Expediente núm.:

Órgano colexiado:

PLN/2021/2

Pleno

Ordinaria

Data

25/02/2021

Duración

Desde as 20:05 ata as 12:00 horas

Lugar

SESIÓN TELEMÁTICA ARTIGO 46.3.

Presidida por

Digna Rosa Rivas Gómez

Secretario

María Ángeles García Villaverde

Sendo as vinte horas e cinco minutos, De conformidade co Decreto de Alcaldía
número 2021-0063 de data 22/02/20211, de convocatoria da sesión ordinaria,
reúnense mediante participación a distancia a través da Sede electrónica da entidade,
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, Sandra Bastos Míguez e Ángela Antón Pazos.
Polo Grupo municipal Socialista Redondela (PSDEG-PSOE): María Castro Abad,
Ignacio Eduardo González Lago, Marta Alonso Domínguez, Vicente Lamas Guisande,
Olga María García Ballesteros e Alberto Álvarez Pérez
Polo Grupo municipal Agrupación de Electores de Redondela 2019 (AER): Susana
Couñago Andrés, Roberto Villar Rodríguez e Daniel Boullosa Martínez
Polo Grupo municipal Bloque Nacionalista Galego Redondela (BNG): Xoán Carlos
González Campo e Yésica García Cruz
Asiste tamén o interventor do Concello, Ángel Santamariña Rivera e, actuando como
secretaria eu mesma, Mª Ángeles García Villaverde como secretaria xeral do Concello.

Unha vez verificada a válida constitución do órgano, advertindo que neste momento
non asiste o concelleiro Xoán Carlos González Campo nin a concelleira María García
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Tipo Convocatoria

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

ACTA DO PLENO

Digna Rosa Rivas Gómez (2 para 2)
Alcaldesa
Data de Sinatura: 15/04/2021
HASH: 779fff037427597e54ebeb7008907042

María Ángeles García Villaverde (1 para 2)
Secretaria Xeral
Data de Sinatura: 15/04/2021
HASH: e4c96ea343466764f554de9201ba64d2

ACTA

Ballesteros, 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. Declaración institucional polo 8 de marzo Día Internacional da Muller
3. Aprobación ou Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por

licenza de apertura de establecementos ou realización das actividades
administrativas de control (Expediente 783/2021).
4. Solicitude de cesión dos inmobles das antigas vivendas mestres (nº 24 e 26)

do dominio público marítimo-terrestre, ó Concello de Redondela para seren
destinados a Museo e Biblioteca (uso sociocultural). (Expediente 403/2018)
5. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos I/21 (Expediente 997/2021)
6. Aprobación imposición de penalidades á concesionaria de recollida do lixo

B) Actividade de control
8. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0183 de xeración de crédito,

expediente de modificación de créditos MC 01-21 gc 01-20
9. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0181 de modificación de créditos

MC 02-21 tc 01-21
10. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0206 de modificación de créditos

MC 03-21 tc 02-21
11. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0233 de modificación de créditos

MC 04-21 tc 03-21
12. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0234 de modificación de créditos

ACTA DO PLENO

7. Dar conta das Resolucións de alcaldía

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

(Expediente 5750/2020)

MC 05-21 gc 02-20
Moción do PP con motivo do 8 de marzo Dia Internacional da Muller
(18/02/21) e Moción BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de Marzo
(14/02/21)

13.1.

C) Rogos e preguntas
14. Dación de conta da renuncia de dona Susana Couñago Andrés a acta de

Concelleira

INCIDENCIAS:
A concelleira Olga María García Ballesteros incorpórase á sesión ás 20:07 horas,
antes do minuto de silencio en recordo das vítimas da violencia machista e persoas
afectadas polo Covid.
Sendo as 20:23 horas, Incorpórase á sesión o concelleiro Xoán Carlos González
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13. Mocións

Campo, no momento do debate e antes da votación do asunto número 3 da Orde do
día.
A concelleira María José Barciela Barros sae da sesión ás 21:37 h, durante as
intervencións do punto 4 e incorpórase novamente ás 21.49 h, no momento da lectura
da proposta do punto 5.

1. Aprobación da acta da sesión anterior
Sométese a aprobación a da sesión ordinaria PLN/2021/1 do 28/01/2021 que fóra
remitida xunto coa convocatoria
Preguntados pola sra. Alcaldesa, ningún concelleiros ou concelleiras realiza
obsevación alguna, polo que se somete a votación, resultando aprobada por
unanimidade dos concelleiros e concelleiras presentes, sendo 20 (vinte) votos a favor
(9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE, 3 da AER e 1 do BNG)

2. Declaración institucional polo 8 de marzo Día Internacional da Muller
A sra Alcaldesa procede á súa lectura:
"O Concello de Redondela, a través da súa corporación, manifesta un ano máis, o seu
compromiso coas mulleres, coa defensa dos seus dereitos e coas políticas de
igualdade, como instrumento para avanzar cara unha sociedade igualitaria.
Este ano, esta conmemoración, vén marcada pola pandemia mundial, polo COVID-19
que supuxo a adopción de importantes medidas restritivas da mobilidade e da
actividade social e económica, que afectaron á vida cotiá de todas as persoas a nivel
grupal, familiar e individual, evidenciando que as pandemias afectan de maneira
diferentes a mulleres e homes.
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A) PARTE RESOLUTIVA

ACTA DO PLENO

A continuación a alcaldesa, con carácter previo ao tratamento dos asuntos incluídos na
orde do día, solicita que se garde un minuto de silencio para lembrar sempre ás
vítimas da violencia machista, asasinadas por violencia machista e tamén a todos e
todas os falecidos e as falecidas polo Covid, que aínda que está mellorando a
situación segue apelando á responsabilidade de toda a veciñanza, que así o están a
facer e que pouco a pouco vaise saír desta situación.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

A sra Alcaldesa, primeiramente di que desexa facer un recordatorio a unha pesoa
falecida nestas últimas semanas, que foi Fernando Rebanal, redondelán e mestre de
Redondela, moi querido por toda a cidadanía e que foi concelleiro deste Concello de
Redondela.

A crise orixinada pola pandemia polo COVID-19 é, ante todo, unha crise sanitaria, pero
con importantes repercusións negativas na vida familiar, económica e social que
afectan especialmente a mulleres e nenas, evidenciando:
 A sobrecarga do traballo sanitario e dos servizos esenciais como comercio de
alimentación e servizos de limpeza, no que as mulleres contan cunha ampla
presenza.
 Maior precariedade e pobreza laboral, que sitúa ás mulleres nunha situación de
desvantaxe tendo presente que teñen unha presenza significativa nalgúns dos
sectores máis afectados, como comercio, turismo e hostalería.

Recoñecer o impacto de xénero nas consecuencias desta crise é esencial para a
busca dunha resposta eficiente sensible ao xénero centrada nas persoas, que integre
ás mulleres na formulación, deseño, aplicación e avaliación de medidas, políticas e
programas. Os momentos de crise poden resultar o xermolo preciso para unha
transformación social, que neste caso respalde os avances e dereitos conseguidos no
eido da igualdade e sirva de base para unha sociedade na que mulleres e homes
vivan e se traten en igualdade.
Por este motivo e co obxectivo de celebrar os enormes esforzos que realizan mulleres
e nenas en todo o mundo para forxar un futuro máis igualitario e recuperarse da
pandemia polo COVID-19, Nacións Unidas nomea o 8 de marzo de 2021 como
Mulleres líderes: Por un futuro igualitario no mundo da COVID-19.
Con este lema, Nacións Unidas visibiliza a posición das mulleres na primeira liña da
crise polo COVID-19 no ámbito laboral, social e familiar e tamén entre as persoas que
ocupan postos de decisión das diferentes administracións, poñendo de manifesto a
importancia fundamental das contribucións das mulleres e as súas habilidades,
coñecementos e redes para liderar eficazmente os esforzos de resposta e
recuperación desta crise, achegando experiencias, perspectivas e habilidades
diferentes, que contribúen de maneira indispensable nas decisións, políticas e leis.
Seguindo esta liña, o Concello de Redondela consciente da realidade social xurdida a
causa da crise sanitaria polo COVID-19, dos avances e demandas en políticas de
igualdade e das graves discriminacións de xénero e estereotipos de carácter sexista
que impiden ás mulleres participar en igualdade de condicións en todos os ámbitos da
sociedade, e como esfera de goberno e nivel de intervención máis próximo á
cidadanía, dentro do seu ámbito de actuación, celebra o Día Internacional da muller
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 O aumento do risco de violencia de xénero e outros tipos de violencia contra as
mulleres derivado da situación de confinamento que obrigou ás vítimas a convivir
cos agresores restrinxindo as posibilidade de saír do seu fogar ou de buscar axuda.

ACTA DO PLENO

 A posición das mulleres no ámbito privado, no que realizan a maior parte do traballo
doméstico, con dificultades de conciliación e falta de corresponsabilidade, ao que
debe sumarse o teletraballo. Especial atención ás familias monomarentais
encabezadas maioritariamente por mulleres.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

 A acentuación das tarefas de coidados, que supuxo o incremento de traballo
doméstico e de coidado de persoas dependentes a cargo das mulleres, de maneira
remunerada e non remunerada.

comprometéndose pola igualdade, pola eliminación de situacións, comportamentos e
actitudes machistas que atentan contra a metade da poboación e pola visibilización e
recoñecemento da conquista das mulleres en cada espazo ou ámbito que conforma a
sociedade.
Por todo isto, o Concello de Redondela propón:
1. Seguir reclamando medidas e políticas para alcanzar un verdadeiro cambio
social no que as mulleres sexan copartícipes.
2. Reafirmar o noso compromiso coa cidadanía e coas súas necesidades, coa
igualdade de trato e co mandato constitucional que persigue o pleno
establecemento dunha igualdade real e efectiva.

6. Fortalecer os servizos públicos municipais de atención e protección á infancia
e á mocidade.
7. Continuar traballando de maneira unida, coordinada e global con entidades
públicas e privadas, axentes sociais e cidadanía pola integración real da
igualdade de xénero no concello de Redondela a través de medidas, políticas
e programas.
8. Continuar coa colaboración e apoio aos colectivos feministas e colectivos de
mulleres de Redondela no desenvolvemento de actividades cuxo obxectivo
sexa a consecución dunha igualdade real entre mulleres e homes
9. Aplicar a interxenaracionalidade no deseño, execución e avaliación de
medidas e programas dependentes do Concello de Redondela de titularidade
municipal con resposta á vulnerabilidade que as mulleres poden sufrir pola
idade, diversidade funcional, orientación sexual etc."

A alcaldesa continúa diciendo que a pesar desta pandemia que estamos a sufrir e que
o fai aínda máis complicado, temos que seguir reivindicando o papel da muller e seguir
nesa loita.

3. Aprobación ou Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora da taxa por
licenza de apertura de establecementos ou realización das actividades
administrativas de control (Expediente 783/2021).
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5. Empoderar e visibilizar ás mulleres de Redondela a través de accións de
sensibilización e de acceso aos recursos dispoñibles no eido da igualdade.
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4. Xestionar recursos de titularidade municipal e optar a recursos de titularidade
supramunicipal orientados á integración social e laboral das mulleres do
concello de Redondela.

