
€.

4) VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS E EN CURSO DE
FABRICACIÓN E DETERIORO DO VALOR: sen movemento.
5) TRABALLOS REALIZADOS POLA ENTIDADE PARA O SEU INMOBILIZADO: sen
movemento.
6) OUTROS INGRESOS DE XESTIÓN ORDINARIA: Está formado polos ingresos por
arrendamentos e outros ingresos. A cantidade global ascende a 271.935,34 €

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

3) VENDAS E PRESTACIONS DE SERVIZOS: Destínase a recolle-los fluxos reais
producidos durante o exercicio como consecuencia das vendas, da prestación de
servizos e da imputación de ingresos por activos construídos ou adquiridos para outras
entidades, non tendo movemento nin o primeiro nin o terceiro apartado, supondo deste
xeito, a cantidade de -216,75 €.

ACTA DO PLENO

2) TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS RECIBIDAS: Recolle os fluxos reais que se
produzan durante o exercicio como consecuencia das subvencións e transferencias
concedidas ó Concello, distinguindo as do exercicio (recibidas para financiar gastos do
exercicio – 2.078.413,34 €-, transferencias - 6.869.065,44 €-, e as recibidas para
cancelación de pasivos que non supoñan financiamento específico dun elemento
patrimonial, (1.500,00 €), as de imputación de subvencións para o inmobilizado non
financeiro (0 €). Como o último apartado, imputación de subvencións para activos
correntes e outras non ten movemento, a cantidade total deste apartado ascende a
8.948.978,78€.

7) EXCESOS DE PROVISIÓNS: sen movemento.

8) GASTOS DE PERSOAL: Recolle os fluxos reais producidos durante o exercicio
como consecuencia de gastos de persoal (5.133.508,98 €) e da seguridade social a
cargo da empresa (1.674.865,88 €),
9) TRANSFERENCIAS E SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS: Recolle os fluxos reais que
se produzan durante o exercicio como consecuencia das subvencións e transferencias
outorgadas polo Concello, tanto as correntes (1.043.182,48 €) coma as de capital
(0,00 €), e da un resultado de 1.043.182,48 €.
10) APROVISIONAMENTOS: Destínase a recolle-los fluxos reais producidos Concello
de Redondela durante o exercicio como consecuencia da consumo de bens e outro
materiais, así como o deterioro de materias primas e outros aprovisionamentos. O seu
importe ascendeu a 0,00 €.
11) OUTROS GASTOS DE XESTIÓN ORDINARIA: neste apartado recóllense os
subministros e servicios exteriores (8.344.189,17 €), tributos (19.336,24 €) e outros (0
€).
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GASTOS DE XESTIÓN ORDINARIA: 16.958.645,29 €

O importe final ascende a 8.363.525,41 €.
12) AMORTIZACIÓN DO INMOBILIZADO: ascende a cantidade a 646.799,17 €.
RESULTADO DAS OPERACIÓNS NON FINANCEIRAS: 1.494.013,36 €
13) DETERIORO DE VALOR E RESULTADOS POR ENAXENACIÓN DO
INMOBILIZADO NON FINANCEIRO E ACTIVOS EN ESTADO DE VENDA: sen
movemento en dous dos seus tres apartados, aparecendo a contía de -187,37 €.
14) OUTRAS PARTIDAS NON ORDINARIAS: que se dividen en ingresos (35.631,12
€) e en gastos (-1.793,78 €).
RESULTADOS DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS: 690.070,87 €

18) VARIACIÓN DO VALOR RAZONABLE EN ACTIVOS E PASIVOS FINANCEIROS:
sen movemento.
19) DIFERENCIAS DE CAMBIO: sen movemento.
20) DETERIORO DE VALOR, BAIXAS E ENAXENACIÓNS DE ACTIVOS E PASIVOS
FINANCEIROS: que se divide en entidades do grupo, multigrupo e asociadas e outros
(565.006,49 €).
21) SUBVENCIÓNS PARA O FINANCIAMENTO DE OPERACIÓNS FINANCEIRAS:
sen movemento.
C) ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO: informa da contía e composición
do patrimonio neto da entidade e das causas ou motivos da súa variación. Consta de
tres partes: 1) Estado total de cambios no patrimonio neto, 2) Estado de ingresos e
gastos recoñecidos e 3) Estado de operacións coa entidade ou entidades propietarias.
D) ESTADO DE FLUXO DE EFECTIVOS: informa da orixe e destino dos movementos
habidos nas partidas monetarias de activo representativas de efectivo e outros activos
líquidos equivalentes, e indica a variación neta sufrida polas mesmas no exercicio
E) LIQUIDACIÓN DO ORZAMENTO: Conforme ó establecido na IC estrutúrase nas
seguintes partes contemplándoas cos pertinentes resumos xerais:
PRIMEIRA PARTE:
LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE GASTOS: Que recolle o total dos créditos
orzamentarios (26.566.847,25 euros), expresando os créditos iniciais (18.818.054,95
euros) e a suma das modificacións de crédito (7.748.792,30 euros); os gastos
comprometidos (21.280.200,50 euros); o total das obrigacións recoñecidas netas
(19.818.160,94 € euros); os pagos (17.393.367,36 euros); as obrigas pendentes a 31
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17) GASTOS FINANCEIROS IMPUTADOS Ó ACTIVO: sen movemento.

ACTA DO PLENO

16) GASTOS FINANCEIROS: que se divide nos realizados en entidades do grupo,
multigrupo e asociadas e outros (-32.453,46 €).

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

15) INGRESOS FINANCEIROS: presentado movemento so en valores representativos
de débeda, de créditos e de outros investimentos financeiros (157.517,84 €).

de decembro (2.424.793,588 €) e o total dos remanentes de crédito (6.7487.686,31
euros).
A información preséntase a nivel da bolsa de vinculación xurídica e de aplicación
orzamentaria.
SEGUNDA PARTE:
LIQUIDACIÓN DO ESTADO DE INGRESOS: Que presenta o importe das previsións
definitivas (26.930.251,21 euros), distinguindo entre previsións iniciais (19.181.458,91
euros) e modificacións (7.748.792,30 euros), o total dos dereitos recoñecidos
(19.228.618,40 euros); dereitos anulados (337.490,94 euros); dereitos cancelados (0
€); o total dos dereitos recoñecidos netos (19.228.618,40 euros); a recadación neta
(17.026.369,73 euros); os dereitos pendentes de cobro a 31 de decembro
(2.202.248,67 euros), así como as comparacións entre ambos por defecto e por
exceso (-7.701.632,81 euros).

financiados con remanente liquido de tesourería, e dá un resultado orzamentario axustado
positivo de 706.988,81 euros, de acordo co seguinte:

RESULTADO ORZAMENTARIO
CONCEPTOS

DEREITOS
OBRIGAS
RECOÑECIDO RECOÑECIDAS AXUSTES
S NETOS
NETAS

a) Operacións correntes

18.427.721,77 € 15.978.892,65 € 2.452.474,96 €

b) Outras operacións non financeiras

721.802,79 €

RESULTADO
ORZAMENTAR
IO

376.301,46 €

c) Activos financeiros

0,00 €

0,00 €

d) Pasivos financeiros

79.093,84 €

1.041.292,00 €

-962.198,16 €

2. Total operacións financeiras

79.093,84 €

1.041.292,00 €

-962.198,16 €

I. RESULTADO ORZAMENTARIO DO
19.228.618,40 € 19.818.160,94 €
EXERCICIO (1+2)
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-2.076.173,50
€

2.797.976,29 €

1. Total operacións non financeiras
19.149.524,56 € 18.776.868,94 €
(a+b)

AXUST 3.
Créditos
gastados
ES
financiados con RTGG

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

RESULTADO ORZAMENTARIO: Pon de manifesto o obtido durante o exercicio por
diferencia entre os dereitos recoñecidos netos e as obrigacións recoñecidas netas,
axustado polas desviacións positivas de financiamento imputables ó exercicio e polos gastos

ACTA DO PLENO

TERCEIRA PARTE:

4.
Desviacións
financiamento negativas
exercicio

de
do

1.311.063,84 €

5.
Desviacións
financiamento positivas
exercicio

de
do

944.012,98 €

II. Total axustes (3+4-5)
RESULTADO
AXUSTADO (I+II)

ORZAMENTARIO

1.278.842,66 €
706.988,81 €

2º) XESTIÓN INDIRECTA DOS SERVIZOS PÚBLICOS, CONVENIOS E OUTRAS
FORMAS
DE
COLABORACIÓN:
presenta
catro
apartados:
Xestión indirecta dos servizos públicos: Que detalla os servizos que se prestan de
forma indirecta e que no ano 2019 foron o servizo de explotación dun aparcamento de
vehículos automóbiles, o servizo de xestión de recollida e tratamento dos residuos
sólidos urbáns, servizo de xestión do servicio público “piscina climatizada de
Redondela”, o servizo de xestión do servicio público “centro de deportes acuáticos de
Chapela” e o servizo de auga e saneamento. Especificase o seu obxecto, forma de
xestión, prazos, Subvencións comprometidas, Bens de dominio público afectos,
Achegas non monetarias, Anticipos reintegrables, data de contratación, e Bens
obxecto
de
reversión.
Convenios: obxecto e prazo das transferencias e subvencións comprometidas.
Actividades conxuntas que non requiran a constitución dunha nova entidade e que non
estean
contempladas
nas
notas
anteriores
Outras formas de colaboración público-privadas.
3º) BASES DE PRESENTACIÓN DAS CONTAS: recóllense os principios contables, a
comparación da información, as razóns e incidencias nas contas anuais dos cambios
de criterios de contabilización e a información sobre cambios en estimacións contables
cando sexan significativos.
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1º) ORGANIZACIÓN E ACTIVIDADE: Que presenta un resumo da organización do
Concello, coa poboación e outros datos de carácter socioeconómico que contribúen a
identificación da entidade, norma de creación da entidade, actividade principal da
entidade, o seu réxime xurídico, económico-financeiro e de contratación, a descrición
das principais fontes de financiamento da entidade, a consideración fiscal da entidade
a efectos do imposto de sociedades e, no seu caso, operacións suxeitas o IVE e
porcentaxe de prorrata, a estrutura organizativa nos seus niveis político e
administrativo, o número medio de empregados durante o exercicio e a 31 de
decembro, tanto funcionarios como persoal laboral, distinguindo por categorías e
sexos as entidades das que dependen, identificación, no seu caso, da entidade ou
entidades propietarias e porcentaxe de participación destas no patrimonio da entidade
contable e identificación, no seu caso, das entidades do grupo, multigrupo e asociadas
das que forme parte a entidade contable, indicando a súa actividade, así como a
porcentaxe no capital social ou patrimonio de cada unha delas, entidades
dependentes, entidades públicas participadas, fundacións das que forman parte do
seu padroado.

ACTA DO PLENO

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

4º) NORMAS DE VALORACIÓN: respecto a diferentes elementos do balance.
5º) INMOBILIZADO MATERIAL: Recolle o saldo inicial, as entradas ou dotacións,
aumentos por transferencia ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas ou reduccións,
diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta, corrección de valor,
amortización do exercicio e Saldo final.
6º) PATRIMONIO PÚBLICO DO SOLO: Recolle o saldo inicial, as entradas ou
dotacións, aumentos por transferencia ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas ou
reduccións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta, corrección de
valor, amortización do exercicio e Saldo final. Non hai movemento.

10º) ACTIVOS FINANCEIROS: Recolle información relacionada co balance,
información relacionada coa conta do resultado económico-patrimonial, información
sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuros e outra información.
11º) PASIVOS FINANCEIROS: Recolle situación e movementos das débedas, liñas de
crédito, información sobre os riscos de tipo de cambio e de tipo de xuros, avais e
outras garantías concedidas, e outra información.
12º) COBERTURAS CONTABLES: sen información.
13º) ACTIVOS CONSTRUÍDOS OU ADQUIRIDOS PARA OUTRAS ENTIDADES E
OUTRAS EXISTENCIAS: A nivel de partida de balance se informará sobre
circunstancias que motivaron correccións valorativas ou a súa reversión, o importe de
custes capitalizados, as limitacións da dispoñibilidade e calquera outra circunstancia
de carácter sustantivo que afecte a titularidade, valoración ou dispoñibilidade dos
activos. Sen operacións.
14º) MOEDA ESTRANXEIRA: A nivel de partida de balance se informará dos
elementos do activo e pasivo denominados en moeda estranxeira e o importe das
diferencias de cambio recoñecidas no exercicio. Non tivo movemento.
15º) TRANSFERENCIAS, SUBVENCIÓNS E OUTROS INGRESOS E GASTOS:
Recolle o importe e características das transferencias e subvencións recibidas, así
como sobre o cumprimento o incumprimento das condicións impostas para a
percepción e disfrute das subvencións, o criterio de imputación a resultados e os
importes imputados. Nun segundo estado recóllense o importe e características das
transferencias e subvencións concedidas ao longo do ano.
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9º) ARRENDAMENTOS FINANCEIROS E OUTRAS OPERACIÓNS DE NATUREZA
SIMILAR: Recolle a clase de activo, o importe de recoñecemento inicial, a súa
valoración, a opción de compra, acordos significativos e natureza dos activos. Non hai
movemento.

ACTA DO PLENO

8º) INMOBILIZADO INTANXIBLE: Recolle o saldo inicial, as entradas ou dotacións,
aumentos por transferencia ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas ou reduccións,
diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta, corrección de valor,
amortización do exercicio e Saldo final.

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

7º) INVESTIMENTOS INMOBILIARIOS: Recolle o saldo inicial, as entradas ou
dotacións, aumentos por transferencia ou traspaso doutra conta, Saídas, baixas ou
reduccións, diminucións por transferencia ou traspaso doutra conta, corrección de
valor, amortización do exercicio e Saldo final. Non hai movemento.

16º) PROVISIÓNS E CONTINXENCIAS: sen operacións.
17º) INFORMACIÓN SOBRE MEDIOAMBIENTE: Recóllese por un lado as obrigas
recoñecidas no exercicio con cargo a cada grupo de programas da política de gasto
17, “Medio Ambiente” e o importe dos beneficios fiscais por razóns medioambientais
que afecten ós tributos propios.
18º) ACTIVOS EN ESTADO DE VENDA: descrición detallada dos activos en estado de
venda cando o seu importe sexa significativo. Sen operacións.
19º) PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DA CONTA DO RESULTADO
ECONÓMICO PATRIMONIAL: clasifica os gastos económicos incluídos na mesma por
actividades cumprindo as normas recollidas no plan.