ACTA DO PLENO

3. Recoñecer o traballo das mulleres nos sectores considerados esenciais nos
que a súa actividade viuse incrementada por mor da pandemia polo COVID19, por ser o sustento e a base da sociedade e das familias nesta crise.

ANTECEDENTES
A sra. Castro le o ditame da Comisión Informativa Permanente de Economía e
Facenda da súa sesión de data 22 de febreiro de 2021 :
"Asunto: Expediente de modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa por
licenza de apertura de establecementos ou realización das actividades administrativas
de control nos supostos nos que a esixencia de licenza fora substituída pola
presentación de declaración responsable ou comunicación previa.

O Concello de Redondela, ante a crise ocasionada pola pandemia provocada polo
COVID-19 considera necesaria a modificación da Ordenanza fiscal do Concello de
Redondela reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos ou
realización das actividades administrativas de control nos supostos nos que a
esixencia de licenza fora substituída pola presentación de declaración responsable ou
comunicación previa.
Actualizando o esquema básico de tributación, fixado na ordenanza actual en función
das tarifas do Imposto sobre actividades económicas, simplificando o mesmo ao
cuantificar as tarifas en función dos parámetros superficie e potencia dos
establecementos.
Así simplifícase a xestión do imposto, gravándose cun maior importe as actividades
que, pola súa magnitude, supoñen unha maior carga de traballo aos servizos
urbanísticos.
Pola contra, modifícanse tamén determinadas tarifas que resultaban inocuas, se
consideramos a actividade administrativa desenvolvida, establecendo unha tarifa
específica para a emisión, a instancia de parte, do informe de que a actividade se
exerce de conformidade (previsto no artigo 58 da ordenanza municipal reguladora da
intervención urbanística en obra e actividades).
Con esta modificación tamén se trata, de xeito indirecto, de fomentar que algúns
establecementos regularicen a súa situación obtendo o correspondente título
habilitante para a exercer a súa actividade.
Para acadar este obxectivo de interese xeral é necesario e imprescindible a
modificación da ordenanza fiscal reguladora desta taxa.
Esta modificación que se propón faise cumprindo o ordenamento xurídico e trátase de

6 - 54

Cod. Validación: 3ZCK24SAEPQRY3XTHNML2N59N | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 6 a 54

A partir deste punto, para a prestación de servizos, o concello debe contar con
recursos para poder afrontar a prestación destes servizos.

ACTA DO PLENO

Á súa vez, as Administracións Públicas teñen como única finalidade a satisfacción do
interese xeral. O cumprimento desta satisfacción realízase, principalmente, e entre
outras medidas, a través da prestación de servizos.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

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

xerar un marco normativo estable, que proporcione seguridade xurídica ás persoas
que decidan iniciar unha actividade.
Así mesmo, a modificación proposta incardínase no ordenamento xurídico de xeito
coherente.
Na tramitación desta modificación e na súa aprobación, de ser o caso, aplicarase en
todo caso, o principio de transparencia, procedendo á publicación dos acordos
impostos pola normativa de aplicación e o de eficiencia ao prever unha modificación
da normativa o mais áxil e o mais racional cos recursos públicos.

PRIMEIRO.- A aprobación provisional da modificación da Ordenanza fiscal reguladora
da taxa por licenza de apertura de establecementos ou realización das actividades
administrativas de control nos supostos nos que a esixencia de licenza fora substituída
pola presentación de declaración responsable ou comunicación previa co seguinte
texto:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR LICENZA DE APERTURA DE
ESTABLECEMENTOS OU REALIZACIÓN DAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
CONTROL NOS SUPOSTOS NOS QUE A ESIXENCIA DE LICENZA FORA SUBSTITUÍDA
POLA PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN RESPONSABLE OU COMUNICACIÓN PREVIA

ACTA DO PLENO

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

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Entende esta concelleira que a aprobación desta modificación non suporá un
incumprimento da estabilidade orzamentaria e da sustentabilidade financeira, posto
que se pode estimar a redución en menos de 29.764,70 € a partir da media dos
importes que se deixarían de ingresar de acordo cos ingresos dos anos 2019 e 2020,
pasado de estar vixente o texto modificado da ordenanza que se propón aprobar
nesta comisión.

No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución e polo
artigo 106 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e de
conformidade co disposto nos artigos 15 ao 19 do Texto refundido da lei reguladora
das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o
Concello de Redondela establece a taxa por outorgamento das licenzas de apertura
de establecementos ou realización das actividades administrativas de control nos
supostos nos que a esixencia de licenza fora substituída pola presentación de
declaración responsable ou comunicación previa, a que se refire o artigo 20.4.i), que
se rexerá pola presente ordenanza fiscal, cuxas normas atenden ao previsto no artigo
57 da citada norma.
ARTIGO 2.—FEITO IMPOÑIBLE

1. Constitúe o feito impoñible da presenta Taxa o desenvolvemento da actividade
administrativa e/ou técnica de comprobación, verificación e control, ca finalidade de
examinar si o establecemento a través do que se exerce unha actividade cumpre cas
esixencias previstas na normativa vixente (urbanística, medioambiental ou calquera
outras esixidas polas normas de instalación, de apertura, ocupación ou
funcionamento). Así mesmo, terá a consideración de feito impoñible da presente Taxa
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ARTIGO 1.—NATUREZA E FUNDAMENTO

as modificacións no establecemento ou no exercicio da actividade inicial.
2. Estarán suxeitos a esta taxa todos os supostos nos que resulte obrigatoria a
solicitude e obtención de licenza, ou no seu caso, a realización da actividade de
verificación ou control posterior do cumprimento dos requisitos establecidos na
lexislación sectorial cando se trate de actividades suxeitas a declaración responsable
ou comunicación previa e, entre outros, os seguintes:
a) A instalación por vez primeira do establecemento para dar comezo as súas
actividades.
b) A variación ou ampliación da actividade desenrolada no establecemento, aínda que
continúe o mesmo titular.

ARTIGO 3.—SUXEITO PASIVO

Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que
se refire o artigo 35.4 da Lei Xeral Tributaria titulares ou responsables da actividade
e/ou instalación que se pretende exercer e que fundamente a actividade de
comprobación, verificación ou control exercida pola Administración municipal como
consecuencia do outorgamento dunha licenza, da presentación dunha declaración
responsable ou dunha comunicación previa.
ARTIGO 4.- DEVINDICACIÓN

1. Devindícase a taxa e nace a obrigación de contribuír, cando se inicie
municipal que constitúe o feito impoñible. A estes efectos, entenderase
actividade na data de presentación da oportuna solicitude da licenza de
presentación dunha declaración responsable ou dunha comunicación
suxeito pasivo formulase expresamente esta.

a actividade
iniciada dita
apertura, da
previa, si o

2. Cando a apertura tivera lugar sen obter a oportuna licenza, sen presentar a
declaración ou comunicación a taxa devindícase cando se inicie efectivamente a
actividade municipal conducente a determinar si o establecemento reúne ou non as
condicións esixibles, con independencia da iniciación de expediente sancionador por
infracción tributaria.
3. A obriga de contribuír non se verá afectada en modo algún pola renuncia ou
desistimento do interesado.
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3. Aos efectos da presente Ordenanza se entende por establecemento calquera
infraestrutura, edificación, instalación ou recinto cuberto ou ao aire libre, estea ou non
aberto ao público, ou como complemento ou accesorio doutro establecemento ou
actividade principal, destinado habitual ou temporalmente ao exercicio de actividades
industriais, comerciais, profesionais, de servizos, espectáculos públicos ou actividades
recreativas por conta propia.

ACTA DO PLENO

d) As transmisións intervivos que non sexan de pais a fillos e entre cónxuxes.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

c) A ampliación do establecemento e calquera alteración que se leve a cabo neste e
que afecte ás condicións sinaladas no número 1 deste artigo, esixindo nova
verificación das mesmas.

ARTIGO 5.- COTA TRIBUTARIA E TARIFAS

1.- A cota tributaria das licenzas de actividades e instalacións, e das actividades de
control derivadas de declaración responsable ou comunicación previa, determinarase
como suma da cota calculada en función da superficie total do establecemento máis a
cota resultante en función da potencia nominal solicitada expresada en KW, segundo
os cadros que se establecen nos apartados 1.1 e 1.2 que seguen

180

de 51 m2 a 150 m2

284

de 151 m2 a 250 m2

388

de 251 m2 a 500 m2

643

de 501 m2 a 1.000 m2

1.138

de 1.001 m2 a 2.000 m2

2.068

de 2.001 m2 a 5.000 m2

4.379

de máis de 5.000 m2

6.631

1.2.- Potencia nominal. Entenderase por potencia nominal computable para os efectos
desta taxa, tanto a potencia motriz aplicada directamente ao proceso produtivo como
á potencia eléctrica das instalacións, máquinas e aparatos que tamén interveñan no
dito proceso. Exclúese a potencia utilizada en iluminación, así como a empregada
para servizos xerais do local que non teñan incidencia no proceso produtivo.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

ata 50 m2

ACTA DO PLENO

1.1.- Superficie do establecemento:

Sen potencia ningunha

0€

ata 10 KW

183

de 11 KW a 20 KW

236

de 21 KW a 30 KW

286

de 31 KW a 50 KW

377

de 51 KW a 100 KW

550

de máis de 100 KW, por cada KW

5,5

2.- Cando se trate de ampliación de superficie e/ou ampliación de potencia para
dedicar a unha actividade que xa conta con autorización, a cota tributaria
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Potencia nominal:

determinarase en función da superficie e/ou potencia ampliada que correspondan das
sinaladas nos apartados precedentes.
3.- Cambios de titularidade: 60,00 €.
4.- Furanchos (por cada tempada de apertura): 45 €/quincena de apertura.
No suposto de que o período de apertura real fora inferior ao solicitado procederase á
devolución do importe correspondente en función do número de quincenas en que
efectivamente permanecerá aberto.