23º) VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO: de ser o caso, recóllense os diferentes
avais depositados no ente.
24º) INFORMACIÓN ORZAMENTARIA: presenta os seguintes estados:
24.1 – EXERCICIO CORRENTE:
GASTOS
ESTADO DE MODIFICACIÓNS DE CRÉDITO: Presentará as modificacións
autorizadas durante o exercicio de acordo co regulado pola IC, cunha suma total de
7.748.792,30 euros.
REMANENTES DE CRÉDITO: presenta de modo diferente a información xa contida
no estado de liquidación orzamentaria.
ACREDORES POR OPERACIÓNS PENDENTES DE APLICAR Ó ORZAMENTO:
recóllese a descrición do gasto, aplicación orzamentaria á que se debera imputar, o
seu importe e o importe pagado, no seu caso, a 31 de decembro.
INGRESOS
PROCESO DE XESTIÓN: Recolle información sobre os dereitos anulados, cancelados
e sobre a recadación neta dos ingresos recoñecidos no orzamento presentando de
modo diferente a información xa contida no estado de liquidación.
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS: recóllese o pendente de pago a 1 de xaneiro, as súas
modificacións, as recoñecidas no exercicio, o total de devolucións recoñecidas, as
prescricións das mesmas, as pagadas no exercicio e os pendentes de pago.
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22º) CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDEMENTOS DE ADXUDICACIÓN:
Información, por tipos de contratos, sobre os importes adxudicados segundo os
diferentes procedementos establecidos na normativa vixente sobre contratación.

ACTA DO PLENO

21º) OPERACIÓNS NON ORZAMENTARIAS DE TESOURERÍA: Presenta información
sobre acredores e debedores non orzamentarios e partidas de cobros e pagos
pendentes de aplicación definitiva.

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

20º) OPERACIÓNS POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CONTA
DOUTROS ENTES PÚBLICOS: sen operacións.

COMPROMISOS DE INGRESOS: recóllese os incorporados de orzamentos
pechados, os realizados no exercicio os realizados e os pendentes de realizar.
24.2 – EXERCICIOS PECHADOS
OBRIGAS DE ORZAMENTOS PECHADOS: para cada ano recóllese o pendente de
pago a 1 de xaneiro, as súas modificacións, as recoñecidas no exercicio, o total de
devolucións recoñecidas, as prescricións das mesmas, as pagadas no exercicio e os
pendentes de pago.
DEREITOS A COBRAR DE ORZAMENTOS PECHADOS: para cada ano recóllese o
pendente de pago a 1 de xaneiro, as súas modificacións, os dereitos anulados e o total
dos mesmos.

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A ORZAMENTOS DE EXERCICIOS
POSTERIORES: recolle a partida orzamentaria, a súa descrición e os anos á aplicar.
COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A ORZAMENTOS DE EXERCICIOS
POSTERIORES: recolle a partida orzamentaria, a súa descrición e os anos á aplicar.
24.4. - EXECUCIÓN DE PROXECTOS DE GASTO: entre eles recóllense todos
aqueles proxectos de gasto que se levaron a través do módulo do programa contable
e que as súas desviacións de financiamento supoñen parte dos axustes que se aplican
nas magnitudes do resultado orzamentario e o remanente de tesourería.
24.5 - GASTOS CON FINANCIAMENTO AFECTADO: recolle o código asociado ó
gasto, os seus datos xerais, o axente financiador, e as desviacións de financiamento
anuais, positivas e negativas e as desviacións de financiamento anuais acumuladas,
positivas e negativas.
24.6. - ESTADO DE REMANENTE DE TESOURERÍA:
1. (+) Fondos líquidos

5.675.695,20 €

2. (+) Dereitos pendentes de cobro

14.248.375,10 €

- (+) do Orzamento corrente

2.202.248,67 €

- (+) de Orzamento pechados

12.026.540,47 €

- (+) de operacións non orzamentarias

19.585,96 €

3. (-) Obrigas pendentes de pago
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5.675.695,20 €

2.724.622,14 €
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24.3 – EXERCICIOS POSTERIORES.

ACTA DO PLENO

VARIACIÓN DE RESULTADOS ORZAMENTARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES:
pon de manifesto as diferencias dos resultados orzamentarios co ano anterior.

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

Nunha segunda parte amosa tamén para cada ano os dereitos cancelados por cobro
en especie, insolvencias e outras causas e por prescricións; a suma dos mesmos; a
súa recadación e os pendentes de cobro a 31 de decembro.

- (+) do Orzamento corrente

2.424.793,58 €

- (+) de Orzamento pechados

8.773,95 €

- (+) de operacións non orzamentarias

291.054,61 €

- (-) cobros realizados pendentes de aplicación definitiva

1.788.307,16 €

- (+) pagos realizados pendentes de aplicación definitiva

120,77 €

I. Remanente de tesourería total (1+2-3+4)

15.411.261,77 €

II. Saldos de dubidoso cobro

12.063.671,38 €

III. Exceso de financiamento afectado

440.126,28 €

IV. Remanente de tesourería para gastos xerais (I-II-III)

2.907.464,11 €

25º) INDICADORES FINANCEIROS, PATRIMONIAIS E ORZAMENTARIOS.
26º) INFORMACIÓN SOBRE O CUSTE DAS ACTIVIDADES.

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

-1.788.186,39 €

ACTA DO PLENO

4. (+) Partidas pendentes de aplicación

28) FEITOS POSTERIORES Ó PECHE: infórmase de feitos ocorridos con
posterioridade a data de peche e cuxo coñecemento considerase útil.
CONTAS ANUAIS DE RADIO REDONDELA, S.L.
A) BALANCE DE SITUACIÓN: Que expresa a composición e situación patrimonial da
entidade o día do peche do exercicio; resulta cun total (ACTIVO e PASIVO) de:
30.778,05 euros.
B) CONTA DE RESULTADOS: Que recolle os resultados do exercicio dende o punto
de vista económico-patrimonial. Produciuse un resultado de 1.104,76 € (máis ingresos
que gastos).
C) ESTADO DE CAMBIO NO PATRIMONIO NETO: Presenta as seguintes cifras:
a) Estado total de cambios no patrimonio neto: Capital e Reservas sen variacións
(3.005,06 € e 722,97 € respectivamente).
b) Saldo axustado, inicio do exercicio 2019: presenta un valor de 15.848,19 €.
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27º) INDICADORES DE XESTIÓN.

c) Saldo axustado, final do exercicio 2019: 24.952,95 € e presenta unha variación de
9.104,76 €.
D) ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO: Presenta as seguintes cifras:
a) Aumento/Diminución neta do efectivo ou equivalentes: cunha variación negativa de
12.156,43 €.
b) Efectivo ou equivalentes ó comezo do exercicio: 7.288,54 €
c) Efectivo ou equivalentes ó final do exercicio: 19.444,97 €"

É un documento técnico que reflicte a situación contable do Concello. Non se trata de
debater cómo se executou o gasto, senón se que os datos que figuran neste informe
de Intervención son os datos que reflexan o estado das contas ao rematar o ano 2019,
a realidade dos números do Concello. É un expediente que conta con mais de 500
páxinas e isto é un resumo do que traemos aquí.

O sr. González, da a benvida á nova Concelleira e recorda que xa estivo noutro
mandato.
Respecto da cuestión que se plantexa, di que é un documento técnico que recollen
todas as operacións de todo o exercicio do ano 2019, malia todo sempre vai baixo
unhas directrices de carácter político e non o debemos obviar. Directrices que din onde
se debe gastar, investir ou amortizar, no ano 2019 recorda que se estaba en campaña
electoral, e todo vai repercutir no orzamento, prorrogado do 2018 e mantense a día de
hoxe. Para o BNG nin daquela nin agora dan resposta ás necesidades que Redondela
plantexa, e moito menos nunha situación de crise económica e sanitaria como a que
estamos atravesando. Entendemos que é un documento técnico pero que nace duns
orzamentos que non apoiamos, e non imos darle o apoio tampouco.

Neste momento incorpórase a concelleira sra. María Sandra Bastos Míguez.
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Como datos a salientar, indicar que o total do activo e pasivo da entidade local
ascende a 59.939.747,55 € e a redución da débeda pública en máis de 800.000 €. O
patrimonio neto no 2019 ascendeu en 1.737.384,92 € e os fluxos netos de efectivo
ascenderon en 5.675.935,20 € e finalmente o resultado orzamentario axustado para o
ano 2019 ascende á cantidade de 706.988,81 €.
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A sra. Castro expón que foi remitida á comisión especial de contas, e exposta ao
público para a presentación de alegacións. Consta a dilixencia do rexistro de que non
se presentou ningunha reclamación ao respecto. Esta aprobación en pleno é o
seguinte trámite e finalmente a conta xeral ten que ser remitida ao tribunal de contas.
Existe un aforro bruto por parte do Concello de 2.471.282,58 € e un remanente de
tesourería de 2.907.464,11 €.

ACTA DO PLENO

INTERVENCIÓNS

O sr. Boullosa, da a benvida a Ángela Antón e manda unha aperta á xente que está
sufrindo as consecuencias da Covid, sendo en Redondela o número moi elevado de
casos e apela á responsabilidade.
Pode chamar a atención que se trate da conta xeral de 2019, pero é un atraso dentro
da legalidade, xa que dentro da legalidade permítese este retraso para presentalas ata
o mes de febreiro, aínda que fan a debida autocrítica.

Sorprendente que traian no 2021 as contas de 2019 e o que se espera e que se traian
os orzamentos de 2021. Parece que volvemos aos tempos de antes, cando non se
gobernaba, non se aprobaban os orzamentos, cando gobernaba o PSOE. Aínda están
sen pagar convenios e seguen cos orzamentos prorrogados porque senón irían á
deriva. A pesar desto, indica que van aprobar estas contas.

A sra. Castro, da a benvida á sra. Antón Pazos, que non o dixera na súa primeira
intervención. Recomenda ao sr. Crespo que cando teña un discurso debe concretar
esas insinuacións, como cando di os convenios sen pagar, para que nos podamos
defender.
Traemos a aprobar a Conta Xeral en prazo, non sei se sabe que se declarou un estado
de alarma, suspendéronse os procedementos administrativos e prorrogouse o prazo
para presentar as contas. Se o PP de Javier Bas non deixara tantas cousas sen facer,
poderíamos traer os orzamentos nos que estamos traballando. E sobre todo
esqueceuse do último ano de campaña electoral contínua. No 2019 o PP gobernou en
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O sr. Crespo, súmase á benvida á súa compañeira Ángela. Respecto da conta xeral di
que é un documento técnico que xa foi informado e sometido a información pública.
Nestas contas recóllense os orzamentos prorrogados do PP que foron votados en
contra polo BNG e PSOE e case dous anos despois seguen en vigor. Nas contas que
traemos incúmprese a regra de gasto e por primeira vez tívose que aprobar neste
concello un plan económico financieiro. Moitas partidas orzamentarias nin o 20% do
que deixou o PP non foron quen de executar, non foron quen de gastalo. Moito se
queixaban nos outros plenos, pero gracias a elo hai un remanente, tan mal non se
debía estar facendo. Vostedes ademais de improvisar, deixaron de pedir subvencións
e adicáronse ao sinxelo, mercar coches, motos, varredoiras…
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A cifra lévanos a encamiñar as contas deste concello a unha situación encamiñada a
non existencia de débeda bancaria, situación da que non poden presumir moitos
concellos da contorna. Temos un remanente positivo, un aumento do efectivo da
tesourería, é certo que non se cumpriu a regla do gasto. Non se pode falar de
superávit, pero si refrendamos o acordo con estas contas presentadas.

ACTA DO PLENO

Di que foi un ano con dous escenarios completamente diferentes, tivo unha data clave,
o 26 de maio, data das eleccións. Na primeira parte do ano enfocado a grandes
promesas e grandes inversións para intentar seguir gobernando este Concello, e na
segunda parte do ano con máis contención do gasto por parte do novo equipo de
goberno. Di que é un documento puramente técnico, non se trata de opinar se está de
acordo, só se as contas son reais.

O sr. Crespo dille á sra. Castro que se cre que hai algún tipo de irregularidade non lle
ameaze e vaia a fiscalía. Xa dixo que no segundo semestre do ano non foron quen de
gastar as partidas que lle deixaron e que vele por que se cumpra a regra de gasto, é
responabilidade pública. Se tan malos son eses orzamentos, deberían poñerse a facer
uns e din que xa estaban traballando neles fai un ano. Pídelle que as amenazas non
as faga aquí porque as ten que facer no xulgado.

A sra. Castro da as grazas ao sr. Boullosa por facer a rectificación respecto ao Canal
da Mancha. Di ao sr. Crespo que esta é unha técnica depurada do PP, cando escoitan
algo que non lle gusta falan de ameazas. Fala de partidas que non se esgotan, fai
unha comparativa: no 2018 o PP gastou 5.000 euros de 160.000 e no 2019 7.405
euros. Para poder defenderme pídolle que concrete.
Gústalle que, en virtude da súa responsabilidade, aprobe a conta Xeral como o que é,
un documento técnico e que non ten carácter político. Ten carácter político a execución
do gasto, pero agora non estamos falando desa execución e é un acto de
responsabilidade aprobar a conta. Se non aprobamos estamos estamos negando o bo
traballo realizado por técnico municipal que reflexou esa realidade orzamentaria nun
expediente.
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O sr. Boullosa matiza ao sr. Crespo que os gastos en vehículos da policía local, motos,
foi no ano 2020 e estamos aprobando as contas de 2019 e se se acordou mercar é
para que os traballadores e traballadoras teñan os mellores medios. E pagou o PP
para que un deportista cruzara o Canal da Mancha, non o estreito de Gibraltar.
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O sr. González di que é unha postura coñecida de que é un documento onde se
plasman os movementos de caracter económico pero expón que non comparten as
políticas neoliberales do PP que instaurou nas adminstracions, que é a redución da
débeda bancaria para chegar á débeda cero porque a administración local debe ter
capacidade para endebedarse pero para realizar actividades sociais, cultural,
educativas as obras necesarias….. O que ven recollido neste documento tamén ten un
compoñente político importante e non comparten e afirma que non o apoian, non por
cuestións técnicas, senón de carácter político.

ACTA DO PLENO

Redondela e foi partícipe da execución deste orzamento, a responsabilidade do
incumprimento da regra de gasto foi culpa do PP de Javier Bas, que fixo un gasto
incontrolado para gañar unhas eleccións municipais. Houbo moitos gastos que se
deberían explicar, grandes festivais os días previos á celebración das eleccións
estatais, festivais de mais de 10.000 euros. Unhas facturas por infografías que
apareceron antes das eleccións municipais por toda Redondela de obras que estaban
no limbo, carteis que pagaron os veciños e veciñas de Redondela e o PP utilizou como
propaganda electoral. Tamén esa gala do deporte que era un mitin político do PP e
costou mais de 10.000 euros. Gastos en deportistas que non eran de Redondela e ían
cruzar o estreito de Gibraltar e costou mais de 6.000 euros. Así que non culpe a este
goberno dos gastos do Concello porque senón sacarei máis gastos de Javier Bas que
pagaron os veciños e veciñas de Redondela.