Non se concederá exención nin bonificación algunha na exacción da taxa.
ARTIGO 7.- NORMAS DE XESTIÓN

1. A taxa esixirase en réxime de autoliquidación, acreditando o ingreso correspondente
no momento de presentar a correspondente solicitude de licenza ou declaración
responsable ou comunicación previa.
2. Cando se proceda á apertura do establecemento sen abonar a taxa a débeda
tributaria será liquidada pola Administración.
3. Unha vez adoptada a resolución que proceda e,/ou realizadas pola Administración
as comprobacións oportunas, practicarase a liquidación definitiva que se lle notificará
ao interesado reclamando ou devolvendo a cantidade que proceda.
ARTIGO 8.- INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

No relativo ás infraccións tributarias, ás súas cualificacións, así como ás sancións que
correspondan, aplicarase a Ordenanza fiscal xeral, a Lei 58/2003 xeral tributaria e a
restante normativa de aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL

Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa publicación no Boletín oficial da
provincia de Pontevedra, e comezará a aplicarse a partir do día seguinte a súa
publicación, permanecendo en vigor ate a súa modificación ou derrogación expresa.
SEGUNDO.- Expoñer ao público o expediente administrativo referido á modificación
da ordenanza fiscal citada durante o prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os
interesados, debidamente lexitimados, poderán examinar o expediente administrativo
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ARTIGO 6.—EXENCIÓNS E BONIFICACIÓNS

ACTA DO PLENO

6.- Pola emisión, a instancia de parte, do informe de que a actividade se exerce de
conformidade: 30,00 €.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

5.- Cando se trate dunha autorización para actividades de tempada, a cota tributaria
será proporcional á fracción do ano natural na que se pretenda realizar a actividade,
supoñendo que a cota que resulta das tarifas anteriores permite o exercicio
continuado durante un ano. Se a actividade se realizase por tempada pero con
continuidade para varios exercicios, devindicarase a cota total que resulte das
mencionadas tarifas.

e
presentar
por
escrito
as
reclamacións
que
estimen
oportunas.
Rematado o período de exposición ao público adoptaranse, polo Concello Pleno, os
acordos definitivos que procedan resolvendo as reclamacións no seu caso
presentadas e aprobando a redacción definitiva da modificación da ordenanza fiscal.
Se non fora presentada ningunha reclamación no prazo citado entenderase
definitivamente adoptado o acordo ata entón provisorio, sen necesidade de novo
acordo plenario.
TERCEIRO.- Autoriza-los Servizos correspondentes, para unha vez, de ser o caso,
aprobada definitivamente esta modificación proposta, se proceda á apertura do
correspondente arquivo das ordenanzas para as posteriores refundicións por
modificacións parciais da mesma.

Di que actualmente se estaban calculando as cotas en base ao imposto de
actividades económicas, e agora esas taxas pasaránn a calcularse en relación á
superficie dos locais e á potencia que teñen contratada, e isto suporá unha rebaixa
subsancial na maioría das taxas municipais que se van cobrar e pon o exemplo a un
estudio de arquitectura que agora pagaría uns 2000 euros pasaría a pagar arredor de
200 euros.
Entende que esta modificación debeuse traer hai tempo e non foi antes porque outras
circunstancias apremiaban. E neste momento é moi razonable facelo, coa fin de
promocionar e axudar o máximo posible a todo o tecido comercial. Cre que estas
taxas están máis acordes coa realidade do servizo que presta o Concello.

Neste momento, sendo as 20:23 horas, incopórase á sesión o Sr. González

O Sr. González, pide desculpas polo retraso e di que a ordenanza que traemos a
debate vén en relación aos procedementos de apertura de novas actividades.
Entendemos que hai que facer un esforzo dende as administracións e neste caso das
entidades locais para que haxa unha tipoloxía de locais para que haxa unha dinámica
de actividades de actividades de comercio e hostalaría, corremos o risco de
converternos nunha cidade dormitorio de Vigo e tendo en conta a situación do
conxunto da sociedade de crise e sectores como o comercio local que sofren a crise
dunha maneira prolongada., que se fagan este tipo de propostas dende a
administración local.
Estiveron consultanto e hai distintas fórmulas, podería ser un coeficiente en función
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A Sra. Castro, para concretar, esplica que a modificación principal está recollida no
artigo 5 da ordenanza, que regula a cota tributaria.

ACTA DO PLENO

INTERVENCIÓNS

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

CUARTO.- Facultar a Alcaldesa-Presidenta ou Concelleira/o en quen delegue, para
levar a cabo tódolos trámites necesarios para a consecución deste fin."

dos metros cadrados do local, pero consideran positivo que para o tipo de locais que
hai en Redondela, dunha media de 100 m², terán unha rebaixa significativa. Non así
no caso de grandes industrias de moitos metros cadrados.
Son partidarios de que a administración interveña no mercado de compra venta e
aluguer deste tipo de locais, e tamén a vivenda de protección pública. E esto é o que
pasou cando no ano 2018 decidiuse modificar determinados impostos, coma o ICIO,
había que primar ás pequenas empresas. Xa defendimos no seu momento de
presentar mocións no pleno para que grandes superficies comerciais en concellos
limítrofes existira unha moratoria do goberno de Galicia para que non se construiran.

A Sra. Amoedo quere rendir unha homenaxe ao noso compañeiro, Fernando Rebanal,
xa que foi voceiro e presidente do noso partido e agradecerlle o que fixo por
Redondela tanto coma mestre coma político, e mandarlle ánimo a súa familia por este
momento tan difícil que están a pasar, é un piar do noso partido.
Respecto da modificación da ordenanza, para nós era necesario adecuar esta
normativa e botan en falta de participación e poder o resto dos grupos presentar
algunha proposta, non se tivo unha comisión previa para dar información aos grupos
por se queríamos achegar algo. Todo o que poda supoñer unha rebaixa para calquera
persoa que queira iniciar unha actividade é importante, pero se podería facer algo
máis. Xa que se prevé deixar de ingresar preto de 30.000 euros, antes de modificar
esta ordenanza deberíase traer para aprobación os orzamentos. Xa está fuxindo unha
concelleira de AER, cando segundo eles o seu mandato remata en xuño. Non foron
capaces de conseguir que o seus socios de goberno trouxeran os orzamentos para
aprobación, que ademais no seu acordo vinculaban aos seus salarios. Non
comprende que sigan a remolque do que deixou o partido popular. Sendo os
orzamentos unha ferramenta imprescindible, que marcan a ruta que ten que seguir o
goberno de Redondela.
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A sra. Couñago expón que se trata dunha modificación da ordenanza da licencia de
apertura e actividades para adecuar o pago da taxa coas características da actividade
a realizar, tendo en conta a potencia que se contrata e a superficie, establecendo a
cuota a estes parámetros mais adecuados á realidade. Ata agora determinábase polo
IAE sen ter en conta as características dos establecementos e saían unhas contías
nalgúns casos desproporcionadas e non axeitadas á realidade. Conséguese agora
que as taxas sexan máis equitativas. Vai implicar unha redución dos ingresos como
,se manifesta nos informes. Arredor de 30.000 euros, pero consideran que é axeitado.
Entende que a modificación é necesaria porque a última modificación foi no ano 2013
e agora a situación é moi distinta. Preténdese fomentar a nova apertura de
establecementos e fomentar o emprego na medida das posiblidades das que dispón o
Concello.

ACTA DO PLENO

Quere deixar claro no artigo 5 e poñer na cota tributaria o custo en euros, porque
aparecen cifras e non especifica que son euros e hai que modificalo para que non dea
problemas.

O PP están metidos nunha oposición que entran a grabar nos locales de servizos
sociais a grabar donde hai expedientes con datos persoais, é a primeira que ten que
sabelo porque foi concelleira de servizos sociais. Faga vostede aquí unha proposta
alternativa. Non está autorizada cando o cabeza de lista deu a espantada e dous dos
seus grandes fichaxes tamén marcharon, porque traballar na oposición é duro e tense
que facer algunha proposta, pois fagaa. Valoran positivamente esta proposta .

A sra. Couñago pensa que non hai moito máis que dicir, no fundamental todos os
grupos estamos de acordo. Sorprende que teñamos este debate porque temos claro
que esa ordenanza se está adecuando á realidade e cuns criterios obxectivos. Fala o
PP da falla de participación dos grupos, igual había que convocar a comisión unha
semana antes, pero valería de algo?, porque a persoa que veu á comisión fixo
preguntas de cousas que estaban no expediente e non fixo ningunha alegación, cando
teñen que participar non o fan. Non fan mais que poñer pegas. Sorprendelle as
manifestacións sobre a súa persoa, din unha concelleira que din que fuxiu. Nos
dixemos tempo que non temos apego ao sillón, adiantouse o relevo uns meses, e que
problema hai?, tamén e bo que o compañeiro que entre estea cos outros compañeiros
que quedan. Entón que pasou con Javier Bas?, por qué fuxiu? por unha cuestión
económica porque triplicaba as súas retribucións? Ou porque non lle interesaban os
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O sr. González, di que estamos falando de economía para un sector de pequenas ou
medianas actividades e dende o BNG apostamos porque se queden e porque se
creen máis en Redondela. Xa defendemos este discurso no ano 2018, porque as
modificacións solo beneficiaban ás grandes actividades pero as que dan máis vida a
Redondela non saen beneficiadas. Agora ábrese unha oportunidade para Chapela
grazas á senda verde vai haber movemento de persoas que van vir a Redondela e
pode ser beneficioso para estas actividades. Nunha reunión coa asociación de
empresarios e manifestaron a importancia de que determinados sectores se afianzen
en Redondela.

ACTA DO PLENO

Traemos esta proposta que foi estudiada polos técnicos municipais, comparouse con
outros concellos, buscouse unha fórmula simplificada para calcular a taxa que sexa
entendible e que sexa proporcional ao traballo que fan os nosos funcionarios e
funcionarias. Unha taxa que é asumible polas persoas que queren iniciar unha
actividades e é o momento para que o Concello apoie estas iniciativas.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

A Sra. Castro di que se ten algún problema de conexión e non escoitou case nada a
intervención da Sra. Amoedo, pero intentará contestarlle. Pensaba que podia ser este
un pleno tranquilo, traemos temas que favorecen á cidadanía e que debemos estar
todos unidos e non entende a actitude da sra. Amoedo. Fala vostede de orzamentos,
este grupo municipal entrou a gobernar en xuño de 2019, terían que ser os
orzamentos do PP polas datas, se non os temos este ano é por circunstancias, e este
pleno demostra o traballo intenso deste equipo goberno e comeza a dar os seus
froitos. Traemos acordos que son bos para todos e debemos dar mostras de unión.
Que chega tarde, no ano 2012 esta ordenanza foi modificada polo PP porque a lei
obrigaba a modificar esta ordenanza que simplificaba estes procedementos, e nese
momento xa tiña que ter modificadas estas taxas e estes procedementos deixaron de
ser procedementos tediosos para este Concello.

VOTACIÓN E ACORDO
A Alcaldesa promove a votación, indicando que se fara polos voceiros e voceiras dos
grupos, resultando aprobada a proposta por unanimidade, sendo vinte e un (21) votos
a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE, 3 de AER e 2 do BNG).

4. Solicitude de cesión dos inmobles das antigas vivendas mestres (nº 24 e 26)
do dominio público marítimo-terrestre, ó Concello de Redondela para seren
destinados a Museo e Biblioteca (uso sociocultural).
ANTECEDENTES
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A Sra. Castro, di que non pensa dignificar cos meus comentarios as súas
manifestacións. Pregúntase se cando gobernaba o PP non convocaban as comisións
nos mesmos prazos?. Tratar con vostede costa moito traballo. Non é que non
queramos que participen, pero normalmente a súa participación é para entorpecer.
Fala de traballo, este mes ao redor de 35 escritos do PP solicitando información a
estos concelleiros e concelleiras que temos que contestar e interrompen o noso
traballo. No pleno anterior traian un rogo de peticións de solicitudes, pero é normal
que nos esquezamos algunha. Iso non é participar dende o meu punto de vista é
molestar, porque vostede o único que busca é un motivo para insultar a este goberno
e para que este goberno perda a súa dignidade. Costalle encontrar, 35 rexistros nun
mes. Anímoa a sexamos un exemplo, que faga outro tipo de oposición, non é posible
que a xente poda crer que somos tan malos. Deixa de ser creíble a súa historia.