VOTACIÓN E ACORDO
Explica a Alcaldesa que mediante acordo da xunta de voceiros farase a votación deste
punto terceiro de distinto xeito. Só o voceiro e voceira que falen no punto de que se
trate, levantará a man en representación de todos/as os membros do grupo e a
Alcaldesa, trasmitirá o resultado para que a Secretaria o recolla na acta.

Explica a sra. Castro a proposta para a aprobación dun convenio entre a Xunta de
Galicia, fegamp e o Concello para xestionar as sancións relacionadas coas infraccións
da Covid. Le a seguinte proposta da Comisión informativa de Interior, Transición
enerxética e Patrimonio, aprobada na xuntanza ordinaria do día 25.01.2021:
"Antecedentes:
 Carta dirixida aos Concellos asinada a 27/11/2020 pola Directora Xeral de
Administración Local, trasladando o borrador do convenio e fixando como data para
a adhesión o 15 de decembro de 2020.
 Resolución da Alcaldía nº 3086 de 14.12.2020, solicitando a adhesión ao Convenio
e manifestando a vontade de adherirse ás cláusulas do convenio polo Concello de
Redondela, quedando pendiente de ratificación polo Pleno municipal.
 Anexo II asinado pola alcaldía en data 14.12.2020, manifestando a vontade do
Concello de Redondela de adherirse ás clausulas do convenio.
 Providencia de inicio da Alcaldía de data 15.12.2020.
 Memoria xustificativa da Alcaldía de 21.01.2021.
 Informe de Secretaría de 21.01.2021.
 Informe de Intervención de 21.01.2021
Considerando o anterior se propón ao Pleno a adopción do seguinte ACORDO,
PRIMEIRO.- Levantar o reparo contido no informe da Intervención de 21.01.2021,
ASR-21.01.21.1, reparo.
SEGUNDO.- Solicitar a adhesión ao Convenio entre a Xunta de Galicia e a Fegamp
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ANTECEDENTES
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4. Aprobación da adhesión ao Convenio para a realización de actuacións
auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos
sancionadores en relación ao incumprimento das medidas de prevención
aprobadas para a loita contra o Covid

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

Realizada deste xeito a votación, resulta aprobada a conta xeral do aano 2019 por
dezanove (19) votos a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 3 de AER) e dous votos en
contra (2) do BNG.

para a tramitación dos procedementos sancionadores competencia dos concellos de
Galicia, en relación co incumprimento das medidas de prevención aprobadas para a
loita contra o COVID-19.
TERCEIRO.- Manifestar a vontade do Concello de Redondela de adherirse formal e
expresamente a todas e cada unha das cláusulas do convenio mencionado, asumindo
as obrigas e compromisos derivados do mesmo e con suxeición plena a todas elas.
CUARTO.- Autorizar a Alcaldía para que se proceda á formalización mediante a súa
sinatura, así como para a realización das actuacións necesarias para o seu
desenvolvemento.

O sr. González, di que o que se plantexa é a adhesión ao convenio xa negociado entre
a fegamp e a Vicepresidencia primeira da Xunta. O Convenio pretende compartir entre
dúas administracións por eso é unha encomenda de xestión, a tramitación e resolución
dos expedientes sancionadores derivados da normativa reguladora da xestión da
pandemia, polo tanto hai novas sancións que aplicar que non veñen recollidas nos
regulamentos do Concello que sí pode aplicar directamente. Este convenio ten como
particularidade que a súa vixencia é ata que se levante o estado de emerxencia, ten
data de caducidade. Unha das dúbidas que se planexaba era a cuestión económica,
hai certa contrariedade sobre quén era competente na materia, pero se nos aclarou
que fora un pequeno erro, que a Alcaldía asina unha carta para adherirse ao Convenio
pero ten que ser ratificada polo pleno.
Di que a xunta actúa con improvisación, as primeiras cartas foron de novembro de
2020 e forzan as Alcaldías a asinar a adhesión en menos dun mes aínda, que despois
prorrogouse a 21 de decembro. Esto xa é un apunte de como actúa a Xunta de Galicia
respecto aos concellos, presionando. É a Xunta a que aproba as normas e marca as
directrices e despois teñen que aplicar os Concellos. Xa vai con atraso a
administración galega nesta cuestión sancionadora, que ademais ten unha función
disuasoria, e supón aos concello que ten que haber un seguimento moi importante
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A sra. Castro di que o obxecto do convenio é que sexa a Xunta a que tramite todos
estes expedientes sancionadores e o Concello achegará a cambio un gasto que non
está neste momento concretado e ese é o motivo do reparo da Intervención municipal,
porque a Xunta de Galicia non o determinou. Segundo as reunións mantidas esta
contía parece que non superará o 10% do recadado, pero non se plasmou no
convenio. Existen diversos informes xurídicos na tramitación deste expediente,
informes da avogacía do estado que indican que a competencia municipal para este
tipo de procedementos debería ser a administración autonómica e existen outros
informes da Xunta de Galicia que sí asume como competencia propia do Concello este
tipo de procedemento. Cre que sendo coherentes se deben firmar este convenio
porque é complicado que a administración local se poidan asumir este traballo cos
medios cos que dispoñemos.

ACTA DO PLENO

INTERVENCIÓNS

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

QUINTO.- Publicar o texto do 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. "

para aplicar estes decretos e o procedemento administrativo sancionador. E tal como
está a situación dos concellos, que non poden contratar persoal e por outra parte
teñen que asumir maiores responsabilidaes. Non queda claro se estas sancións van
poder levarse a efectos, é posible que haxa recursos aínda que a cuestión económica
en moitos casos vai a impedir que se plantexen. Destacar o papel da Xunta, xa que
esta cuestión debería estar feita dende hai meses.

Entende que para nos é bo e por iso o equipo de goberno formado por AER e PSOE é
porque tamén entenden que é bo. Se a iniciativa é da Xunta de Galicia é boa, haberá
que aplaudirlle, igual que se fará no caso de que a Deputación se digne tomar
iniciativas respecto á Covid.

A sra. Castro, di que aplauden a colaboración pero solicitan máis colaboración do resto
das administracións dende o inicio da pandemia. Administracións que obrigan aos
concellos a asumir competencias, facer moito máis traballo do que lles corresponde. O
PP olvidouse que había cousas imprescindibles que non se veían fóra. Sabemos que
é voluntario e o concello asume que carecemos de medios técnicos, materiais e
persoais para tramitar estes procedementos, pero tamén teñen claro que non é
competencia municipal. Parece que a Xunta de Galicia non quere aparecer como
administración que resolve estas sancións. Aínda pensando que estas competencias
sancionadoras corresponden a administración autónomica, como administración que
regula estas materias relacionadas coa Covid, pero estamos nunha situación
complicada na que as administracións teñen que estar unidas e colaborar.
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A sra. Amoedo, da a benvida a súa compañeira, e lle desexa un bo mandato. Ve a
AER dubidativa sobre as bondades deste convenio, recórdalle que é voluntario, tal
como di o propio convenio e a carta remitida pola directora xeral, se traen esta
proposta é porque estarán de acordo PSOE e AER. É unha proposta que trae a Xunta
de Galicia que o que fai é tender a man aos Concellos, é unha iniciativa que sae da
xunta de Galicia e se a traen ao Pleno é porque entenden que é unha proposta boa
para Redondela. Cre que é boa esta colaboración, que debe ser un exemplo para
futuras colaboracións. Que non vale de nada a controversia neste momento e vir a
xustificar aquí que o goberno do estado está atado porque o PP cando gobernaba no
ano 2018 deixou unha lei que non permite contratar… Levan vostedes dous anos
dando voltas no goberno do Estado e tratar agora de botarlle a culta ao PP de non
poder contratar persoal.Miren vostedes de poñerse a traballar tanto no Estado coma
onde gobernan.

ACTA DO PLENO

O sr. Villar, da a benvida á Concelleira do PP Ángela Antón e expón que coincide co
argumentado polo BNG. Quere explicar á cidadanía que moitos deses titulares que se
ven na prensa respecto ás sancións polos incumprimentos da Covid, o resultado é que
non temos a capacidade de tramitar esas denuncias é non hai un correctivo eficaz.
Estudiando esta situación, moitas veces estes convenios da Xunta e Diputación as
veces son caramelos envenenados. Ten unha serie de incongruencias xurídicas e
deixa esta situación de limbo e poden haber sancións que cheguen a voar polos
recursos que se podan presentar. É moi habitual cargar de responsabiidade aos
Concellos e teremos que adicar persoal do concello para esta tramitación.

Informa a Alcaldesa dun incendio no centro de Redondela e está xestionando por
teléfono, por iso pide desculpas polo uso do mesmo, pero que é por ese motivo.

Estamos nun 50% de Concellos que están adheridos a este Convenio e moitos dos
que non se adheriron son do PP, entonces tampouco será a cousa tan sinxela. Foi a
Xunta de Galicia co presidente Feijoo na televisión dando anuncios, e deixou a súa
responsabilidade que foi a que impuxo decretos e ten que asumir a súa
responsabilidade na imposición das sancións.

O sr. Villar, responde a concelleira do PP cando dixo que é un convenio voluntario.
Tráese por responabilidade, porque temos que facernos os Concellos responsables
das cuestións doutras administracións. Todo esto que estamos a sufrir é por un
problema sanitario e as competencias en materia sanitario non as teñen os Concellos.
Póñense decretos e normas dende o goberno do Estado e dende o goberno na Xunta,
pero non se destina nin un can para executalas. Apróbanse aproban leis e non se
poñen cartos nin recusos. Tería que dicir a Xunta "concellos, eu non teño a
capacidade para xestionar isto, vamos botar unha man". Pero non, danlle a volta, e din
que son eles os que botan unha man aos Concellos. É ao revés, estamos os
Concellos aguantando os problemas doutras admistracións. A sra. Amoedo soltou polo
medio a peaxe da AP9. sra. Amoedo, quere falar deste convenio de colaboración? a
colaboración é a que lle pediu a Xunta a este Concello para o tema de Aucosa,
estamos facendo todo o traballo da Xunta. Mándanselles os informes de que se está
incumprindo, e ónde está a Xunta de Galicia? sentadiños no despacho porque alí non
cheira. O gran deputado que vaia á porta da planta e lle grave un vídeo que lle sae moi
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Continúa dicindo que a voceira do PP podía facer de recadeira e consultar á Xunta de
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O sr. González, comeza referindose ao final da intervención da sra. Castro sobre que
hai que ser firme na cuestión das sancións, e di que este convenio non garante que se
finalice coa imposición das sancións. E hai sancións e sancións, hai xente que
incumpre de manera reiterada por cuestión egoísta, individualista e sen ter en conta ao
colectivo, e mesmo forzas políticas que alentantando a que esto sexa así, pero tamén
o hai colectivos, como a xente moza, que están pasando unha situación moi dura,
baixo uns criterios de control que entendemos que están nunha porcentaxe moi
elevada cumprindo, porque veñen moi ben educados e educadas dos centros
educativos, entendemos que hai algunhas sancións se impuxeron, sen dubidar dos
criterios obxectivos de quen a impuxo...pero se somos rigurosos para uns debemos
ser para todos. Ten Redondela aproximadamente 80 expedientes para tramitar.

ACTA DO PLENO

A sra. Castro continúa coa súa intervención dicindo que a xente que incumpre a
normativa ten que ser sancionada, é un problema que depende da nosa
responsabilidade, non é cuestión de administracións, senón da propia
responsabilidade individual.

ben.

Informa a Alcaldesa que o incendio está controlado por dous camións de bombeiros
que están na zona traballando

VOTACIÓN E ACORDO
Sometida a adhesión do Concello de Redondela ao Convenio para a realización de
actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedementos
sancionadores en relación ao incumprimento das medidas de prevención aprobadas
para a ra o Covid, resulta aprobada por unanimidade dos concelleiros e concelleiras
do pleno, sendo vinteún (21) votos a favor (9 do PP, 7 do PSOE, 3 de AER e 2 do
BNG)
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A sra. Castro, di que colaborar non é repartir unha ducia de mascarillas tres veces ao
ano, iso non é colaborar. Tampouco é establecer decretos nos que os concellos teñen
que asumir mais funcións das que lle corresponde. A única colaboración que vin é este
convenio é porque lles interesa, porque estou convencida que non é competencia
municipal. Non sei por qué lle bota en cara ao sr. Villar que se poña a falar de Aucosa
cando vostede na súa primeira intervención empezou a falar da peaxe de Rande, O sr.
Javier Bas votou en Madrid en contra duns orzamentos que establecía a gratuidade da
peaxe de Rande e vostede mesma na Deputación abstívose para que a Deputación
entregue ao Concello de Redondela un millón de euros para gastos de inversión,
persoal e gastos correntes. Cando faga eso a Xunta de Galicia direi que está a
colaborar cos concellos. Pero a Xunta non está a colaborar cos concellos, está a
incrementar as competencias e o traballo sen achegar nin un euro. A cantidade de
traballo que están a asumir as administracións locais coa pandemia non o pode
imaxinar. A Xunta de Galicia non está a traballar a altura do que debía estar e os
concellos somos os que estamos ao lado da cidadanía e solucionando os seus
problemas.

ACTA DO PLENO

A sra. Amoedo, contesta ao sr. Villar que ten un remanente estupendo no Concello que
agora o Estado permítelle gastar en cuestións relacionadas coa pandemia. O real
decreto lei 21/2020 di no seu artigo 31 que a vixilancia, xestión e control do
cumprimento de ditas medidas, así como a instrución e resolución dos procedementos
sancionadores que procedan corresponderá a los órganos competentes del Estado,
comunidades autónomas e as entidades locais no ámbito das súas competencias. A
competencia sobre as policias locais a teñen os concellos, vir aquí a confundir sobre
un convenio que é voluntario, e se fai a través dunha iniciativa que fai a Xunta para
axudar aos concellos, mentres o sr. Pedro Sanchez está sentado no sillón de perfil na
cuestión da pandemia. A Xunta de Galicia está dando unha auténtica lección en
axudar non só aos concellos senón as persoas afectadas pola pandemia, non como a
Deputación. Dubida da xestión do goberno municipal, PSOE e AER, co voto a favor do
BNG. Vir aquí a querer xustificar a súa incompetencia coa falta de medios... teñen que
analizar se teñen capacidade para gobernar un concello como Redondela.