ACTA DO PLENO

A sra. Amoedo ratifica a falta de participación total e absoluta, convocando unha
comisión con dous días de antelación, non tiñan intención ningunha de que
participaran os grupos da oposición. Queren mantela ao marxe, pero esta oposición é
rebelde, está escoitando aos veciños e veciñas todo o día, traballan para axudalles,
mentres vostedes péchanlles as portas, non lles collen o teléfono e non contestan
emails. Vir aquí a xustificar por qué fuxe, proque non cumpriu ningún dos seus
compromisos en participación cidadá, aínda estamos esperando polo primeiro
concello parroquial ordinario, pola modificación do regulamento participativo e dos
orzamentos participativos.... e vostede ten que marchar antes, por vergoña, o seu
anterior compañeiro marchou en maio, vostede está marchando en febreiro porque
non é capaz de levar ao redil a outra parte do goberno. Tiven que pedir dous rexistros
para o Consello da Radio Redondela, convoca o venres para o martes e da a
información o domingo a noite. Querennos sienciar.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

problemas de Redondela?. Estamos a falar dunha ordenanza fiscal e habería que
cinguirse, pero todo vale.

Ditame da Comisión Informativa de Interior, Transición Enerxética e Patrimonio da súa
sesión de 22/02/2021Preténdese a solicitude de cesión á Dirección Xeral do
Patrimonio do Estado das antigas vivendas dos Mestres, cos números 24 e 26, sitas
en dominio público terrestre da Marisma de Redondela, titularidade do Ministerio para
a transición ecolóxica, con referencias catastrais 242330NG3822S0001HA e
2423029NG3822S0001AA, segundo consta na nota simple do Rexistro da Propiedade
obrante no expediente.
Tras un proceso que conlevou a súa desafectación pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria mediante acordo de 10.10.2006 e que deu lugar á
modificación da situación catastral das parcelas e inmobles e a eliminación do
inventario municipal do Concello de Redondela onde figuraba por erro.

Con data 18 de abril de 2018 ditouse pola Xerencia Territorial do Catastro, logo da
solicitude polo Concello de Redondela, acordo de alteración da descrición catastral,
procedendo á ubicación correcta na cartografía catastral das parcelas onde se sitúan
as vivendas e das colindantes.
Consta nota simple informativa, expedida, en data 10/05/2018, polo Rexistro da
Propiedade de Redondela-Ponte Caldelas, atópanse inscritos no Rexistro da
Propiedade con titularidade do Concello de Redondela da totalidade (100%) do pleno
dominio, no Tomo 694, Libro 313, Folio 8, Alta 1.; a pesares de que os edificios
sitúanse en dominio público marítimo-terrestre, segundo o deslinde aprobado por O.M.
O 29-11-2007.
Consta informe asinado pola Aparelladora Municipal, en data 19-12-2019, formulando
alegación, no período conferido ó efecto, a actualización do Inventario de Bens
Municipais, en trámite, a vista de erros, entre outros, Retirar do IMB o ben denominado
“Vivendas mestres antigo colexio R. Encinas” (núm. orde inventario 4077 e número de
grupo 383) por estar en zona de dominio público marítimo terrestre á vista do
expediente administrativo 403/2018 de “Desafectación terreos antigas vivendas
mestres do dominio público marítimo-terrestre e cesión ao Concello de Redondela”.
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Consta solicitude de data 20-01-2018, dirixida ó Servizo Provincial de Costas de
Pontevedra, a desafectación do dominio público marítimo-terrestre das parcelas sitas
na Avenida Mendiño, 24-26, correspondentes ás referencias catastrais
2423030NG3822S0001HA-2423029NG3822S0001AA, edificios coñecidos como
antigas vivendas dos mestres, para a súa cesión ao Concello de Redondela, para
destinar a equipamento público, tras ser concedida, por resolución de data 1 de
decembro de 2016, prórroga da concesión outorgada por Ordes Ministeriais de 17 de
marzo de 1969 e 12 de marzo de 1971, e modificada por Orde Ministerial de 27 de
febreiro de 2014, de terreos de ocupación de dominio público marítimo-terrestre da
Marisma de Redondela.
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Consta Resolución de data 10-10-2006, da Dirección Xeral da Consellería de
Educación e ordenación universitaria pola que se acorda autorizar a Desafectación
solicitada polo Concello de Redondela dos seguintes bens: Vivendas de mestres nº 24
e 26 Avda. Mendido CEP Redondela.

ACTA DO PLENO

Antecedentes:

A tal efecto, achegáronse certificacións do acordo plenario de baixa no Inventario
Municipal de Bens e do xefe do servizo provincial de Costas, polo que solicita a
inscrición do ben no Rexistro a nome do Ministerio para a Transición Ecolóxica.
Consta Nota Simple, expedida en data 6.03.2020, polo Rexistro da Propiedade de

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

En data 7/02/2020, solicítase do Rexistro da Propiedade de Redondela que a
titularidade do inmoble denominado “Vivendas de mestres do antigo colexio R.
Encinas” identificadas cos números 24 e 26 da Avenida de Mendiño en Redondela,
non conste a favor do Concello de Redondela, posto que dito inmoble non é da súa
titularidade nin o foi, dado que por erro incorporouse no Inventario Municipal de Bens.

ACTA DO PLENO

En data 27/12/2019, baixo número de rexistro de entrada 2019-E-RC-18503, se recibe
certificación do Servizo Provincial de Costas, expedía en data 20/12/2019, na que se
fai contar:1.- Que as fincas catastrais nº 2423029NG3822S00001AA e
2423030NG3822S0001HA, correspondentes a dúas edificacións situadas na Marisma
de Santa Mariña en el T.m, de Redondela, están en dominio público marítimo terrestre
segundo deslinde aprobado por O.M.29-11-07.2.- Ditas fincas catastrais forman parte
da declaración de innecesariedade da antiga Marisma de Santa Mariña no T.M de
Redondela, por Resolución de fecha de 22 de xaneiro de 2010.3.- As fincas coinciden
coa descrición rexistral do rexistro da propiedade de Redondela-Ponte Caldelas nº
32497. Non obstante, a titularidade dos mesmos non é do Concello de Redondela,
senón do Estado, ó ser bens de dominio marítimo terrestre e en concreto, do Ministerio
para a Transición Ecológica.4.- Por elo, se solicita a inscrición do ben no Rexistro a
nome do Ministerio (polo principio de rogación).Pleno Concello de Redondela,
30/01/2020, se acorda retirar do Inventario Municipal de Bens “Vivendas mestres
antigo colexio R. Encinas”, (número de orde inventariado 4077 e número de grupo
383), por estar en zona de dominio público marítimo terrestre á vista do expediente
administrativo 403/2018 de “Desafectación terreos antigas vivendas mestres do
dominio público marítimo-terrestre e cesión ao Concello de Redondela.

En data 21/07/2020, a MEH, DEH Pontevedra, PATRIMONIO DO ESTADO, Solicita
documentación, procedementos de cesión ó Concello de Redondela, de dous
inmobles,En data 23/12/2020, polo Arquitecto Municipal emítese información
urbanística, en relación coa Casa dos mestres-Marisma-Redondela Vila, referencias
catastrais 2423029NG3822S0001AA, 2423030NG3822S0001HA.
Consta informe-proposta de rehabilitación da edificación “Antigas vivendas dos
Mestres” para Museo e Biblioteca (uso sociocultural) asinado en data 20-01-2021.
Consta Memoria xustificativa necesidade, asinado pola Alcaldía en data 01-02-2021,
para destinar a Museo e Biblioteca, os inmobles sitos na Avenida Mendiño 24-26, con
referencias catastrais 242330NG3822S0001HA e 2423029NG3822S0001AA de
titularidade de Patrimonio do Estado, en procedemento de cesión a este Concello de
Redondela.
Consta Informe de estimación de costes de mantemento da edificación “Antigas
Vivendas dos Mestres” para Museo e Biblioteca, expedido en data 03-02-2021.
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Redondela-Ponte Caldelas de Inscrición das devanditas fincas a favor do Ministerio
para a Transaión Ecológica.

De acordo coa memoria xustificativa, preténdese lograr a cesión destes inmobles para
posibilitar a realización dos fins seguintes:
O Concello de Redondela está a tramitar o procedemento de cesión dos inmobles sitos
na Avenida Mendiño 24-26, con referencias catastrais 242330NG3822S0001HA e
2423029NG3822S0001AA titularidade de Patrimonio do Estado.
Trátase dun inmoble situado na Avenida Mendiño, vía de importante tránsito peonil,
situado nas inmediacións de numerosos centros educacionais e dotacionais, como
centros de educación primaria e secundaria e centros polideportivos, zona que aglutina
gran número de servizos municipais.

Existe, pois, unha reivindicación polos colectivos da creación dun museo etnográfico,
descritivo da cultura popular de Redondela, que mostre ademais o modo de vida dos
nosos antepasados, as súas tradicións e os seus costumes.
Por outra banda, Redondela conta cun número importante de artistas, cunha nutrida
creación artística que necesitan de espazos para expoñer o seu traballo, mesmo
artistas cun grande legado que teñen a intención de doar parte da súa creación ao
Concello de Redondela, polo que debe garantirse un lugar axeitado de exposición e
conservación.
Neste sentido, precísase dun espazo expositivo singularizado que acolla, por unha
banda, un apartado expositivo (permanente e temporal) que se debe acompañar
dunha sala de interpretación (que inclúa unha explicación pedagóxica sobre a
historia da arte) e dun taller creativo que permita tanto realizar actividades de creación
como tamén actividades con escolares.
Este modelo pedagóxico facilita o achegamento da cultura ao pobo, un diálogo entre
obra e persoa así como un paquete educativo para organizar actividades coas escolas.
A obra prevista pretende realizarse en dúas fases diferenciadas:
A primeira que consistirá na rehabilitación integral da edificación para crear un espazo
polivalente. Na planta baixa e planta primeira da edificación crearase un espazo
adicado a museo, con salas de exposición adecuadas , permanentes e temporais, sala
de interpretación e taller creativo que permita realizar actividades de creación, así
como os servizos básicos que correspondan.
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Unha das reivindicacións máis históricas de certos colectivos veciñais, é a necesidade
de crear no municipio un centro de exposición de carácter preferentemente
permanente no que se poida dar a coñecer á cidadanía as tradicións e costumes da
rexión, co fin de que non se esquezan no tempo.

ACTA DO PLENO

O Concello, carece, segundo se manifesta, dos suficientes espazos públicos para o
desenvolvemento de determinados servizos demandados pola veciñanza, como aulas
de estudo, aulas de reunión asociativo, lugares de encontro ou salas de conferencia.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Dende hai anos a intensa actividade cultural e asociativa da Vila, reclama a
necesidade dunha dotación de infraestruturas de carácter público que permita
desenvolver con normalidade certo tipo de actividades.

Preténdese realizar unha segunda fase, que consistirá en crear un novo espazo nas
plantas primeira e segunda. Espazo que será habilitado para albergar a biblioteca
municipal, coas súas salas de estudo e consulta.
Respecto dos medios económicos necesarios para a súa adicación a uso de carácter
público:O Concello de Redondela, conta cunha subvencións de fondos europeos, que
entre as súas liñas de actuación inclúe accións específicas de creación de novos
espazos culturais. As actuacións que se realicen no marco desta operación deberán
poñer en valor o patrimonio cultural, histórico e etnográfico de Redondela coa
construción de novos equipamentos ou a rehabilitación de espazos xa existentes.

En ningún caso, a creación de este novo espazo implicará un aumento de gasto, no
relativo a prestación de servizos municipais, xa que este servizo xa existe na
organización municipal, e só implica un cambio de localización das instalacións,
creando un espazo moito máis axeitado, confortable e específico. Polo tanto, non
precisa da creación de novos postos de traballo que aumenten o gasto municipal de
persoal.
Non obstante, recóllese no expediente un informe de estimación dos gastos correntes
que conlevaría o mantemento da edificación para os usos de museo e biblioteca, e que
deberán ser previstos nos orzamentos municipais no seu momento.

ACTA DO PLENO

A primeira fase será financiada polos mencionados fondos DUSI dispoñibles.Esta
segunda fase será financiada previsiblemente con algunha subvención como Plan
Concellos da Deputación de Pontevedra, ou outras posibles convocatorias da
administración autonómica que poidan axustar se a este proxecto.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

O importe dispoñible dentro desta liña ascende a 480.769, 00 euros, o que fai posible a
financiación desta obra, consistente na rehabilitación integral da edificación coñecida
como antigas vivendas dos mestres, para a creación de un novo espazo cultural, a
creación de un museo.

PRIMEIRO. Solicitar, de acordo co establecido no artigo 126 do Real Decreto
1373/2009, do 28 de agosto, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei 33/2003,
do 3 de novembro, da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado a cesión de
dous inmobles (antigas vivendas de Mestres) sitos na Avenida Mendiño 24-26, con
referencia catastral 2423030 NG3822 S0001HA e 2423029 NG3822 S0001 AA.
SEGUNDO. Manifestar que, os bens cedidos se destinarán aos fins públicos previstos
na memoria xustificativa da necesidade da Alcaldía de data 01.02.2021 e que cóntase
cos medios económicos necesarios para a súa adicación aos usos de carácter público
descritos, de acordo co exposto na mesma e na proposta de rehabilitación da
edificación, obrantes no expediente.
TERCEIRO. Comunicar o presente acordo á Dirección Xeral do Patrimonio do Estado.
CUARTO. Autorizar á Alcaldesa para a realización dos actos de execución necesarios
para levar a cabo a cesión así como a súa formalización.
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Considerando o anterior, PROPÓNSE ao PLENO, a adopción do seguinte ACORDO,

INTERVENCIÓNS

Comparten que na marisma non poden medrar construccións, está saturada, é un
espacio ocupado hai cinco décadas, onde se construiron diversas infraestructuras
pero xa non hai espacio. Sí comparten a liña de rehabilitar estes edificios e que se
xestione polo Concello. En canto á biblioteca, hai que ter en conta as grandes
necesidades neste Concello. Hai que estudialo e ese local adicalo a outras
necesidades. Tamén crear un museo do títere e un obradoiro sería unha boa proposta.
Pensan que esta iniciativa pode ter cabida para os fondos europeos, pero estase
deixando pasar unha oportunidade porque se deberían pensar iniciativas máis
importantes.

O sr. Boullosa, di que está máis que aclarado o positivo desta proposta. Conseguimos
eliminar un feísmo polo estado deste edificio, tanto na avenida de Mendiño coma no
patio, que é incluso unha situación perigosa. En segundo lugar somos sabedores de
que temos unha biblioteca ubicada enriba dun auditorio, a incomodidade é manifesta
para os estudantes cando se están realizando actuacións musicais, ese traslado vai
provocar unhas mellores condicións para o estudiantado. Por otra banda, hai un
asociacionismo cultural, deportivo etc, vai permitir a liberación da biblioteca, vai
permitir a liberación de espacios de uso compartido para estas asociacións. Son tres
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O Sr. González, di que esta proposta que trae o equipo de goberno que consite en que
as antigas vivendas escolares, que están en estado de abandono, e pase a ser cedido
ao concello, e nunha primeira fase faríase unha obra, vía fondos europeos, de cerca
de 500.000 euros para acondicionar a estructura, o baixo e o primeiro andar, e facer
realidade o compromiso de todos os grupos no ano 2015, para a creación dun museo
etnográfico, que é necesario, porque Redondela distínguese na nosa bisbarra pola
riqueza histórico-cultural, non só polas festas da vila e outras manifestacións
relacionadas co mar ou co campo ou parroquias como en Cabeiro coa producción de
cestería... todo iso recopilado para enriquecer a cultura dos nosos veciños e veciñas e
da contorna. Pode ser unha oportunidade de descubrir ás novas xeracións de que hai
actividades tradicionais que se poden recuperar e supoñan tamén un incentivo
económico.

ACTA DO PLENO

Tras ler a proposta, a Sra. Castro explica que se trata de solicitar a cesión das
vivendas dos antigos mestres na Avenida de Mendiño, despois de varios
procedementos para conseguir a desafectación e é fruto do traballo destes meses e é
o paso incial para un proxecto importante para a creación dun museo antropolóxico en
Redondela. Trátase dunha cesión por un tempo de 25 anos, gratuíta. Un dos trámites
posteriores será modificar o uso, está en dominio martítimo terrestre, agora ten un uso
educativo e se cambiará a un uso sociocultural. Deixar claro que este edificio, que está
nunha zona de afección de costas, non pode utilizarse para vivenda social, Costas
prohíbe o uso residencial ao estar nunha zona de marismas. A intención era o seu uso
público das edificacións e é importante que este é o único uso permitido nesa zona,
usos dotacionais públicos. Calquera intento para habilitar esas edificacións para
vivenda social foi e será rexeitado. Aclara que non se pode trasmitir a terceiros, polo
que non se podería ceder as asociacións.

puntos a favor. Xa está tamén explicado que o ideal sería unha compra, pero non é
posible, a legalidade non o permite, como tampouco o uso para vivendas sociais.

Fala de 6,5 millóns de euros, 2016 a 2019 o PP só foi capaz de gastar 200.000 euros,
en catro anos, para unha pista de skate. A xente non come de ideas, son ideas,
propostas e proxectos, se non hai ideas non hai nada. Da senda verde di que fixo
concurso de ideas, pero moi mal feitos, nestes concursos os proxectistas gañan un
premio. Vostede comprou un cartel dunha idea, facendo pensar aos veciños que tiña
unha obra e non tiña contratada nin a redacción do proxecto. Se quere sacamos as
datas nos informes da EDUSI, tamén podemos ver as datas da praza de Ponteareas,
vostede, con nocturnidade e alevosía, sacou unhas placas falsas cos cartos de todos
os veciños e veciñas de Redondela tres días antes das eleccións. As únicas ideas do
PP foron a senda verde e a praza de Ponteareas, Non quero medallas, vimos aquí a
traballar e facer efectivos eses proxectos.
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A Sra. Castro, resposta que é importante aclarar varias cousas. Si que existe
posibilidade de compra, pero a taxación de 300.000 euros é moi elevada, o beneficio
de comprar fronte a posibilidade de cesión non o xustifica. Accederon a esa
subvención dos fondos europeos cando gobernaba o PP pero tamén cando entrou a
gobernar tiña concedida polo goberno anterior a subvención de Marisma Mais, e se
fixo un pavillón, eu faría outro, e unha pisa dobre... iso é non ter ideas. Pero ese
concurso de idea do que presume quedou no que a vostede lle parecía mellor, quedou
en nada.
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Critican a Javier Bas que marchou por motivos persoais e agora está defendendo os
intereses de Redondela en Madrid e non como o parlamentario do BNG e os
desaparecidos do PSOE, que viñeron a presumir da supresión da peaxe de Rande,
pero cando non hai supresión, están escondidos. Estou moi orgullosa do traballo que
fixemos con Javier Bas. Hoxe traen esta proposta porque teñen máis de medio millón
de euros obtidos duns fondos europeos cunha proposta que levou a cabo o PP. E o
PSOE non levaba nas súas propostas para as xuntanzas para poñernos todos de
acordo cómo íamos levar eses fondos europeos porque eran a longo prazo e vostedes
non apostaron por estes proxectos. Non queren que traballemos por Redondela. Vaian
as actas dos fondos EDUSI e vexan como se traballaba coa oposición cando
gobernabamos nós.

ACTA DO PLENO

A sra. Amoedo, expón que quere dar un pouco mais de información porque a sra.
Castro e o sr. Boullosa esquecen que este proxecto é posible porque o PP solicitou
uns fondos europeos e fíxose cun exemplo de participación, conseguíronse 6 millóns
de euros, cun proxecto para Redondela, todo consensuado con todos vostedes, salvo
o BNG, que agora ben a congratularse do proxecto cando non quixo nada co PP. Ten
todas as achegas que fixeron todos os grupos e o PSOE non falaba precisamente da
recuperación deste edificio, tampouco a senda verde de Chapela, pero foi achegado
polo PP e o PSOE falaba non da senda verde, senón da ampliación do paseo de
Cardona. Cando este proxecto foi presentado polo PP e se pediron estos proxectos.

A Sra. Amoedo, resposta que respecto a que só se gastaran 200.000 dos fondos
europeos, pero recórdalle que as oficinas de servizos sociais foi un proxecto que
entrou nestes fondos e a recuperación do cemiterio dos Eidos tamén é un proxecto
dentro dos fondos europeos e xa se realizou. Levan dous anos gobernando e tivemos
catro comisións de xuntanza de EDUSI, das cales dúas se fixeron o ano pasaso e ata
a semana pasada non tivemos outra, fáltalles constancia, só son capaces de levar os
proxectos que xa tiñan autorización, xa estaban definidos polo anterior goberno, non
son quén vostedes de levar o seu propio proxecto. Traen un proxecto de 800.000
euros e teñen financiación de 400.000 e do que non hai un concurso de ideas, non hai
un proxecto da contorna. Tampouco explican como se organizará o museo, que pezas,
cómo será o mantemento… Di que a Senda verde non estaba proxectado por
vostedes, este espazo en Santa Mariña tampouco nas ideas que vostedes achegaran.
Preocúpalle que AER descartou a idea de recuperar as Telleiras, e non foron quén de
mover un papel para realizar esta recuperación, que o concelleiro de Cultura non fose
capaz de levar a cabo este proxecto. Estanse poñendo medallas falando da
revitalización das prazas, recorda que na praza de Chapela investiuse uns cartos
importantes destes fondos europeos.