B) Actividade de control

5. Dar conta das Resolucións de alcaldía
Dase conta resolucións ditadas pola alcaldía.
O pleno queda informado.

6. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2020-3268 de xeración de crédito,
expediente de modificación de créditos MC 33-20 gc 14-20

Visto que o órgano competente para a aprobación desta modificación de crédito é esta
Alcaldía. RESOLVO:
Aprobar a xeración de crédito, expediente de modificación de créditos MC 33-20 gc
14-20 por un importe de 42.953,00 € e introducir no orzamento e na contabilidade esta
modificación nas aplicacións que a continuación se detallan:
Conceptos orzamentarios de ingreso
APLICACIÓN ORZAMENTARIA

IMPORTE

4610050

Subv. Deputación Normaliz. Lingüística

20.000,00 €

4508053

Subv. Xunta fomento uso lingua galega SNL

2.713,00 €

4610077

Subv Deputac. Plan Concellos 2020

2.240,00 €

4508042

Subv Xunta Salvamento Verán

18.000,00 €

TOTAL
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Vistos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía MC 33-20 gc 14-20; o
Informe favorable e preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-30.11.20.2 de data
30 de decembro de 2020, que consta de oito páxinas cuns antecedentes, lexislación
aplicable, oito consideracións e conclusión.
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"Visto o disposto no artigo 181 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo
que se aproba o texto refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das
Facendas Locais, nos artigos 43 e 44 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, polo que
se desenvolve o Capítulo Primeiro do Título VI da Lei 39/88, de 28 de decembro,
Reguladora das Facendas Locais, así como as Bases de Execución do Orzamento do
Concello de Redondela para o ano 2018 prorrogadas para o ano 2020.

ACTA DO PLENO

ANTECEDENTES

IMPORTE

3341B/1300010

Normaliz. Lingüística / Retrib. Básicas A2 pers. laboral

6.540,25 €

3341B/1300060

Normaliz. Lingüística / Trienios persoal laboral fixo

213,65 €

3341B/1300200

Normaliz. Lingüística Complem de destino pers. laboral

3.628,33 €

3341B/1300210

Normaliz. Lingüística / Complemento específico pers. laboral

4.492,23 €

3341B/1600000

Normaliz. Lingüística / Seguridade Social

5.125,54 €

3341B/1300010

Normaliz. Lingüística / Retrib. Básicas A2 pers. laboral

895,32 €

3341B/1300060

Normaliz. Lingüística / Trienios persoal laboral fixo

28,53 €

3341B/1300200

Normaliz. Lingüística Complem de destino pers. laboral

488,61 €

3341B/1300210

Normaliz. Lingüística / Complemento específico pers. laboral

633,75 €

3341B/1600000

Normaliz. Lingüística / seguridade Social

666,79 €

2311A/2219900

Acción Social / Outros subministros

2.240,00 €

1722A/1310062

Outras actuacións de medio ambiente/ Retrib básicas

5.694,26 €

1722A/1310065

Outras actuacións de medio ambiente/ Compelmento de
3.073,94 €
destino

1722A/1310066

Outras actuacións
específico

1722A/1600000

Outras actuacións de medio ambiente/ Seguridade Social

medio

ambiente/

Complemento

4.899,00 €
4.332,80 €
42.953,00 €

"
O pleno queda informado.

7. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2020-3265 de aprobación do expediente
de modificación de créditos MC 34-20 tc 13-20
ANTECEDENTES
"Visto o disposto nos artigos 179 e 180 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro,
Reguladora das Facendas Locais, nos artigos 40 a 42 do Real Decreto 500/90, de 20
de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primeiro do Título VI da Lei 39/88, de 28
de decembro, Reguladora das Facendas Locais, así coma nas Bases de Execución do
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TOTAL

de

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

PARTIDA ORZAMENTARIA

ACTA DO PLENO

Aplicacións orzamentarias de gastos

Orzamento do Excmo. Concello de Redondela para o ano 2018, prorrogadas para o
ano 2020.
Vistos e lidos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía-Presidencia MC
34-20 tc 13-20, Informe preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-30.10.20.3) de
data 30 de Decembro de 2020 constando de seis páxinas con antecedentes,
lexislación aplicable, sete consideracións e conclusión. Vista a certificación de
existencia de crédito Certif-30.12.20.1 de data 30 de decembro de 2020.
RESOLVO:
Aprobar con carácter definitivo, firme e executivo sen necesidade de máis trámites o
expediente de modificación de créditos MC 34-20 tc 13-20 por un importe total de
11.012,06 €, supoñendo que:

1321A/1510000

Seguridade e Orde Pública / Gratificacións funcionarios

5.364,46 €

1701A/1510000

Medio Ambiente / Gratificacións funcionarios

1.030,55 €

1651A/1510000

Alumeado eléctrico/ Gratificacións funcionarios

463,25 €

9221A/1510000

Coordinación e organización das EELL / Gratificacións funcionarios

1.084,12 €

9231A/1510000

Xestión Padrón de Habitantes / Gratificacións funcionarios

38,08 €

9311A/1510000

Política Económica e Fiscal / Gratificacións funcionarios

1.133,06 €

1531A/1510000

Vías Públicas / Gratificacións funcionarios

378,78 €

2311A/1510000

Acción Social / Gratificacións funcionarios

192,83 €

1351A/1300100

GRUMIR/ Horas extra persoal laboral fixo

439,02 €

3421A/1300100

Instalacións deportivas/ Horas extra persoal laboral fixo

423,68 €

3231A/1210100

Ensino / Complemento específico

464,23 €

TOTAL

11.012,06 €

MINORAR a aplicación:
APLICACIÓN ORZAMENTARIA
9221A/1210100
TOTAL

IMPORTE

Coord. e organiz instituc. das EELL / Complemento específico
11.012,06 €
(Policía)
11.012,06 €

Así mesmo, que se proceda pola Intervención a introducir as modificacións de créditos
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APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS

ACTA DO PLENO

INCREMENTAR as aplicacións:

aprobadas na contabilidade da Corporación con efectos inmediatos."

O pleno queda informado

8. Dar conta da Resolución da alcaldía 2020-3298 de xeración de crédito,
expediente de modificación de créditos MC 35-20 gc 15-20

Visto que o órgano competente para a aprobación desta modificación de crédito é esta
Alcaldía. RESOLVO:
Aprobar a xeración de crédito, expediente de modificación de créditos MC 35-20 gc
15-20 por un importe de 221.945,63 € e introducir no orzamento e na contabilidade
esta modificación nas aplicacións que a continuación se detallan:
Conceptos orzamentarios de ingreso
PARTIDA ORZAMENTARIA

IMPORTE

4508001

Lei de dependencia

195.925,96 €

4508002

Lei de dependencia – SAF extraordinario

23.947,55 €

4610051

Subv.Dep. Actividades Dinamiz. Lingüística

2.072,12 €

TOTAL

221945,63

Aplicacións orzamentarias de gastos
APLICACIÓN ORZAMENTARIA

IMPORTE

2311C/2279909

“Asistencia a persoas dependentes / Traballos realizados por
195.925,96 €
outras empresas”

2311C/2279909

“Asistencia a persoas dependentes / Traballos realizados por
23.947,55 €
outras empresas”
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Vistos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía MC 35-20 gc 15-20; o
Informe favorable e preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-30.12.20.6 de data
30 de decembro de 2020), que consta de cinco páxinas cuns antecedentes, lexislación
aplicable, oito consideracións e conclusión.

ACTA DO PLENO

"Visto o disposto no artigo 181 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo polo
que se aproba o texto refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro, Reguladora das
Facendas Locais, nos artigos 43 e 44 do Real Decreto 500/90, de 20 de abril, polo que
se desenvolve o Capítulo Primeiro do Título VI da Lei 39/88, de 28 de decembro,
Reguladora das Facendas Locais, así como as Bases de Execución do Orzamento do
Concello de Redondela para o ano 2018 prorrogadas para o ano 2020.

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

ANTECEDENTES

1711A/2100001

Parques e xardíns/ Rep. Mant. e conserv. De parques infantís

801,62 €

3341B/2260200

Normaliz. lingüística/ Publicidade e propaganda

363,00 €

3341A/2080000

Promoción cultural/ Aluguer de outro inmovilizado

363,00 €

3341B/2260900

Normaliz. lingüística/ Activ de normalización

544,50 €

TOTAL

221.945,63 €

"Visto o disposto nos artigos 179 e 180 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 39/88, de 28 de decembro,
Reguladora das Facendas Locais, nos artigos 40 a 42 do Real Decreto 500/90, de 20
de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primeiro do Título VI da Lei 39/88, de 28
de decembro, Reguladora das Facendas Locais, así coma nas Bases de Execución do
Orzamento do Excmo. Concello de Redondela para o ano 2018 prorrogadas para
2020.
Vistos e lidos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía-Presidencia MC
36-20 Tc 14-20: Informe preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-31.12.20.3) de
data 31 de decembro, constando de sete páxinas con antecedentes, lexislación
aplicable, sete consideracións e conclusión. Vista a certificación de existencia de
crédito 31.12.20.2 de 31 de decembro de 2020. RESOLVO:
Aprobar con carácter definitivo, firme e executivo sen necesidade de máis trámites o
expediente de modificación de créditos MC 36-20 Tc 14-20 por un importe total de
1.363.969,43 €, supoñendo que:
Aplicacións de gastos cuxo crédito se minora
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1531A/6190022

Vías Públicas/ Red 2020 Supresión barreiras arquit.

19.230,80 €

1531A/6000000

Vías Públicas/Expropiación adquis. de terreos

5.000,00 €

1531A/6090010

Vías Públicas/ Prox de vías públicas

10.000,00 €

1531A/6190021

Vías Públicas/ Mellora da seguridade viaria

19.230,80 €

1651A/6090020

Alumeado público/ Redondela 2020 iluminac exterior

19.230,80 €
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ANTECEDENTES

ACTA DO PLENO

9. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2020-3317 de aprobación do expediente
de modificación de créditos MC 36-20 Tc 14-20

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

O Concello pleno queda informado.

1711A/6190020

Parques e xardíns / Red 2020 Actuac no esp público e zonas nat

57.692,40 €

1722A/6190000

Outras actuac de medio ambiente/ Actuacións medioambientais

48.548,00 €

1722A/6190001

Outras actuac de medio ambiente/O. rep infraestruct

25.000,00 €

1601A/6090000

Sumidoiros / Outros investimentos

1.452,00 €

9121A/1000001

Órganos de goberno / Retrib resto órganos electos

18.515,33 €

9121A/1100000

Órganos de goberno / Retrib básicas persoal eventual

4.642,06 €

9221A/1200300

Coord e org das ent locais/ Soldos do grupo C1

17.133,66 €

9221A/1200400

Coord e org das ent locais/ Soldos do grupo C2

19.711,47 €

9221A/1200600

Coord e org das ent locais/ trienios

19.247,49 €

9221A/1210000

Coord e org das ent locais/ C.D.

20.489,37 €

9221A/1210100

Coord e org das ent locais/ C.E.

22.891,35 €

9221B/6400020

Novas Tecnoloxías / Axenda dixital

5.769,20 €

9221B/6260020

Novas Tecnoloxías / Red 2020 Conecta a administración co
66.346,20 €
cidadán

9221B/6260000

Novas Tecnoloxías 7 Adquisic para procesos de información

8.000,00 €

4312A/6320000

Mercado de Redondela / Red 2020 edifcios e outas construccións

26.254,99 €

4312B/6320000

Mercado de Chapela/ Red 2020 edifcios e outas construccións

37.682,77 €

4412A/4890100

Prom, mantem e desenv do tte / Red 2020 Transp público
61.111,01 €
sustentable

4412A/4890001

Prom, mantem e desenv do tte / Achegas viaxes sociais tte
10.000,00 €
metropolitano

2311A6320000

Acción social/ Obras ene dificios municipais

11.000,00 €

2311A6190020

Acción social/ Red 2020 mellora da atención social

37.057,05 €

2411A/1600000

Fomento do emprego / Seguridade social

30.000,00 €

2311A/4530001

Acción social/ Convenio centro residencial

178.923,00 €

2311A/4530000

Acción social/ Convenio mantemento centro de Día

29.019,79 €
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55.000,00 €
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Alumeado público/Mellora de alumeado público

ACTA DO PLENO

1651A/6190001

96.153,20 €

3421A/6320020

Instalac deportivas / Red 2020 Rehab enerx de edificios públicos

96.513,80 €

3421A/6320001

Instalac deportivas / Arranxos en edificios deportivos

50.000,00 €

3421A/6230020

Instalac deportivas / Red 2020 Instalac deportivas

79.120,50 €

3301A/6390000

Adm Xrl de Cultura / Outros investim de reposición

14.000,00 €

3330A/6220020

Equp culturais e museos / Red 2020 Novos espazos culturais

84.719,30 €

3421A/6230000

Instalacións deportivas/ Maquinaria instalac tec e utillaxe

20.000,00 €

3421C/4720000

Piscina de Chapela / Concesión Piscina de Chapela

25.000,00 €

3411A/4890000

Prom e fomento do deporte / Subv a entidades e activ deportivas

14.283,09 €

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1331A/2270600

“Ordenación,
tráfico
e
estacionamento/
Traballos de grúa realizados por outras empresas

260.384,80 €

2311A/2270100

Acción Social / Traballos de seguridade en edificios Serv. Sociais

285.999,84 €

3381A/2080000

“Festas populares e festexos/ Aluguer outro inmovilizado”

479.789,89 €

4412A/2279900

“Promoc. mantemento e desenvolv. do tte./ O. Traballos realizados
135.048,77 €
por empresas”

9221A/2210400

Secretaría / vestiario

143.115,40 €

9121A/4890000

Organos de gob / Outras transf

630,73 €

3421A/1600000

Instalac deportivas/ Seguridade social

16.000,00 €

1321A/1600000

Policia Local / Seguridade Social

43.000,00 €

Así mesmo, que se proceda pola Intervención a introducir as modificacións de créditos
aprobadas na contabilidade da Corporación con efectos inmediatos."

O pleno queda informado.

10. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2020-3297 para a amortización
anticipada do préstamo número 0200067116 con La Caixa
ANTECEDENTES
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ACTA DO PLENO

Aplicacións de gastos cuxo crédito se incrementa

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

Arqueoloxía / Red 2020 Sinaliz do Pº Hº e cultural
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3361A/6190020

"Que con data 5 de novembro de 2020 o Concello Pleno aprobou a modificación de
crédito 29-20 SC 01-20 por importe de 32.631,69 €. A súa aprobación definitiva
publicouse no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 247 do 23 de decembro de
2020.
A motivación da aprobación desta modificación era dar cumprimento á interpretación
que emitiu a secretaría xeral de financiamento autonómico e local do Ministerio de
facenda para que o sobrante da execución dos investimentos financeiros sostibles fora
destinado a amortizar anticipadamente a débeda deste Concello. Polo tanto, e para
dar cumprimento a este requisito procederase á amortización anticipada desa débeda
con cargo aos sobrantes da área de gasto 0 que recolle os gastos realizados en
débeda pública.

11. Solicitude do PP de comparecencia da Concelleira de Interior
"Dende o día 6 de xaneiro Galicia estivo afectada por xeadas durante a borrasca
Filomena, ademáis da Alerta Laranxa por Fenómenos adversos nestes últimos días,
por iso, solicitamos a comparecencia da Concelleira de Interior, para que dea conta e
resposte ás seguintes cuestións:
● Qué medidas de prevención puxo vostede como Concelleira en marcha?, de qué
xeito puso en coñecemento dos efectivos do SEIS e Protección Civil estas medidas ?
● Cómo distribuiu o traballo entre o SEIS e a Agrupación de Protección Civil de
Redondela?
● Cántas Xuntanzas mantivo conxuntamente co SEIS e a xunta directiva de Protección
Civil para analizar e pór en marcha un plan de gardas e atención ás incidencias.
● Propúxolle vostede aos integrantes do SEIS reforzar os seus turnos con horas extras
para ter o servicio operativo nun horario máis amplo?.
Tivemos constancia de queixas da veciñanza de falta de cobertura en xeadas na
contorna dos colexios, así como da falta de sinalización en paseos que se atopaban
sen pechar e que estaban nun estado moi perigoso."
A sra. Amoedo explica que esta solicitude está motivada pola nula información da
concelleira de interior deu á oposición despois dos distintos requerimentos que fixeron
e que a día de hoxe seguen sen contestar. Están esperando que lles dea acceso aos
partes de traballo do SEIS e das medidas preventivas postas en marcha polo goberno
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O Concello pleno queda enterado.

ACTA DO PLENO

Proceder á amortización anticipada do préstamo número 0200067116 con La Caixa
por importe de 32.631,69 €."

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

Vendo que o préstamo que resulta máis gravoso polos seus xuros é o asinado coa
entidade financeira La Caixa no ano 2010, o que supón que a súa amortización
anticipada un aforro para este Concello e sendo ademais o que constaba tamén na
devandita modificación. RESOLVO:

con motivo da onda de frío que solicitaron por escrito. Entendemos que é a nosa
obriga o control do traballo das concelleiras e concelleiros en cada unha das áreas que
dirixen. Como oposición deben axudar a mellorar o traballo que pode facerse dun xeito
máis eficaz e riguroso. A sra. Alonso, nos meses que leva nunha das áreas con máis
peso e importancia, incrementada polo problema Covid, non cremos que estea a facer
un traballo axeitado e por iso presentan esta solicitude de comparecencia.

Continúa dicindo que respecto dos turnos de traballo facíanse durante todo o día e
incluso a fin de semana, tanto pola mañán coma pola tarde. Distribuiuse o traballo
entre Vías e Obra, o servizo dos SEIS e os voluntarios de protección civil. Os
traballadores e traballadoras de Vías e Obras atendían ás necesidades do centro da
vila, onde a problemática maior sempre foron as pontes de madeira. Por certo, tamén
falaban de que no paseo da Portela non estaba pechado. O paseo da Portela e o de
Seragua estaban pechados, non minta.
Di que os servizos dos SEIS non seus turnos de traballo, botaron sal nas inmediacións
dos colexios onde se corrían riscos de esvaramentos. En todo momento barallouse a
posibilidade de que, se nalgún caso era necesario un reforzo de traballo, tería que
facerse. Pero non foi necesario. Os voluntarios de protección civil tamén esparceron
sal polos camiños das parroquias, sobre todo pola tarde-noite e algún día pola mañá.
Tamén nestas semanas de xeo crearon uns reténs por se ocurría algún incidente ou
recibían unha chamada urxente, tanto da policía coma doutro sevizo, o 112...
Voulle ser sincera, tan mal non o fixemos porque, tal e como están metidos agora no
papel cinematográfico... algún vídeo caeríanos. Penso que fixemos un traballo
exemplar.
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A sra. Alonso da a benvida á sra. Antón. En referencia a súa comparecencia por mor
do temporal Filomena, acontecido este pasado mes de xaneiro e que se prolongou no
tempo case unha semana, empezarei por explicar que en todo momento houbo unha
total e absoluta coordinación tanto no departamento de Interior, e por certo quere
agradecer o bo traballo esta fin de semana da Policía local nunha actuación nunha
festa ilegal en Cesantes, como en outras áreas como Vías e Obras e Medio Ambiente
que se viron tamén prexudicados por este temporal, que facía anos que non ocorría
algo así. As tarefas distribuíronse dunha maneira moi sinxela e coordinada, segundo
os turnos de traballos dos/as funcionarios e funcionarias e a dispoñibilidade dos
voluntarios de protección civil. Penso que a maneira en que nos organizamos, se
tivemos dous reunións, catro... se foron presenciais, telemáticas... o importante da
cuestión é que as incidencias solventáronse e traballo saiu co esforzo de todos e todas
os traballadores e traballadoras deste concello e por suposto, dos voluntarios de
protección civil, que sempre que se lles chama, están aí. E non fai falla que me
recorde, que sei que fan un traballo totalmente altruísta. Dito traballo realizouse polas
diferentes parroquias do Concello, intensificando o reparto do sal dependendo das
zonas máis necesarias. Direille un dato importante xa que di que non chegou o sal,
gastáronse 4.210 kg de sal. E se tan preocupados estaban, podía ter chamado para
preguntar pola situación, que non habería problema en informarlles.

ACTA DO PLENO

Cuestións que lle parecen moi importantes que reflicten como actúa esta concelleira
na coordinación entre a agrupación de voluntarios de protección civil e os equipos de
emerxencia do Concello.

Moito deben botar en falta ao sr. Cabaleiro en protección civil e no SEIS. Todos
vivimos unha situación dantesca durante un acto porque non se cortaba o tráfico nun
lugar onde era necesario, porque vostede non programa as actuacións. Non foi quen
de reforzar o turno do SEIS. É sumamente grave que son homes e mulleres que fan
un traballo voluntario, non tiñan onde tomar algo quente no turno de noite. Quixo suplir
a falta de reforzo cos efectivos que cobran do concello e evitar esas horas extras cos
reténs de protección civil. A contorna das instalacións de protección civil están que
dan pena. Vostede ten que programar con tempo, había como quince días que nos
estaban alertando que viña Filomena. Por iso agora non me pode dar un dato
concreto. Espero que no seguinte turno me responda. Está obrigada a dar por lei esta
información e mentres non o faga de seguiremos pedindo a súa comparecencia, se
segue así non tardará a Alcaldesa en asumir esta área.

A sra. Alonso, explica que por capacidade é a vosa, vostede ten unha capacidade de
traballo e organización impresionante, xa se demostrou que cando marchou o sr. Bas
creou unha xestora.
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Vostede no dirixiu a área durante este temporal. Por iso foi cesada da área de
Servizos Sociais pola súa ineficacia, xa que a pesar de ter un reforzo de persoas non
foi quen de minorar a lista de espera nin de pór en marcha os programas necesarios
ou chegar con rapidez e eficacia na resolución das axudas Covid, nin de desarrollar un
plan específico para que as horas gratuítas de axuda a domicilio puideran chegar a
todos os fogares onde facían falta.
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Respecto aos videos non se preocupe da oposición, mentres vostede non fai o traballo
que lle corresponde. Pídolle seriedade na comparecencia, como mínimo as preguntas
concretas que se lle fan debería contestalas, nin di cómo reforzou os reténs, nin cómo
distribui o traballo, non contestou porque non o sabe, non foi vostede que o dixo, non
fixo o traballo que ten encomendado como responsable de protección civil e do SEIS.
Ata vostede sufriu un accidente no colexio de Igrexa onde a ANPA insistiulles na
necesidade de botar sal. Ademais ter en conta que os datos son públicos, din que
durante o mes de decembro atenderon quince accidentes na estrada protección civil
mentres que o SEIS atendeu cinco. E logo resulta que en horario do SEIS tiveron que
vir bombeiros doutros concellos a axudar en excarcelacións por un accidente de
tráfico, e que tivo que ir protección civil a limpar unha mancha de aceite na rotonda da
farola no horario de traballo do SEIS. Ese é o seu traballo. Vostede hoxe está
demostrando que non controla en absoluto a súa área e todas as cuestións que se
levaron a cabo foron polo bo facer de protección civil e do SEIS.

ACTA DO PLENO

A sra. Amoedo, resposta que na súa propia comparecencia a definición de como é o
seu xeito de gobernar na área de interior. Non deu ningún dato concreto, respecto a
ningunha das cuestións plantexadas democráticamente e lícitamente polo grupo
popular. Non pode concretar porque non fixo ningunha reunión de coordinación entre o
SEIS e protección civil. Fíxose o traballo gracias á vontade de protección civil e o
SEIS, non á súa responsabilidade. Por qué non se incluíu ao SEIS, que están
preparados para estas situacións, coa coordinación da agrupación de protección civil?
o que non ten sentido é que, ante unha ola de frío e situacións complicadas como as
que se estiveron a vivir estes días, o SEIS estea ao marxe dos reténs que se fan
durante ese tempo.

Simplemente é recoñecer o traballo dos funcionarios e funcionarias, porque a parte
política xamais a vai recoñecer. A falta de previsión foi como a que tivo o presidente da
Xunta que ante as tremendas xeadas e o comezo do curso non foi quen de facer un
protocolo de actuación ou acordar a suspensión das clases. Él preferiu que estiveran a
baixas temperaturas nas aulas, que deben estar ventiladas continuamente. Como a
xestión na comunidade de Madrid, a sra. Ayuso e o sr. Almeida. Nunca lle pida
consellos polo ben dos veciños.

A sra. Alcaldesa dá paso ás mocións
12. MOCIÓNS
12.1 Moción AER de reprobación de D. Xoán Carlos González, voceiro do BNG
A sra. Couñago, chama á responsabilidade individual ante a grave situación na que
estamos neste momento e ante a cantidade de casos e veciños e veciñas que están
sufrindo o Covid.
Explica que é en base a unhas manifestacións feitas no anterior pleno, emitiuse un
comunicado dende a agrupación solicitando desculpas e se contestou con outro
comunicado do BNG desviando o tema. Que entende que se fixeron esas
manifestacións pola miña condición de muller. Antes de traer a moción ao pleno
reiterou a solicitude de desculpas por correo electrónico e mesmo na xunta de
voceiros, a solicitude ao BNG para que pedira desculpas e ante a falta de esas
desculpas é polo que se trae esta moción, procendo á súa lectura:
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E co tema do colexio o único que deixaron é un herdanza intoxicada e mai feita,
porque recórdolle que a competencia total e absoluta e Educación tena a Xunta de
Galicia, pero o concello de Redondela ten que dar resposta a estas carencias, falsas
propagandas e moito photocall. As fotos temos que facelas nós, que somos os que
estamos gobernando, vós sodes pasado e lle pide que teña a decencia de comunicar
a visita dun representante da Xunta de Galicia teña a decencia de comunicarllo a esta
Alcaldesa, porque o que están a facer é de vergoña, pasan todo polo forro da
chaqueta. Non o dades superado pero nestes momentos non estades a gobernar, o
voso sitio é a oposición, non fagades esa oposición rencorosa, non fagades destes
sillóns algo propio, non olvidemos que estamos en política e aquí nada é noso, senón
dos veciños e veciñas deste Concello. Xa sei que nunca vamos a estar de acordo, e a
maneira de traballar nosa a vós non vos gusta e todos son impedimentos, para nós
esa non é maneira de traballar, e hoxe estamos e mañán non estaremos.

ACTA DO PLENO

Este colexio deriva dunha présa electoral, non por facer un colexio digno cuns accesos
dignos, porque os sres. e sras. do PP todo o que tocan o convirten en ouro, pero ouro
falso, da mentira, da confusión e todo o que deixaron neste concello ten sorpresa,
sobre todo no último ano, ten sopresa electoralista, como pasou coa avenida de
Mendiño, a Senda Verde, a praza de Ponteareas... e un sinfín de proxectos pantasmas
que quedaron nunha simple foto.

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

Cómo lle gusta botar a culpa aos demais, poderíame dar unhas clases. Se as queixas
son polo colexio de Igrexa onde esvarei pero si se botara sal. Onde non se botara foi
na parte traseira, non tiñamos constancia de que ese acceso era dos nenos xa que
está habilitado agora na pandemia para doce nenos. Ao día seguiente solicionouse,
deben chegarse só as queixas ao PP, porque a nós o que nos chegou se solventou.

"Na celebración do pleno do 22 de decembro do 2020, na parte resolutiva, no
tratamento do punto 8 (Expediente 6226/2020; Gratificacións Pleno VIII/20), na
segunda i ntervención do BNG, o seu voceiro, D. Xoán Carlos González referiuse á
nosa compañeira e voceira de AER, Dona Susana Couñago coas seguintes verbas:
“ (...) se iso permite que como muller, e iso hai que telo en conta, como muller ten que
ter un papel máis de cisivo tamén nas comisións e nas xuntas de voceiros (...)”
Para AER estas declaracións supuxeron unha falla de respecto, intolerable, cara unha
das nosas compañeiras, non polo seu cargo político ou pola súa militancia na
Agrupación, senón pola súa condición de muller, tal e como se manifestou
públicamente dende a Agrupación.

Lonxe de pedir desculpas ou de recoñecer que as manifestacións realizadas foron
erradas, o BNG emite un comunicado onde non se retracta, nin explica a súa postura
en relación ás verbas referidas no pleno do día 22. Máis ben converte o seu texto
nunha enumeración de acusacións sobre actuacións de AER en cuestións ou materias
distintas e que non teñen ningunha relación coas verbas pronunciadas no pleno.
Non entraremos no contido dese comunicado do BNG, xa que o entendemos como
unha maneira de desviar a atención da veciñanza sobre as manifestacións do seu
voceiro. Imos centrarnos na ausencia de explicacións e, sobre todo, na ausencia de
desculpas por parte do BNG polas frases desafortunadas.
Hoxe en día seguen morrendo mulleres pola súa condición de muller, hoxe en día as
mulleres seguen padecendo discriminación pola súa condición de muller, polo que
calquera tipo de manifestación ou comportamento que atente contra a muller pola súa
condición de xénero debe merecer o seu rexeitamento por toda a sociedade.
Non recoñecer un erro, non retractarse, ou non facer nada ante as manifestacións
pronunciadas cara unha muller implica actuar con permisividade e consentir actitudes
atentatorias e discriminatorias cara unha muller.
As persoas integrantes da corporación municipal, como cargos públicos, debemos dar
exemplo co noso comportamento dos valores democráticos, como é a igualdade e a
non discriminación por razón de xénero, polo que ante calquera comportamento ou

32 - 47

Cod. Validación: A7X4H3NKKJFRJN5643WZDKEA3 | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 32 a 47

O que para moitas persoas podería significar un discurso feminista, para a nosa
Agrupación esconde todo o contrario: este tipo de actitudes está recollido na literatura
feminista contemporánea como “mansplaining”: os homes explican con
condescendencia, certo paternalismo e con superioridade ás mulleres o que teñen que
facer. Presentan á muller como alguén incapaz de decidir con coñecemento pleno,
como unha persoa que erra e que necesita ser salvada, reconducida ou ilustrada.
Trátase dun machismo ou micromachismo ao que as mulleres temos que enfrontarnos
acotío.