A Sra. Castro di que o que se invertiron foron 60.000 € para facer un váter que os
praceiros e praceiras repudian. O contrato de adxudicación das obras do edificio dos
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O Sr. Boullosa di que non lle sorprende que a xente non se siga o pleno, arrancamos
cun proxecto positivo e terminamos debatindo se o PP foi o que conseguiu os fondos e
tamén foi o que creou Bruxelas. Non é o PP, e o goberno municipal o que xestionou
eses fondos. E deses 6,5 millóns conseguiron en catro anos investir 200.000 nun skate
park e unha cantidade ínfima nun baño no mercado de Chapela. Pero non foi o PP
senón o goberno municipal, demostre que é unha oposición constructiva.

ACTA DO PLENO

BNG non quere entrar nesa forma de actuar, os fondos europeos deben ser para
grandes iniciativas, de impacto para Redondela, por qué non se fixo o paseo marítimo
de Cesantes?, a Senda Verde é positivo, apostamos polo levantamento das vías que
nos supuxo un custo, para recuperar ese espazo, e agora se vai facer a senda verde.
Non usar os fondos europeos para facer un local de servizos sociais, iso tiña que telo
previsto nos orzamentos. Estabamos a favor de actuacións para eficiencia enerxética,
apostar por iso e cambiar as luminarias do 50% do municipio, grandes proxectos. Xa
tiña que conveniar co ministerio e a Xunta xa a tiña que ter rehabillitada a praza de
Ponteareas e que a Redondela non lle custara un euro, foi un calote que lle meteron os
seus compañeiros do PP. Agora hai que ir as présas a realizar inversións.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

O Sr. González expón que esta gestión dos fondos europeos estase facendo a través
dunha empresa, que xa xestionou os fondos Marisma Máis cos que se atopou o PP
cando chegou ao goberno no 2011, e que permitiron o Museo Meirande e o pelotazo
de detraer 600.000 € para construír un centro de día no antigo colexio de Trasmañó
para acabar un pavillón. Todos disfrutamos desas infraestructuras, co tema da EDUSI
o PP puxo a funcionar a súa filosocía, facer moitas cousas, case unha veintena de
actuacións para sacar tallada electoral.

servizos sociais de Redondela realizouno este goberno, igual que o contrato cemiteiro
de Eidos que saiu poudo despois de que entrara este goberno. Di que só aproveitan
proxectos do PP, afortunadamente aproveitamos os mínimos, porque
desgrazadamente o 80% dos proxectos do PP non valen para nada. Son proxectos
mediocres que tiveron que ser modificados. Concurso de ideas, sabe que este edificio
do que estamos falando a día de hoxe non é de titularidade municipal, sabe que para
facer un proxecto, aquí contratamos, pedindo tres ofertas e cando pasan de contrato
menor licitamos, non escollemos aos proxectistas a dedo. Ese é o seguinte paso, o
único que traemos aquí hoxe e a solicitude de cesión, este non é o momento de
solicitar un proxecto. Podo relatarlle todos os traballos que fixo este Concello na
EDUSI durante este tempo, di que mañá o publicará en internet.

Realizada a votación, a proposta resulta aprobada unanimidade dos concelleiros e
concelleiras presentes, sendo vinte (20) votos a favor, sedo 8 do PP, 7 do PSdeGPSOE, 3 de AER e 2 do BNG.

5. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos I/21 (Expediente 997/2021)
ANTECEDENTES

ACTA DO PLENO

A Alcaldesa pon de manifesta que non está presente a Sra. Barciela e tería que
contabilizar o PP un voto menos.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

VOTACIÓN E ACORDO

"Vistos os diversos gastos do Concello de Redondela que non figuran na contabilidade
municipal ao corresponder a gastos pendentes do seu recoñecemento xudicial ou
extraxudicial.
A intervención municipal emitiu o preceptivo informe de carácter negativo de data 18
de febreiro de 2021, así como certificación de existencia de crédito.
A súa vez prevese que a aprobación, se procede, deste recoñecemento extraxudicial
non vai supor limitación na execución dos gastos a impartir este ano.
Coa finalidade de non causar quebrantos económicos a terceiros, evitar
enriquecementos inxustos para o Concello de Redondela, e poder contabilizar e
posteriormente pagar diversos gastos.
Esta Alcaldía proponlle ao Concello Pleno a adopción do seguinte acordo:
Primeiro.- Proceder ao levantamento do reparo do informe da intervención baseado en
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Ditame da Comisión Informativa Permanente de Economía e Facenda da sesión do
22/02/2021:

que procedese a aprobar gastos esixibles ao Concello.
Segundo.- Recoñecer extraxudicialmente gastos por importe total de 79.548,07 euros,
distribuídos do seguinte xeito, e imputando os gastos ás partidas que se indican do
orzamento do Concello de Redondela para o ano 2021"

INTERVENCIÓNS

O sr. Boullosa, di que como ben se di, máis do 90% son relativas ao suministro
electrico, pero hai que revisar as facturas unha a unha. Explica as facturas do seu
departamento porque son actuacións do verán, porque a asociación que levou a cabo
meteu a factura o final do ano e non deu tempo a contabilizalas. Si chaman a atención
dúas facturas por importe aproximado de 5.000 euros as que se refería o sr. González,
veñen do ano 2019. Déronse as explicacións polos departamentos, dicir que a xestión
polo PP podería ser algo mellor e os provedores cobrarían antes.

A Sra. Amoedo expón que están informadas favorablemente polo interventor e van
apoiar e non van facer debate de algo que non ten debate.

A Sra. Castro, aclara que hai un par de facturas de Xoga que tardaron en firmarse e
aboarse, había unha discrepancia nas horas prestadas e houbo que modificalas.

VOTACIÓN E ACORDO
A Alcaldesa da paso á votación da proposta, que queda aprobada por unanimidade
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O Sr. González di que, revisadas as facturas e vendo que máis do 90% corresponden
a suministros e un par de facturas da asociación Xoga, mediadores de linguaxe de
signos, que levan dando voltas dende o 2019 con varias facturas e por importe
aproximado de 5000 euros e alédanse de que se chegue ao final deste trámite para
poder pagar estas facturas.

ACTA DO PLENO

Sendo ás 21.49 h incorpórase a concelleira sra. Barciela.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

A Sra. Castro, tras ler a proposta, explica que hai facturas que non chegan a tempo
antes de finalizar o exercicio e teñemos que traelas a Pleno para a súa aprobación. Da
os datos das facturas, un total de 148 facturas, 121 corresponden na súa maioría a
facturas de suministro electrico, 79.548 euros de importe total de recoñecemento e
pasa a ler a proposta.

dos concelleiros e concelleiras presentes, por un total de vinte e un votos (21), sendo
9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE, 3 de AER e 2 do BNG.

6. Aprobación imposición de penalidades á concesionaria de recollida do lixo
(exp. 5720/2020)
ANTECEDENTES

“Rotulación dos contenedoresOs contenedores carecen da rotulación necesaria.
Respecto a rotulación de contenedores o prego de prescricións técnicas, no artigo 5
di:“Os contenedores (debidamente homologados) instalaranse rotulados de xeito
indelébel co emblema do Concello de Redondela, incluíndo a mención do horario e
días nos que se poderá efectuar o depósito de lixo.”
Ningún contenedor contén o horario e días nos que se poderá efectuar o depósito de
lixo, a excepción dos que colocou esta concellería.
Lavado de contenedores
Respecto o lavado de contenedores o prego de prescricións técnicas, artigo 3.A) di:“As
operacións de lavado e desinfección da totalidade dos contenedores coa seguinte
frecuencia: todos os para a recollida dos residuos non incluidos nas recollidas
selectivas deberá efectuarse cando menos unha vez ao mes.”
En varias ocasións pediuse a empresa especificamente a limpeza efectiva de
contenedores, ademais das solicitudes da veciñanza nos oficios diarios de incidencias.
Nos informes quincenais de Urbaser se reflicte os días que fixeron limpeza de
contenedores, pero en ningún momento se reflicte o número de contenedores que se
están a limpar, sen ter esta concellería forma de comprobar que, como di o prego de
prescricións técnicas, se realiza como mínimo unha limpeza ao mes de todos os
contenedores.
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Lido o informe asinado, con data 28.12.2020, pola técnica superior en Educación e
Control Ambiental que prestaba servizos para o Concello relativo as actuacións de
Urbaser, SA como concesionaria do devantido contrato que se transcribe de seguido e
que pon de manifesto determinados incumprimentos por parte da empresa en relación
coa prestación do servizo:
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"Por acordo do Pleno adoptado en sesión celebrada o día 22.02.2007 adxudicouse a
concesión administrativa da Xestión do servizo de prerrecollida, recollida domiciliaria
universal dos residuos sólidos urbanos e o seu transporte, á empresa Urbaser, SA, co
CIF núm. A79524054 e representada por Jesús Antonio Rodríguez Morilla,
formalizándose o contrato administrativo o día 13.04.2007.

ACTA DO PLENO

Ditame da Comisión Informativa de Medio ambiente, Medio Mariño e Sanidade na súa
sesión de 22/02/2021:

Nos meses de xuño (2020-E-RE-2194), setembro (2020-E-RE-3987) e novembro
(2020-E-RE-4464) a empresa di que se fixeron a metade de días de lavado do que
acostuman a facer, habendo incluso un mes, outubro (2020-E-RE-4144 e 2020-E-RE4355), no que non se fixo lavado de contenedores ningún día.
Recollida de voluminosos/vertidos
Debido ás numerosas queixas dos veciños relacionadas co servizo de recollida de
voluminosos solicitouse a empresa (2020-S-RE-2940) o envío dun parte, a día
vencido, no se que se relacionen todas as solicitudes de recollidas de voluminosos así
como as datas para xestionalas.
Esta concellería non pode facer o control dos vertidos incontrolados que se están a
facer, xa que moitos dos vertidos que se tipifican como incontrolados non o son, xa
estando xestionados por persoal de Urbaser.

No documento de formalización do contrato, na cláusula primeira, no apartado relativo
a outras melloras URBASER, SA ofrece:
“a ampliación do servizo de recollida de residuos en zona B un día máis á semana
(xoves ou mércores dependendo do equipo en horario de 06.00 a 13.00 h.”
Con isto, o servizo de recollida dos residuos non incluídos no sistema de recollida
selectiva da zona B queda en tres días semanais, tendo que cambiar o día no caso de
que coincidan os ordinarios en festivo.
Esta concellería non ten que estar a avisar a empresa previo a calquera festividade de
que cambie o día de recollida, nen pagar sobre custes dun servizo que está
claramente incluído no contrato.
Concretamente o 17/4/20 (2020-S-RE-1855) recórdaselle a festividade do 20/4/20,
respondendo que se lle avisa con pouco tempo e terá sobrecustes (2020-E-RE-980).
O 30/10/20 recórdaselle a festividade do 3/11/20 patrón da limpeza (2020-S-RE-4778),
respondendo que non aparece no prego de prescricións técnicas nin no contrato que
na zona B teñan que recoller tres días a semana (2020-E-RE-3885).”
Tendo en conta que a cláusula 22ª do Prego de cláusulas administrativas particulares
(PCAP) que rexe a contratación, aprobado por acordo do Pleno adoptado na sesión
celebrada o día 28.09.2006, establece os incumprimentos leves, graves e moi graves
que son os seguintes:
“A) Leves.
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“A recollida dos residuos non incluídos no sistema de recollida selectiva realizarase
dúas veces á semana. No caso de que a data de recollida coincida con festivo
poderase cambiar o día, sempre mantendo a frecuencia de dous días semanais.