ACTA DO PLENO

Entendemos que este comentario non sería nada desafortunado se non viñera
encabezado, e insistentemente recalcado dúas veces, coa idea de que as ordes dadas
son en relación á condición de muller da nosa voceira: “como muller ten que ter un
papel máis decisivo”

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

AER entende, nesta manifestación, que o voceiro do BNG de Redondela está
ordenando á nosa voceira como ten que actuar nas comisións e nos plenos.

manifestación que se dirixa contra unha muller pola súa condición de muller debe
merecer o rexeitamento e reprobación do pleno.
Por todo o anteriormente exposto, a Agrupación de Electores de Redondela propón ao
Pleno do Concello de Redondela os seguintes acordos:
1. Reprobar ao concelleiro do BNG no pleno do Concello de Redond ela, D. Xoán
Carlos González, polas verbas realizadas no pleno do 22 de decembro de 2020, antes
transcritas, destinadas á unha Concelleira deste Pleno pola súa condición de muller.

Di que son unhas declaracións malinterpretadas, nunha situación concreta, nun debate
concreto. Queredes desprestixiar ao noso concelleiro utilizando ás mulleres
asasinadas por crimes machistas para desgastarnos políticamente. Vades do que non
sodes, se tivesedes conciencia, unha persoa que defende o feminismo nunca poñería
"as mulleres continúan morrendo", xa que son asasinadas, son feminicidios. Igual que
se introduxo na Declaración institucional do 25 de novembro o termo "violencia
doméstica".
A Alcaldesa utilizou unha posición de forza no pleno pasado ao decirme a min,
xustamente esta concelleira que practica un feminismo extremo, e foi temén a primeira
en acusar ao noso compañeiro, polo tanto tamén é cómplice e partícipe.

ACTA DO PLENO

A sra. García, di que AER trae esta moción onde se solicita a reprobación dun
concelleiro da oposición, e que se trae porque a Alcaldesa asi o decidiu, que é quen
ten a competencia. Pero no BNG sempre estamos dispostos e dispostas a debater, e
iso é o que queremos facer hoxe.

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

2. Esixir ó Concelleiro do BNG no pleno do Concello de Redondela, D. Xoán Carlos
González, a rectificación pública das manifestacións antes descritas."

En contraposición ao noso traballo en igualdade, temos o de AER, que nos acusa de
machistas pero tivo trece concelleiros e só dúas foron mulleres. E non podemos
esquecer que neste mandato, PSOE e AER eliminaron as concentracións en contra a
violencia de xénero, se ben o BNG segue a facelas cada luns de mes.
Quere felicitar a AER porque por primeira vez se preocupan pola igualdade. Loitar pola
igualdade non é solo levar unha camiseta de Rosalía unha vez ao ano. O importante é
que as representates públicas fagamos esforzos por combartir o patriarcado, e no
utilizar o feminismo para criticar a un voceiro dunha organización política.
O importante é que as mulleres de Redondela estamos esperando a que se fagan
programas de igualdade, informacións, debates actuais... en que todas as áreas haxa
unha visión de xénero, que se fomente a participación das mulleres na vida política e
social e tamén das parroquias. Deixade de intentar desprestixiarnos porque a opción
do BNG é non entrar neste tipo de debates senón loitar todos e todas xuntos e xuntas
por unha Redondela feminista.
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Di que o feminismo practícase todos os días, e o BNG é o único que introduce visión
de xénero en todos os plenos e en todas as áreas. Tanto é así que, públicamente no
pleno anterior, incluso nos decides que somos moi reivindicativos/as.

A sra. Castro, di que este grupo municipal falou con AER e explicoulle que esta moción
non debería ser presentada, ou polo menos nestas condicións. Que esta non é unha
estructura que poidamos considerar como moción. O voceiro do BNG non expresou
ningún inconvinte en debater esta moción. É posible que esta expresión non fora de
todo correcta,, igual existe unha certa malinterpretación, son dous grupos enfrentados
que teñen certas friccións. Entendemos que pode existir un malestar na concelleira e
sentirse ofendida e por parte do BNG non debería existir tanto problema en presentar
as súas desculpas como representante político. Debemos dar exemplo de respeto,
cordialidade e sobre todo neste órgano de goberno público. Esto non debería ser tema
de debate neste pleno.

Tamén engade que os seus propios compañeiros de goberno tiveron reiteradamente
actitudes machistas coa voceira do PP, e non fixeron nada ao respecto. Parécenos
grave nun pleno escoitar esta linguaxe, pero se cabe, non ser capaz de recoñecela é
todavía máis grave, porque deste xeito non avanzamos na súa corrección.
Tense avanzado moito na loita feminista, pero queda moito máis por facer e cada un
de nós debe reeducarse día a día para seguir avanzando na igualdade. As mulleres
demasiadas veces, triste e inxustamente, deben demostrar a súa valía ante os postos
antigamente, e non tan atrás, atribuídos aos homes, sufrindo en moitos casos un
exame contínuo. Comprenderán vostedes que cando se dirixen a unha muller que está
a desenvolver o seu traballo nos termos "ti, coma muller tes que..." estase usando
unha linguaxe que non é adecuada, é unha linguaxe machista. Se ademais faixe nun
pleno e aceptamos con normalidade este tipo de comentarios, fraco favor facemos á
igualdade.
Remata solicitando que consideren a súa emenda.

34 - 47

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

Nós apoiaremos esta moción se aceptan unha emenda do PP na que tamén se inclúa
a reprobación da concelleira do PSOE María Castro polo comentario machista que fixo
no pleno de outubro de 2019 no que, referíndose á concelleira María José Barciela,
mofóuse das mulleres do PP, diciendo que debían ter os fillos por concepción divina.
Verdadeiramente os peores comentarios machistas que escoitamos neste pleno. O
que sí non escoitamos foi ningunha desculpa nin reproche por parte de ningúen.
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A sra. Bastos di que nesta moción que trae AER di textualmente "falta de respecto,
intolerable, cara unha das nosas compañeiras, non polo seu cargo político ou pola súa
militancia na Agrupación, senón pola súa condición de muller". Estamos
completamente de acordo. As verbas ditas polo Sr. González "como muller tes que.."
son inaceptables, nin coma muller nin coma home, somos persoas desenvolvendo o
noso traballo. Entenden que a linguaxe é moi importante na loita feminista. Esa loita
que moitos partidos queren apropiarse e izar bandeiras que non lles pertencen.

ACTA DO PLENO

A sra. Secretaria di á Alcaldesa que a sra. Amoedo pregunta pola presidencia do pleno
ao incorporarse a sra María Castro no lugar da Alcaldesa por problemas no seu
ordenador. Aclara a Alcaldesa que está ao lado, pero algo retirada para cumprir as
distancias de seguridade.

A sra. Couñago di que lle sorprende que sexa unha compañeira do grupo a que
defenda as palabras do compañeiro, pero está no seu dereito.

E por iso pediúselle, e por iso pídolle que pida desculpas públicas. Non pasa nada por
recoñecer unha equivocación polo que foron unhas palabras desacertadas, porque
con esa desculpa pública o que se transmite á cidadanía é que se debe respectar ás
mulleres. E persoalmente iso é o que máis me doe e o que máis me ofende. Que non
se me respecte como persoa, que se me trate dun modo distinto por ser muller. E a
finalidade desta moción é denunciar que non se pode permitir este tipo de
manifestacións e que se se fan, o primeiro que hai que facer é recoñecer a
equivocación, non recoñecer un erro implica reafirmarse no trato desigual que se da a
unha muller pola súa condición de muller. E esa é a finalidade desta moción. Só se lle
pide que pida desculpas e que dea exemplo á cidadanía, porque como cargo público,
ten que dar exemplo.

A sra. Garcia di que lle parece que volvemos aos vellos tempos de PP e AER. A sra.
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No pleno non me atrevín a dicir que era un comentario machista, porque me parece
que é un dos adxectivos máis despectivos e das peores ofensas que se lle poidan
dirixir a unha persoa e neste caso vindo dun concelleiro que se presenta como
abandeirado do feminismo. Persoalmente, penso que son moi graves as palabras
manifestadas durante a celebración do pleno. E, a pesar de pedirlle desculpas
públicas, non o fixo. Está en todo o seu dereito. Pero esas manifestacións vense
agravadas co comportamento posterior e non sei se é consciente da mensaxe que se
está a transmitir á cidadanía dende o seu cargo de voceiro dun grupo político, e neste
caso de Redondela. Que un home se dirixe a unha muller e lle di o que ten que facer,
e non pasa nada?. Pode ir calquera muller pola rúa e escoitar que un home lle diga
cómo ten que vestir, cómo ten que facer, cómo ten que falar... e non pasa nada?. Podo
ir eu pola rúa e escoitar un comentario hacia a miña persoa, pola miña condición de
muller, e non pasa nada?. Calquera persoa, movemento social ou grupo político que
defenda os dereitos das mulleres sabe que calquera tipo de comportamento, actitude
ou palabras que se utilizan contra unha muller, pola súa condición de muller, debe ser
obxecto de repulsa, porque en caso contrario, estanse fomentando a permisibilidade
da sociedade contra unha discriminación e estanse dando alas ás persoas para que a
día de hoxe consideren que a muller non pode decidir libremente, que non ten
capacidade para tomar decisións propias dende a súa propia liberdade.

ACTA DO PLENO

Comenza a súa exposición cunha frase "non se pode pedir a igualdade dende o
exercicio da desigualdade." E esta manifestación a fago dentro de un contexto moi
específico e tendo en conta os seguintes argumentos en primeira persoa: "por ser
muller non quero ter máis dereitos que o resto das persoas, pero tampouco quero ter
menos dereitos. Penso que se me debe tratar como persoa, con independencia da
miña condición sexual. E iso é o que pido, respecto. E que se me trate coma unha
persoa, igual que ao resto das persoas que están aquí no pleno. As manifestacións
realizadas polo voceiro do BNG foron pola miña condición de muller, non foron por ser
concelleira, por estar nun cargo político, nin por pertencer a AER e iso ofendeume e
oféndeme porque se me está dando un trato distinto coma muller. E repito as verbas:
"como muller tes que ter un papel máis decisivo". Usou un trato condescendente,
paternalista, cara á miña condición de muller, indicándome o que teño que facer e
cómo debo facer, porque como son muller igual non sei facer, ou debo esperar a que
un home me diga o que teño que facer?.

A sra. Couñago di que tanta e a obsesión pola agrupación de electores e a mensaxe
que se está trasmitindo, está dando a entender que realizar dichas expresións
machistas ou sexistas en público non ten consecuencias, e iso refíreo tamén aos
demais grupos políticos.
Di que o BNG protestou pola falta de celebración do minuto de silencio no centro de
Redondela pero que non se esqueza de que as conductas machistas e a violencia
contra a muller dase de múltiples e diversos modos. E que unha falta de respecto a
unha muller pola súa condición de muller é unha conducta machista., igual que
dirixirse a unha muller con superioridade, prepotencia, sorna .. polo único feito de ser
muller. Que nin se é mais feminista por xurar o seu cargo "por unha república feminista
galega" nin se é menos feminista por ter unha foto de Castelao e non unha de Rosalía
cando se promete o cargo de concelleiro/a. Nin eu vou ser máis nin menos feminista
por hoxe traer unha imaxe de Rosalía de Castro nin por estar integrada nun

36 - 47

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

A sra. Bastos, pode ver a acta que non se disculpou, fixoo coa miña compañeira.
Parécelle un comentario machista referido a todas as mulleres do PP, e non pediu
desculpas no pleno. Respecto ao comentario de PP-AER, pensa que as boas ideas e
as causas e o bo traballo deben estar por riba das ideoloxías políticas, porque o grupo
o PP ten traído a este pleno mocións en defensa das mulleres, sobre a brecha salarial,
o empoderamento feminino, etc e desgrazadamente o BNG votou en contra, ante toda
moción do PP. Non pode ser que estean por riba as ideoloxías das causas.
Deberíamos terminar coa linguaxe machista e que non se recoñeza nun pleno. Non é
unha mala interpretación, son as súas verbas. Lamenta que non se considere a
reprobación da concelleira María Castro.
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A sra. Castro, di que as palabras do sr. González foron malinterpretadas, que cre que
o sr. González non é unha persoa machista. Se ben a sra. Couñago sentiuse ofendida,
este debía ser un debate de conciliación e os anima a que fagan as paces e a dar
exemplo e que sexamos o reflexo do que debe facerse. Lamenta que ninguén
comentara o discurso da sra. Bastos, que fixo referencia na súa enmenda a un
comentario que fixen xa fai anos, e pensa que falar de concepción divina non é un
comentario machista, pero ademais solicitoulle disculpas a sra Barciela no final do
pleno, ao día seguinte cando estivo con ela e no siguiente pleno e gustaríalle que a
sra. Barciela o confirmara. Non está convencida que este sexa un debate para traer ao
pleno.

ACTA DO PLENO

Couñago confunde "sexo" con "xénero" e anima a que participe AER nos colectivos
feministas. Sempre defendín os temas de igualdade. Sí que lle sorpende que sairon
todos os homes a defender esta cuestión. Defende que foron unhas palabras
concretas, nun pleno concreto. O traballo do BNG no eido do feminismo aválanos.
Mesmo este ano será adicado as mulleres na illa por unha moción que presentou o
concelleiro do BNG que queredes reprobar. Con os nosos dous votos decisivos
decidimos que gobernara Redondela unha muller, e así o seguimos querendo. Que
non son vengativos nin vengativas, o grupo político do BNG de Redondela está
disposto a dialogar, deixan a man tendida e non van a ser vengativos con esta
cuestión.

movemento feminista. Eu defendo os meus dereitos como muller e os defendo con
liberdade. A finalidade desta moción e visibilizar que este tipo de conductas, que son
erroneas. En canto á emenda do PP, se queren facer unha reprobación non hai ningún
problema, pero que presenten unha moción e que non ten sentido que meses despois,
"aproveitando que o carro pasa" queiran sumarse.

VOTACIÓN E ACORDO
Instada a votación pola sra. Alcaldesa, a moción queda aprobada pola maioría
legalmente exixida, sendo tres (3) votos a favor de AER, dous (2) votos en contra do
BNG e dezaséis (16) abstencións (9 do PP e 7 do PSdeG-PSOE)

12.2 Moción do BNG sobre a recuperación da atención presencial sanitaria

ACTA DO PLENO

A Alcaldesa di que somos o reflexo da sociedade e representamos aos veciños e
veciñas de Redondela e con este debate frivolizouse algúns temas. Coidado, que
somos exemplo da sociedade
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Con respecto ao BNG, quere dicir que hai unha guerra? A guerra a teñen vostedes con
nós. Pódese falar, e se non se fala é porque os concelleiros do BNG non queren falar
cos concelleiros de AER nin con esta concelleira. O que se pide é unha desculpa
pública, porque si tanta guerra queremos facer, estaría pedindo hoxe aquí a súa
diimisión. O único que se pide son as desculpas. Se se trae esta moción é por todo o
que se está demostrando á cidadanía, que moito se vén a alardear co movemento
feminista, pois polo menos exérzao. Só lle pido un pequeno xesto, eu como muller,
que demostre que é feminista.

O sr. Gonzaléz di que con esta moción demándase a atención presencial na atención
primaria, xa que a calidade asistencial vaise deteriorando como así confirman non só
os veciños e veciñas, senón tamén polos facultativos e facultativas.
Se por algo se caracterizan os gobernos de Feijoo, é polo deteriorio da atención
primaria con dous obxectivos: Primeiro por favorecer a atención sanitaria privada,
polos fondos buitres e estamos vendo coa xestión das vacinas os efectos das políticas
neoliberais. En segundo lugar, respecto da privatización da xestión, como no caso do
Álvaro Cunqueiro.
Unha das primeiras decisións que tomou Feijoo no inicio da pandemia foi eliminar a
atención presencial, e cambiouse por unha atención telefónica, que desbordou a todo
o mundo, as/os doentes, médicos/as, enfermeiros/as, e demais persoal. Esto está
levando a unha sobrecarga, a un estres emocional dos traballadores e traballadoras.
Os gobernos de Feijoo promocionaron o desvío á atención privada e hospitalaria, e iso
vese coas reduccións orzamentarias que foron mermando a atención sanitaria no noso
pais. Houbo unha resposta social dende hai anos en defensa da atención primaria, foi
unha das grandes movilizacións nos meses previos a pandemia. A cuestión que
queren deixar enriba da mesa é que esta fórmula de Feijoo ven para quedarse,
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ANTECEDENTES

reducindo no futuro profesionais e reducindo a calidade da atención sanitaria.
Na outra parte da moción, plantexamos outras cuestións, recollendo propostas para a
volta a atención presencial como maior número de médicos/as. Estas propostas
presentaronse como enmendas nos orzamentos da Xunta, para os centros de Chapela
e Redondela e o PP votou en contra da mellora da calidade asistencial en Redondela.
O PP vai outra vez en contra dos intereses da veciñanza.
A continuación le a moción:

Á situación de sobrecarga de traballo que padecían o persoal da Atención Primaria
previa ao coronavirus fóronlle engadindo tarefas de diagnóstico, seguimento,
illamento, identificación por coronavirus e funcións de rastrexo. Unha sobrecarga da
atención telefónica e da carga burocrática: teléfonos colapsados, o persoal
administrativo, celadores e celadoras ao límite, soportando unha presión tremenda, é
imposíbel xestionar tanta chamada como a que se produce.
As consecuencias son desastrosas, escasísimos profesionais, que están ao límite, cun
esgotamento físico e mental insoportábel, listas de espera de semanas, incluso para
unha consulta telefónica, doentes crónicos descompensados (persoas hipertensas,
diabéticas, con cardiopatías, problemas renais, controis de saúde de pediatría con
moitas demoras) persoas facendo cola á intemperie para acceder aos centros.
As demoras para acceder ás prestacións hospitalarias (consultas, probas diagnósticas,
intervencións cirúrxicas) que xa eran tremendamente altas, non fan máis que
aumentar; seguen sen publicarse as listas de espera que tiñan que terse feito públicas
no mes de xullo. Esta situación está xerando que cada vez máis persoas estean
acudindo á sanidade privada, diante da falta de resposta na sanidade pública, e
desprotección da poboación con menos recursos.
A resposta á situación de pandemia non pode estar baseada en incrementar as
restricións de acceso á asistencia ao sistema público, porque supón un claro risco
para a saúde da poboación. Esta situación pode levarnos a un problema de saúde
colectiva, de cronificación de patoloxías, de atención tardía...
A situación dos Centros de Saúde de Chapela e Redondela, non é diferente ao que
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Diante da pandemia a Xunta tomou a decisión de reducir drásticamente a asistencia
presencial, o peche de consultorios, algúns centros de saúde e PACs, restrinxir
consultas, probas diagnósticas e intervencións cirúrxicas nos hospitais. A decisión que
tomou o Sergas foi que a atención se centrara preferentemente na consulta telefónica,
isto está ocasionando moitas dificultades tanto aos e ás profesionais para poder
prestar a asistencia sanitaria, como no acceso da poboación á mesma.

ACTA DO PLENO

A COVID 19, puxo de relevo que precisamos un sistema sanitario público forte, cunha
Atención Primaria reforzada como porta de entrada, sen recortes, que
permitaresponder ás necesidades de saúde da poboación e na que o persoal sanitario
conte con recursos para que as persoas doentes poidan recibir a atención que
precisan en cada momento e estar ben dimensionado para abordar as emerxencias
sanitarias cando xurdan.

Número: 2021-0001 Data: 05/03/2021

A pandemia ocasionada polo COVID-19 puxo ao límite, entre outros, o noso sistema
sanitario. Evidénciase o preciso que é investir en saúde e as repercusión dos 11 anos
de recortes aos que someteu o PP ao sistema sanitario público.

sucede noutros concellos. A demanda de citas para médicos e médicas de cabeceira,
retrásase ata varias semanas, tendo en ocasións os nosos veciños e veciñas que
acudir presencialmente a solicitar dita cita. Sobresaturación e estrés en persoal
administrativo, enfermería e facultativo. Falta de especialistas suficientes, como no
caso de pediatría, ou baixas que non se cubren. As baixas laborais ou vacacións,
moitos facultativos no se cubren, polo que se reparten as súas cartillas entre os
compañeiros e compañeiras.
Farta desta situación, os e as redondeláns, están apoiando diversas mobilizacións e
reivindicacións de mellora da calidade asistencial nos Centros de Saúde. A atención
telefónica, víu para quedar, e non o imos permitir. É preciso desconfinar a sanidade
pública e reactivar a atención presencial con máis persoal, máis información e máis
accesibilidade. É preciso dar resposta ás demandas de atención pola COVID 19, mais
tamén ao resto das patoloxías

3. Demandar da Xunta de Galiza aumentar o número de profesionais no Centro de
Saúde de Chapela: 1 médico ou médica de familia, 2 enfermeiros ou enfermeiras.
4.- Instar á Xunta de Galicia a aumentar os orzamentos destinados a Atención Primaria
até chegar ao 25%, no inmediato 200 millóns de euros.
5.- Dar traslado destes acordos á presidencia da Xunta de Galiza, Consellaría de
Sanidade, e diferentes grupos parlamentarios.

O Sr. González remata dicindo que a atención primaria é un ben que debemos
preservar en contra das políticas de Feijoo. O BNG encabeza algunha campaña nesta
defensa e traballa para que melloren as condicións da atención primaria porque é
prioritario para os veciños e veciñas de Redondela.

O sr. Boullosa, di que o sr. González recuperou a voz, que antes unha compañeira
estábase dirixindo directamente a el e parécelle un pouco incómodo o que pasou. Di
que, para empezar, isto non é un tema de competencia municipal e por moito que
instemos non imos a mudar nada no goberno do PP. Non son novidade os recortes do
sr. Feijoo, se recordamos fai algúns meses o que pasou en Verín ou como as
concentracións en Vigo, que foi moi previo á chegada da pandemia, esta situación
agravouse coa pandemia. Os recortes están atacando a atención sanitara. Fixéronse
varias concentracións en defensa da atención sanitaria e acudimos representantes de
todos os grupos menos un. A atención telefónica está a ser moi difícil, sobre todo para
a xente dunha idade que non está familiarizado con expresarse telefónicamente, e iso
se consegue que lle collan o teléfono. O sistema que debe ser público e de calidade e
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2.- Demandar da Xunta de Galiza a aumentar o número de profesionais no Centro de
Saúde de Redondela: un psicólogo ou psicóloga; dous médicos de familia; un pediatra.
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1.- Instar a que a Xunta de Galiza leve a recuperar a atención presencial en Atención
Primaria dando resposta tanto ás necesidades sanitarias prantexadas pola COVID 19,
como ao resto de patoloxías e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial
establecendo protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes.

ACTA DO PLENO

Por todo o anteriormente exposto, solicita a adopción dos seguintes ACORDOS:

coa asistencia presencial.

A sra. García, desexa a Ángela Antón unha boa benvida e pide responsabilidade aos
veciños e veciñas de Redondela neste momento.

É dicir, que estamos ante unha grave crise de desasistencia, que afecta de xeito
especial a persoas con graves problemas de saúde, que se amontonan as listas de
espera.... como consecuencia, moitas persoas viron agravados os seus problemas de
saúde, diminuíu a detección de problemas e enfermidades en etapas iniciais, onde é
posible a curación. Desapareceron case por completo as actividades preventivas non
relacionadas coa Covid.
Estamos vivindo unha pandemia mundial, precisamos máis que nunca unha atención
primaria con máis recursos, máis persoal e máis tempo adicado aos pacientes. Non
hai día no que os xornais non veñan cheos de novas sobre centros de saúde
desmantelados pola Xunta. A maioría dos concellos estanse a ver afectados pola
perda dun/ha pediatra, dun/ha médico/a ou polo peche dun centro de saúde ou porque
ese centro de saúde pecha a fin de semana."
Finaliza dicindo que na súa segunda intervención centrarase nos problemas de
Redondela.
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A cidadanía tamén empeza a estar cansa, porque moitos deles botan horas para
conseguir que lle collan o teléfono, para conseguir contactar co seu médico/a de
cabeceira e, cando o conseguen, a chamada telefónica os que teñen que ser
atendidos presencialmente, outra vez teñen que esperar para conseguir a cita nos
centros de saúde, para ser atendidos de urxencia, o que outra vez carga máis aínda o
traballo dos/as médicos/as nos centros de saúde.
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"A situación do sistema sanitario público galego atravesa por unha situación crítica
dende a chegada da epidemia da Covid que se suma a unha situación de deteriorio á
que foi sometida durante anos polo goberno do PP. A política de recortes e
privatizacións do goberno galego desmantelou áreas sanitarias e hospitais comarcais.
Pechou camas hospitalarias e debilitou, aína máis, centros de saúde ao redicir os seus
orzamentos, persoal e incluso equipamento. O médicos e medicas comezan a estar
saturados/as porque ás súas tarefas habituais agora súmanlle o seguimento dos
pacientes positivos, a solicitude de probas PCR e a tramitación de baixas laborais.
Porque vense obrigados/as a asumir pacientes doutros/as compañeiros/as que están
de vacacións, de baixa o aqueles cuxa praza neste momento non está a ser cuberta.
Porque día tras día teñen saturación das axendas, cun promedio de máis de cincuenta
consultas diarias. Moitas delas, a maioria ou case todas, telefónicas. Porque ademáis,
presentan asistencia a un número importante de casos urxentes e que ás veces,
segundo os casos, exixen cambiar a bata polos equipos de protección individual ou
extra fronte aos tempos preCovid que agudiza a saturación que denuncian os
sanitarios. Porque se teñen suspendido moitas citas hospitalarias, polo que agora os
pacientes tamén chaman á atención primaria para saber os resultados de algunha das
súas probas realizadas. Porque se lles suma o control dos casos de residencias e
colexios, que sabemos que neste momento é onde se teñen que dirixir se hai algún
caso.

ACTA DO PLENO

A continuación presenta unha emenda que pasa a ler:

A sra. Amoedo, pide unha cuestión de orde, respecto á interpretación do artigo 37
respecto á xustificación do voto.

Galicia é das primeiras comunicdades que puxo un plan de atención primaria nun
período 2019-2021 aprobado polo Consello da Xunta en maio pasado e que contempla
200 medidas a curto, medio e longo prazo para evolucionar o modelo asistencial e foi
definido coa participación de todos os colectivos implicados: cidadanía, sindicatos,
profesionais, colexios e asociacións. Querer facer política barata dun momento tan
complicado solamente o define a vostede, ao BNG, grupo político oportunista e vanse
a arrimar AER e o PSOE. Agora tocaba buscar apoios para solventar unha pandemia
que aínda está no punto álxido.

O sr. González, di que tras o que se ten debatido, que o sr. Boullosa di que eu
recupero a fala cando fun magníficamente defendido por unha muller, como mínimo
prepotencia e provocación. Cada quen argumenta e crese as súas políticas. A voceira
do PP fala de oportunismo, que agora non toca, hai que ir todos coa Xunta, demostra
que Mari Carmen Amoedo está fóra da realidade, non ten contacto cos seus propios
votantes que van aos centros de antención primaria, que chaman contínuamente e
non se lles atende en condicións dignas e para a voceira do PP, non debe haber
doenzas, a xente non se debe poñer enferma, non ter que facer seguimento dos seus
tratamentos.
Desvía a atención a voceira do PP á xestión da crise, na que a Xunta de Feijoo utilizou
de xeito perverso e torticeiro durante a campaña electoral cunhas medidas que foron
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Na pandemia houbo unhas eleccións autonomicas que decidiron que o sr. Feijoo fora o
presidente da Xunta de Galicia cunha maioría aplastante. Tratar de buscar para criticar
á Xunta de Galicia nun momento no que os veciños e veciñas piden unidade, que cada
un dentro das súas responsabilidades traballe, paréceme oportunista porque o sr.
Feijoo fixo un traballo de contención, puxo enriba da mesa un comité con expertos
para ver como se tiña que levar todo en relación coa Covid.
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A sra. Amoedo di que na súa primeira intervención falou de colaboración entre
administracións públicas neste momento tan complicado e o BNG plantexa esta
moción neste momento en que se está na parte máis alta da pandemia. Non é
momento deste tipo de mocións. Falan de recortes, pero no prosuposto da Xunta de
Galicia en sanidade, do 2020 ao 2021, hai un incremento de 475 millons de euros.
Sesgar datos e xerar confusión e querer xerar unha situación de alarmismo, nunha
situación totalmente descoñecida e dicir aquí que a pandemia puxo ao límite a o noso
sistema sanitaria, vai ser que non. Bota en falta requirientos ao goberno de Pedro
Sánchez, onde están as vacinas? A Xunta ten os medios preparados para vacinar e
non teñen as vacinas.