ACTA DO PLENO

No referido a programación da recollida da zona B o prego de prescricións técnicas
establece no artigo 4, ZONA B:

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Días festivos

Todos os incumprimentos derivados das obrigas da concesionaria establecidas no
presente prego e no contrato administrativo, non cualificadas de graves ou moi graves,
e en xeral o atraso ou deficiente prestación dos servizos obxecto do contrato e a
inobservancia reiterada das advertencias formuladas polos servizos municipais.
B) Graves.
1.A imposición de dúas sancións leves no período dun ano, sempre que sexan da
mesma natureza.
2.O comportamento incorrecto do persoal do servizo cos usuarios.
3.Non coidar coa dilixencia necesaria os vehículos e maquinaria adscritos áconcesión.
4.No repoñer o material inservíbel ou non reparar o material avariado adscrito á
concesión.

7.Entregar nas plantas ou estacións de transferencia ou xestor autorizado residuos
doutro Concello a nome do Concello de Redondela.
8.Non realizar algún servizo de recollida provocando situacións de insalubridade.
C) Moi graves
1.Non dar comezo á prestación dos sevizos contratados dentro do prazo estipulado no
presente prego.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

6.Percibir a concesionaria ou seus empregados calquera remuneración de particulares
ou usuarios do servizo.

ACTA DO PLENO

5.O incumprimento das obrigas laborais, tributarias ou coa Seguridade Social.

3.Fraude na forma de prestación do servizo, non utilizando medios adecuados ou
elementos esenciais esixidos.
4.Destinar para fins ou obxectos alleos ao servizo contratado os materiais, vehículos e
maquinarias adscritos a este.
5.Ceder, subarrendar ou traspasar todo ou parte do servizo contratado, ou calquera
dos seus elementos baixo calquera modalidade ou título, sen previa autorización do
Concello.
6.Resistencia ou negativa ao exercicio da función fiscalizadora e de control dos
servizos municipais.
7.Causar danos deliberadamente ou por neglixencia inexcusábel nos bens afectos ao
servizo.
8.A imposición de dúas penalizacións graves no período dun ano, sempre que sexan
da mesma natureza.
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2.Paralización ou non prestación dos servizos contratados, agás nos casos declarados
de forza maior.

Considerando que a cláusula 23ª do PCAP establece en relación ás penalizacións que
os expedientes para o seu establecemento seguirán a mesma tramitación que a
determinada na lexislación aplicable para os procedementos sancionadores e serán
resoltos polo órgano de contratación, sinalando, ademais, que os expedientes de
penalización pola comisión dun incumprimento cualificado como leve poderán ser
resoltos polo alcalde ou concelleiro delegado de Medio Ambiente.

Á vista de todo o anterior, PROPOÑO ao Pleno do Concello, previo ditame da
Comisión Informativa, a adopción dos seguintes acordos:
Primeiro.- Incoar o procedemento para acordar, se procede, a imposición de
penalidades por incumprimento das prestacións do contrato da concesión
administrativa da Xestión do servizo de prerrecollida, recollida domiciliaria universal
dos residuos sólidos urbanos e o seu transporte á empresa contratista URBASER SA,
co CIF núm. A79524054, polos seguintes incumprimentos:
1. Incumprimento:
Que os contedores carecen da rotulación necesaria. Xa que ningún contedor contén o
horario e días nos que se poderá efectuar o depósito de lixo, a excepción dos que
colocou a Concellería de Medio Ambiente.
Precepto infrinxido
Cláusula 5 do Prego de Prescricións Técnicas: “Os contedores (debidamente
homologados) instalaranse rotulados de xeito indelébel co emblema do Concello de
Redondela, incluíndo a mención do horario e días nos que se poderá efectuar o
depósito de lixo”
Infracción: Leve. Todos os incumprimentos derivados das obrigas da concesionarias
establecidas no presente prego e no contrato administrativo, non cualificadas como
graves ou moi graves, e en xeral o atraso ou a deficiente prestación dos servizos
obxecto do contrato e a inobservancia reiterada das advertencias formuladas polos
servizos municipais.SANCIÓN: de 300 a 1.000 euros
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Considerando que o réxime de penalidades na concesión rexese polo previsto no
PCAP, tal como dispón o art. 115.12ª do Decreto do 17 de xuño de 1955 polo que se
aproba o Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, que inclue entre as
cláusulas das concesións, as "Sancións por incumprimento da concesión".

ACTA DO PLENO

Concello, e que se emitise informe pola Secretaría xeral municipal previo á resolución
de inicio do expediente administrativo para a imposición de penalidades.Lido o informe
emitido pola secretaria xeral do Concello co núm. 18/2021, de data 17.02.2021 e CV
7R4LLD9YLZHFJHFJXN74XZD2J.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Vista a providencia da Concellería delegada de Medio Ambiente, de data 02.02.2021,
pola que se dispuxo que se tramitase o expediente de imposición de penalidades á
empresa Urbaser, SA, co CIF núm. A79524054, por incumprimento das obrigas
derivadas do contrato da concesión administrativa da Xestión do servizo de
prerrecollida, recollida domiciliaria universal dos residuos sólidos urbanos e o seu
transporte, de acordo co recollido no informe asinado, con data 28.12.2020, pola
técnica superior en Educación e Control Ambiental que prestaba servizos para o

2. Incumprimento: Non realización do lavado de contedores, nos meses de xuño,
setembro, outubro e novembro do ano 2020, segundo os informes da empresa cos
seguintes números e datas de rexistro de entrada:- 2020-E-RE-2194- 2020-E-RE3987- 2020-E-RE-4144- 2020-E-RE-4355
Precepto Infrinxido
Artigo 3.A) do Prego De Prescricións Técnicas: “As operacións de lavado e
desinfección da totalidade dos contedores coa seguinte frecuencia: todos os
contedores para a recollida dos residuos non incluídos nas recollidas selectivas deberá
efectuarse cando menos unha vez ao mes”

Produciríanse neste caso dúas infraccións leves polo posible incumprimento na
prestación do servizo nos meses xuño, setembro, outubro ou novembro.Hai que ter en
conta que a imposición de dúas sancións leves no período dun ano, sempre que sexan
da mesma natureza, ten a cualificación de grave, sendo a sanción de 1.000,01 a 3.000
euros.
3. Incumprimento: Non recollida dos residuos na Zona B pola festividade do
20.04.2020 e o 03.11.2020, debendo realizar tres días de recollida á semana segundo
a súa oferta e modificar un día da recollida cando coincida en festivo. De forma que
non se substitúe o día festivo por outro día da semana anterior ao festivo, tal como se
lle require.

ACTA DO PLENO

Sanción: de 300 a 1.000 euros.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Infracción: Leve. Todos os incumprimentos derivados das obrigas da concesionarias
establecidas no presente prego e no contrato administrativo, non cualificadas como
graves ou moi graves, e en xeral o atraso ou a deficiente prestación dos servizos
obxecto do contrato e a inobservancia reiterada das advertencias formuladas polos
servizos municipais.

Cláusula 4 do Prego De Prescricións Técnicas:” A recollida dos residuos non incluídos
no sistema de recollida selectiva realizarase dúas veces á semana. No caso de que a
data de recollida coincida con festivo poderase cambiar o día, sempre mantendo a
frecuencia de dous días semanais”
En relación ás mellores ofertadas pola empresa adxudicataria que se recollen no
documento de formalización do contrato:“a ampliación do servizo de recollida de
residuos na zona B un día mais á semana (xoves ou mércores) dependendo do equipo
en horario de 06.00 a 13.00 horas”.
Infracción: Leve. Todos os incumprimentos derivados das obrigas da concesionarias
establecidas no presente prego e no contrato administrativo, non cualificadas como
graves ou moi graves, e en xeral o atraso ou a deficiente prestación dos servizos
obxecto do contrato e a inobservancia reiterada das advertencias formuladas polos
servizos municipais.
Produciríanse neste caso dúas infraccións leves polo posible incumprimento na
prestación do servizo nas semanas coincidentes cos días festivos do 20.04.2020 e o
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Precepto Infrinxido

día 03.11.2020.SANCIÓN: de 300 a 1.000 euros.
Hai que ter en conta que a imposición de dúas sancións leves no periodo dun ano,
sempre que sexan da mesma natureza, ten a cualificación de grave, sendo a sanción
de 1.000,01 a 3.000 euros.
4. Reflíctese no informe a falta de control na recollida de voluminosos e verquidos
incontrolados, se ben non se recollen incumprimentos expresos e concretos, que
definan a comisión da infracción de forma completa.
Segundo.- Outorgarlle audiencia á empresa contratista, por un prazo de quince días
dende a notificación desta resolución, así como ao avalista ou asegurador polo mesmo
prazo, aos efectos de que presenten as alegacións e documentos que consideren
convenientes.

O sr. Villar explica que traen unha proposta di que falou coa Secretaria. É un
expediente atípico porque en dez anos de concesión

Explica a secretaria que a proposta que presenta ao Pleno a Concellería de medio
ambiente é a incoación do expediente de imposición de penalidades, procede un
trámite de audiencia á empresa contratista, se se aproba esta proposta, para que
poida presentar alegacións ou presentar documentación en defensa dos seus dereitos,
por prazo de quince días. Despois se realizará unha proposta definitiva para a
aprobación da imposición de penalidades, se procede. Nese caso volveríase a traer a
pleno esa proposta xa coa sanción definitiva e as sancións que se entendan
procedentes.

O sr Villar di que este expediente chega a este pleno porque é unha empresa que vivia
nun pobo sen lei, cando chegamos levabanse dous anos ou mais en lavar os
contenedores e sen existir ningún informe nin reclamación no concellos. Había un
montón de queixas veciñais e aquí estamos con este expediente. Vai a proposta
conforme a un informe da técnica de control ambiental, estamos aprendendo como
traballar poderían ser mais infraccións pero hai que traballar tendo en conta os
posibles recursos. Por exemplo no tema da recollida de voluminosos, e no tema dos
días festivos. Procede a ler a proposta.

O Sr. González di que o expediente ten o seu aquel, porque hai un informe que refire á
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INTERVENCIÓNS

ACTA DO PLENO

Cuarto.- Solicitar, así mesmo, que se realice informe de Tesourería en relación coas
garantías presentadas polo contratista."

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Terceiro.-. Solicitar informe dos servizos municipais sobre as alegacións presentadas,
no seu caso.

A Sra. Castro, manifesta que é un procedemento que temos que traer a pleno porque
foi un contrato que se aprobou en pleno, non corresponde a Alcaldía, nin concellería
delegada. É unha mostra que corresponde ao traballo feito nestes meses e comezan a
verse os esforzos. Está de acordo en que si os contratos non se cumpren, terase que
amonestar ás empresas, e debería haber moito máis control e é lóxico que se
supervisen dende o concello estes traballos. Segundo o que di o sr. Álvarez está ben
que se consigan cousas a maiores, sempre que se cumpra o contrato.