ACTA DO PLENO

A sra. Secretaria explica que tanto o regulamento orgánico como o ROF determina a
explicación do voto cando o seu sentido sexa contrario ao exposto no debate e non se
fai referencia en ningún dos casos ao suposto de abstención.

en contra dos veciños e veciñas, que gañou as eleccións non lle habilita para someter
a unha semidictadura a este país nin facer todo o que lle dea a gana. Porque Feijoo
sabe ven co aval do Insalud e traballando con gobernos de Aznar e acabar coa
sanidade pública
O que vemos dicindo, que xa presentamos esta moción hai tres meses pero a
situación plenaria non permitiu debatila. Todo o entorno da atención sanitaria pública
estaban reivindicando dereitos, como a taxa de reposición. Galicia ten un déficit de
aproximadamente seis mil profesionais. Fala Mari Camen Amoedo do aumento das
partidas para o ano 21 pero si facemos un seguimento do tempo que leva gobernando
Feijoo, hai todavía un déficit. O exemplo do deterioro o hoxe en Redondela, por unha
baixa de un dos catro pediatras, e nos últimos días chega as noticias de que esa praza
vaise eliminar a pesar de que esa persoa vais dar de de alta. Onde está a defensa dos
intereses dos e das veciños e veciñas de Redondela por parte do PP? En ningures.

Primeira: Demandar á Xerencia Sanitaria de Vigo e á Xunta de Galicia que se continúe
coa atención continuada non ordinaria no centro de saúde de Chapela os sábados
pola mañán como ata agora se viña prestando, deixando o servizo sen funcionamento
o pasado día cinco de decembro, orde dada por esa Xerencia sanitaria.
Segundo: Demandar á Xerencia Sanitaria de Vigo e á Xunta de Galicia o aumento do
persoal sanitario para evitar as listas de espera ata acadar o ratio de un medio de
1.200 tarxetas sanitarias para poder así diminuír a presión asistencial.

A Alcaldesa aclara que son reivindacións do persoal sanitario e que non recibiron a
contestación á enmenda.

A sra. García comeza coa frase que dixo a voceira do PP de "unha boa xestión de
Feijóo nesta pandemia". Recórdolle que estamos nunha terceira ola polas medidas
que tomou polas Navidades? Precisamente esta semana estiveron nun consello
escolar aprobando as contas, e ningunha das contas decían que recibiran máis diñeiro
do que gastaron os centros educativos no covid. O texto da enmenda falouse con
médicos e con enfermeiras. O PP tanto di que defende aos veciños e veciñas, parece
mentira porque, se os escoitaran, saberían destas deficiencias que estamos a sufrir
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A sra. García di que non lle consta a contestación do BNG. Le a emenda:
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O sr. Boullosa, vai tratar de non ser nin prepotente nin provocador, que é o que
chamaron esta noite. Este concelleiro foi compañeiro de facultade de Ana Pontón que
defende de maravilla esta moción no parlamento de Galicia. E como dixen é unha
competencia autónomica, se quere pode preparar mocións municipais centrarse no
saneamento ou axudas sociais.

ACTA DO PLENO

Respecto á cuestión da enmenda plantexada polo PSOE, non ten problema en que a
plantaxaran, que plantexaron unha transacción á que queren chegar. Teñen que lela e
xa lles respostamos por correo.

tanto no centro de saúde de Redondela como o de Chapela. Gracias á xestión da
Xunta.

Nesta moción oportunista non aparece instar ao Estado que se poña a traballar, que
tome as medidas restritivas necesarias, que pelexe polas vacinas. Iso non lle preocupa
a vostede. Preocúpalle que os sábados non haxa urxencias en Chapela. Eso
solventarase ao pasar a pandemia.

O sr. González explica a contestación á enmeda, por email á sra. Castro. Plantexan no
punto 3 aceptarían cunha transacción, que quedaría do seguinte xeito:
3: Demandar da Xunta de Galiza a recuperación da atención continuada non
presencial nas mañáns do sábado no centro de saúde de Chapela, aumentando o
número de profesionais adscritos ao mesmo: un médico/médica de familia, dous
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Os redondeláns e redondelá seguen indo ao centro de saúde de Redondela a poñer o
Sintrón. Creo que cando hai cuestións graves aténdense dentro do centro sanitario.
Tratouse de activar, pola prevención e seguridade, a atención telefónica pero se
seguen dando citas. Na pandemia o importante é que cheguen as vacinas a Galicia,
ónde están o sr. Sanchez, o sr. Illa e o sr. Iceta nesta moción? están de campaña en
Cataluña. O mais penoso de todo, temos moitisimas vítimas en España e o sr. Illa, o
sr. Sánchez non ven convinte cambiar as condicións do estado de alarma, tomar
medidas máis restritivas porque eso modificaría a campaña electoral.
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A sra. Amoedo, di que é curioso que a sra. García, que é a concelleira de servizos
sociais na clandestinidade, ven a poñer en cuestión o excelente traballo, sempre
mellorable, da Consellería de Educación en todo o que ten que ver coas medidas
tomadas respecto do Covid. E que sexa vostede a que veña a falar cando ten vostede
un problema grave cando a xente chama e non lle collen o teléfono, incluso
achegáronse ao local de servizos sociais e abriulles o garda de seguridade que lles
dixo literlamente que estaban de baixa e que volvera para a semana. E que veñan
aquí a darlle leccións de cómo traballar a unha comunidade autónoma que está sendo
referente en España de cómo se ten que levar unha pandemia. Repíto: 4.582 millóns
de euros para sanidade no orzamento de 2021, é dicir, 475 millóns máis que o ano
pasado. Fagan a lectura que queiran. Levouse a cabo un reforzo do persoal nas
urxencias hospitalarias, no servizo de medicina interna, na unidade de críticos...

ACTA DO PLENO

A situación que están a sufrir os veciños e veciñas de Redondela é insostible. Unha
máis que deficiente atención primaria nos centros de saúde de Redondela e Chapela,
unha atención telefónica colapsada e sen posibilidade de ter citas presenciais. A
cidadanía síntese totalmente desprotexida nun momento tan crítico como o que
estamos a vivir. Pola súa parte, o xefe do servicio do centro de saúde de Redondela,
tras varios intentos de chamar e enviar correos electrónicos para falar con él, aínda
estamos esperando resposta. Outro exemplo da nefasta organización e o tema da
vacinación antigripal, tendo a xente que marchar para casa sen poñer a vacina porque
non había. Saben que o centro de saúde de Chapela tiña urxencias os sábados pola
mañán? Polo tema do Covid quitáronse pero a Xerencia decidiu que dende o cinco de
decembro deixaran de existir as urxencias en Chapela. Non entendo cómo nesta
moción poden estar defendendo á Xunta de Galicia e non á veciñanza de Redondela.

enfermeiros/as.
Por outra banda, respecto do punto segundo, entenden que non cabe nesta moción,
por ir referida a atención presencial, e a proposta do PSOE circunscríbese ás cartillas
correspondentes aos médicos e médicas. Pero nós recollemos no punto cuarto un
aumento nos orzamentos da xunta nun 25%, entendendo que vaise ver mellorado todo
o corpo de sanitarios e polo tanto reducir o número de cartillas.
Aceptarían o punto número 3 con esa transacción.

A sra. García recalca que as emendas están feitas a instancia do persoal sanitario e
que aceptan as modificacions do BNG.
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Respecto da sr. Amoedo, terquea ao decir que como se incrementa o orzamento deste
ano xa estamos compensados. E o orzamento reduciuse nos últimos dez anos grazas
á política de Feijóo e iso chega á atención primaria: aos cativo e cativas, persoas en
tratamento, fisioterapia ou rehabilitación, atención psicolóxica que vai ser precisa trala
pandemia. O xen do PP é privatizar e xogar coa saúde. Non só o BNG o leva aos
plenos, senón que todo o corpo de sanitarios e sanitarias levan meses e anos
reivindicando melloras na atención primaria, polo tanto melloras na calidade de vida
dos veciños e veciñás que non están atendidos en condicións das súas doenzas.

ACTA DO PLENO

Di que é sorprendente que nunha agrupación como AER , que só mira por
Redondela,que desplegara un amplo abano de actividades relacionadas coa atención
sanitaria, pero non fixeron tal cousa. E o BNG que demandamos polo país, e cando
demandamos atención sanitaria somos solidarios e levamos as nosas demandas a
todo o país. Se non están de acordo, voten en contra e se votan a favor, sumaránse a
unha iniciativa positiva para todo o país e taén Redondela.

Por todo o anteriormente exposto, solicita a adopción dos seguintes ACORDOS:
1.- Instar a que a Xunta de Galiza leve a recuperar a atención presencial en Atención
Primaria dando resposta tanto ás necesidades sanitarias prantexadas pola COVID 19,
como ao resto de patoloxías e rematar coas listas de espera neste nivel asistencial
establecendo protocolos claros e unificados para a atención presencial de doentes.
2.- Demandar da Xunta de Galiza a aumentar o número de profesionais no Centro de
Saúde de Redondela: un psicólogo ou psicóloga; dous médicos de familia; un pediatra.
3. Demandar da Xunta de Galiza a recuperación da atención continuada non
presencial nas mañáns do sábado no centro de saúde de Chapela, aumentando o
número de profesionais adscritos ao mesmo: un médico/médica de familia, dous
enfermeiros/as.
4.- Instar á Xunta de Galicia a aumentar os orzamentos destinados a Atención Primaria
até chegar ao 25%, no inmediato 200 millóns de euros.
5.- Dar traslado destes acordos á presidencia da Xunta de Galiza, Consellaría de
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O texto final quedaría do seguinte xeito:

Sanidade, e diferentes grupos parlamentarios."

VOTACIÓN E ACORDO
Realizada a votación, a moción queda aprobada pola maoría legalmente esixida,
sendo doce (12) votos a favor (7 do PSOE, 3 de AER e 2 do BNG) e nove (9) en
contra do PP.

A Alcaldesa indica que o tempo de grabación de Gestiona remata ás catro horas de
iniciar a gravación, ás doce menos cuarto, que xa son.

A secretaria explica que a gravación cando pasan catro horas dende que se inicia,
remata, pero na pantalla sigue indicando que continúa a gravación.

A alcaldesa dalle a palabra a Iván Crespo, solicitándolle que se centre na lectura dos
rogos.

O sr Crespo le o rogo:

ACTA DO PLENO

A alcaldesa pide á secretaria que aclare o tema.
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A voceira do PP solicita que continúe o pleno ata que se corte a gravación en directo.

"Tódolos membros da Corporación Municipal, teñen dereito a obter toda a información
necesaria que resulte preciso para o desenrolo das súas funcións.
Ante a petición de acceso a información, deberá ser facilitada polo Goberno Municipal
(PSOE – AER), como ven se reflexa no Real Decreto 2568/1986, de Novembro, polo
que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico
das Entidades Locais, no seu Artigo 14.2 indica que salvo resolución denegatoria,
teñen un prazo máximo de cinco (5) días, a contar dende a fecha na que se fai a
solicitude.
Tamén no Regulamento Orgánico do Concello de Redondela, no seu Artigo 16, di: Os
grupos políticos terán acceso a toda a documentación existente no concello desde o
mesmo momento da entrada no Rexistro Municipal. Terán dereito a obtención de
copia, sempre que sexa técnica e economicamente factíbel, unha vez formen parte
dunexpedinte, e sempre que non afecten á honra de veciños/as ou funcionarios/as.
Rogamos que cumpran o punto 13 do seu acordo de investidura, que dicía; Dar
acceso inmediato a toda a información xeral do Concello: expedientes, modificacións
de crédito, contratacións menores, etc., polo que xa vai sendo hora, de que cumpran
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Rogo Acesso a Informacion

algún dos 40 puntos do seu propio acordo.
Polo que rogamos, se cumpra a normativa de acceso a información solicitada, dende o
Grupo Municipal do PP de Redondela, en tempo e forma. Rogando nos den acceso xa
que, moitos deles foron solicitados en outubro e novembro de 2019, outros moitos no
ano 2020, e a maioría de eles, en mais de dúas o tres solicitudes por rexistro do
concello, que a dia de hoxe non nos facilitaron nin houbo resolución denegatoria, dos
seguintes rexistros;
1. Rogamos Acceso o Expediente das Solicitudes o INSS da Planta Alta da Casa
do Mar.
2. Rogamos Acceso as Actas do Consello da Muller dos últimos catro anos.
3. Rogamos Acceso os Expedientes de Emerxencia Social.
4. Rogamos Acceso os Expedientes de Subvencións Servizos Sociais

7. Rogamos Acceso os Orzamentos ou propostas gasto de mascaras do
Concello.
8. Rogamos Acceso os Expedientes Subvencións 2019 departamento de
Igualdade.
9. Rogamos Acceso aos Escritos dos Sindicatos no derradeiro ano 2020.
10. Rogamos Acceso as denuncias o requirimentos as obras do plan Concellos da
Praia de Rande.
11. Rogamos Acceso o expediente de subvencións de actividades de promoción e
da igualdade da muller 2020.

ACTA DO PLENO

6. Rogamos Acceso as facturas emitidas pola empresa PCC-Proxectos e
Carpintería Concello 2019/20.
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5. Rogamos Acceso o Expediente do proceso de selección bolsa de Xefe de
Policía Local.

13. Rogamos Acceso os cuadrantes dos horarios do persoal da Policía Local e a
xornada laboral que realiza a Policía Local.
14. Rogamos acceso os partes de traballo dende 1 de outubro ata o 15 de
decembrode 2020 do Grumir.
15. Rogamos acceso a cantidade de horas feitas polo departamento de policía
local de maneira individual dos anos 2018, 2019 e 2020. E o custe total de
horas extras da policía local de cada ano.
16. Rogamos acceso o expediente de contratación dos vestiarios do campo de
fútbol do Viso.
17. Rogamos acceso as medidas preventivas do goberno local para a ola de frío
de xaneiro 2021.
18. Rogamos acceso os partes de traballo do SEIS e protección civil do 1 ó 15 de
xaneiro de 2021. Cuadrante de horarios do SEIS e protección civil.
19. Rogamos acceso o expediente de xustificación subvención plan concellos
2017.
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12. Rogamos Acceso a relación de efectivos da Policía Local, auxiliares de policía
e policías en practicas dos anos 2018, 2019 e 2020.

20. Rogamos acceso o estado de execución do orzamento 2020.

A Alcaldesa, quere aclarar que non tiñan constancia da maioría das solicitudes, nin
sequera os xefes dos servizos.
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ACTA DO PLENO

A Alcaldesa, debido ao avanzado da hora, levanta a sesión do pleno, sendo ás 23:55
horas, facendo un chamamanto á responsabilidade da cidadanía e agardando que
pronto remate dunha vez por todas esta pandemia.