O Sr. Villar, aclara a Xoan Carlos que se facía referencia nese escrito que non se
recollía nos festivos, senón o día anterior ou posterior. En relación ao Sr. Álvarez día
que se atopo lagunas no contrato, por suposto que hai lagunas, é contrato de 20 anos
moi mal parido, pero hai cousas a que agarrarse, facer panfeltos, eso é o que queren
as empresas, dar carameliños.
A recollida de algas era un desastre, recollíanse e se deixaban no monte a cheirar,
para que se fixera ben tivo que chegar a Urbaser Madrid e Valladolid e empezouse a
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O Sr. Álvarez explica que se trata de iniciar un procedemento, pero quere recordar que
o contrato firmouse no ano 2007 e estaba o BNG e o PSOE, un contrato a 20 anos con
cantidade de lagunas e cousas ambiguas e iso supón que a concesionaria cumpra
daquela maneira e que hai que estar sempre vixiando e que a concesionaria cumpra.
Recordar que xa houbo un procedemento xudicial no que se lle requiriu á empresa
retirada das algas, que era unha mellora do prego, e a empresa esixía que se lle
pagaran e gañou o pleito Urbaser. Non é certo o que di o sr. Villar de que os
contenedores levaban anos sen lavarse. O que sí é certo é que nestes anos, as
cousas que non se lograban por vía cohercitiva de imposición de sancións era porque
este concelleiro negociaba coa empresa as cousas que non estaban previstas nos
pregos como por exemplo liña verde, entrega de composteiros, cursos... etc.
Repróchalle que se había estes problemas non convocara a comisión de servizos
privatizados, que non se publican datos das toneladas de lixo, de algas, pediu datos
diso e non os ten. Neste último ano coa pandemia, constátase que se ampliou a
recollida de mobiliario, pero todos eses datos non os temos. Está esperando polos
datos que lle prometeu o sr. Villar que quedou de pasar os datos desa comisión.

ACTA DO PLENO

competencia para iniciar o expediente sancionador, e a partir dunha sentenza do
Tribunal Supremo do ano 2019 que contemplaba que este tipo de sancións teñen que
pasar por acordo plenario. Dende o BNG xa o levaban denunciando antes co PP e
agora con PSdeG-PSOE e AER. Constataban que había unha falta de recollida do lixo
coincidindo cos días festivos, no ano 2019 xa presentaron un escrito neste sentido.
Deúsenos unha resposta transmitindo a resposta que xustificaba Urbaser que non lle
serviron e continuaron facendo un papel de oposición transmitindo o que lle dicían os
veciños e veciñas. Di que é simbólica a sanción de 3.000 € pero a cuestión e que o
Concello se faga fronte ante empresas que están prestando servizo aos veciños e
veciñas. Menciona tamén as malas condicións laborais dos traballadores e
traballadoras, que redunda neste mal servizo. Di que o Concello ten que apretar as
tuercas a estas concesionarias. Parécelle positiva a proposta.

facer ben a recollida de algas. Tiveron acceso á comisión ao expediente, 61/2020. Ahí
o ten para mirar, colla palomitas para ver todas as entradas que hai nese expediente
pode quedar asustado do que hai, porque o traballo dun ano é por oito, por dez ou por
doce. Haberá comisións de servizos privatizados cando as persoas responsables
sepamos cómo funcionan e cómo están para poder falar delas, porque son moi amplos
que hai que ver primeiro.
En canto aos datos que vostede pediu, contestáronselle con tempo porque hai que
pedir os datos para contestarlle a vostede. Non hai departamento de medio ambiente
administrativo no concello de Redondela dende 2014, non cubriron vostedes as plazas
de medio ambiente, nin había técnicos competentes, porque vostedes facían trampa,
contrataban por unha subvención da Xunta para temas forestales e o tiñan aí ao
técnico nove meses. Agora hai un técnico contratado para o que ten que ser.

En relación á cuestión da que fala o sr. Álvarez sobre o xuízo, dicta sentenza un xuíz e
o concello segue pagando a esa empresa por esta contratación, porque vía Plan
Concellos en agosto de 2020 pagáronselle 55.000 euros. Hai que solucionar o
problema do lixo. Entre outras cousas, Sogama carga aos Concellos todos os anos
unhas taxas moi elevadas e están afogando a moitos concellos. Na época de Javier
Bas se contrataron moitos servizos como a limpeza de edificios púlicos, o servizo de
axuda no fogar, as piscinas, mesmo a xestión cultural do Concello de Redondela. O
BNG entende que é o momento que se poidan remunicipalizar determinados servizos,
Aqualia e Urbaser é complicado, pero outros sí se poderían, coma o servizo de axuda
no fogar. Baixo o goberno do PP creou un vertedeiro ilegal no que foi a parar de todo
durante seis anos, ao carón de cemiterio de Mañó e que o Concello o permitiu,
fomentou e creou ese vertedoiro ilegal, que se ven alguén de medio ambiente ao
concello cáelle un calote por culpa do PP. É unha sanción simbolica pero imos botar
unha man ao equipo de goberno fronte ás concesionarias.

A sra. Castro di que o concelleiro de medio ambiente poderá indicar e explicar ese
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O sr. González, di polo visto un dos grandes problemas son os pregos de prescricións
técnicos, pero eso era elaborada por técnicos e políticos. Redondela foi un dos
concellos referente para os pregos para contratar a este tipo de servizos de recollida
do lixo pero agora xa se contrata a unha empresa para novas concesións que parece
que se van manter. En canto á referencia dos 30.000 habitantes tamén estaban no
2007 e no 2003, e o servizo era bo.
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E á empresa concesionaria que teña claro que esta concellería de medio ambiente
está traballando para que todo funcione ben, xa se está traballando no próximo
expediente, somps cordiales e xa se lle avisa. E se seguimos así a partir no mes de
abril faranse inspeccións nas instalacións desta empresa. Que a única penalidade que
se impuxo a esta empresa foi no 2010 e pagou a empresa no 2020, unha década
despois, hai que cambiar a política das empresas concesionarias deste Concello.

ACTA DO PLENO

Para o oposición, o concello é de 30.000 habitantes pero temos medios limitados para
facer controis, non hai medios económicos e materiais para todo. Temos que navegar
na realidade e non hai medios económicos nin humanos.

vertedorio ilegal que temos en Mañó gracias ao PP. Recorda que o que se trae a pleno
é a incoación do expediente para sancionar incumprimentos contractuais.

Vamos a apoiar isto porque si a empresa non funciona, ten que funcionar. Se quere
sancionar e temos o visto bo da secretaria, para adiante. Faga cousas grandes para
Redondela aparte de poñer inodoros ao lado do Multiusos, que é unha chapuza, poña
iluminacíóns no viaducto e volva coa bandeira azul. Porque lle quedan poucos meses
e non fixo nada por Redondela.

O sr. Villar, di que vostede predice o futuro e ten moitas ganas de que marche. Xa que
se falou do vertedoiro de Maño é un desastre ambiental, aí hai de todo, é unha
auténtica irresponsabilidade. Sabe quén recollía o amianto sen a protección
adecuada?, o persoal do concello cos traxes do Prestixe, agora faise con persoal
autorizados e pagando as taxas, o ano pasado xa van 10.000 euros gastados polas
retiradas deses residuos. A merda hai que poñela nalgún sitio, a merda hai que tratala
e xestionala. Fala de que vostede negociaba, este concelleiro andívolle encima á
empresa Valoriza que limpaba os baños da praia só limpaban os baños pola semana e
acabaou limpando tamén os fins de semana, os baños de Chapela, as casetas de
socorristas... que estaban no prego.
Espera ter o apoio para seguir co traballo e dar un saúdo á súa compañeira Susana
Couñago, o ser humano sempre ten unha obsesión pola inmensidade do eterno e
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Leva outro funcionamento con Urbaser, nós o apoiamos, que non funcionan, póñaos a
andar. Eu negociaba con Urbaser, a xente cando ten basura bota no contenedor, hai
que educar á xente doutra maneira, eu negociaba, non gastes cartos coas pegatinas e
fas outras cousas, porque a sanción era moi leve. Son outros procedementos, esas
cousas se deben tratarse na comisión de servizos privatizados ou preguntar, que eu
son unha persoa sociable. Só se queixa nas redes, eu tampouco tiña persoal. Pedíalle
os datos á empresa de Urbaser, pero eu non andaba nunha barquita... Os meses que
lle quedan, xa que perdeu a bandeira azul e outras cousas que non quede só como o
concelleiro das caceroladas, e non minta dicindo que as praias nunca se limparan,
porque limpábanse todos os anos.

ACTA DO PLENO

Cando entrou Digna no Concello, díxenlle "aquí ten as chaves, estou a disposición",
aínda non había concelleiro de medioambiente e deixeille escrito á técnica todo o que
estaba pendiente, vostede entrou tres semanas despois, e puido chamar se tiña
algunha dúbida, como tamén eu así o fixen cando entrei co concelleiro anterior, que
me atendeu moi ben.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

O Sr. Álvarez, manifesta que respecto aos vertedoiros ilegais, di que os restos onde
tiña que estar o fibrocemento, a terra... sí, a puxemos detrás do cemiterio de Mañó,
pero pero toda esta porquería estivo onde a pista de skate e a feira do gando, e se
tapou durante anos e nin se fixo un seguimento. Antes estaba ao lado da vila e agora
está ahí e se tanto lles molesta, levan dous anos, retírena e cambiena de sitio. En
canto ás algas retirábanse sobre 500/600 toneladas cada ano e o primeiro ano que
estivo aí reitiráronse 700 toneladas e ao ano seguinte cansouse e xa non retirou
ningunha.

sempre nos preguntamos se terán eco os nosos actos ao longo dos séculos. Eu só
vou dicir, cando sexa vello, e chegue alá, cando me pregunten quén era eu, Roberto
Villar Beretis, contarei que camiñei entre xigantes, as persoas nacen e se marchitan,
como trigo invernal, pero estes homes e mulleres de AER nunca morrerán. Contarei
que vivín nos tempos de Chopi, de Campa, de Ricardo, de Betti, de Ana e sobre todo
nos tempos de Susana Couñago, de AER. Contarei e seguirei contando a todos e
todas que vivín con orgullo de ser distintos e distintas, e o digo con voz moi alta,
vivimos no tempo dos valentes, Susana, aí estamos. Ata logo!

VOTACIÓN E ACORDO

7. Dar conta das Resolucións de alcaldía
Dase conta das resolucions da alcaldía ditadas dende o 25/01/2021 ao 22/02/2021.
O concello pleno queda informado.

8. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0183 de xeración de crédito,
expediente de modificación de créditos MC 01-21 gc 01-20

ACTA DO PLENO

B) ACTIVIDADE DE CONTROL

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

A Alcaldesa da paso á votación da proposta, que queda aprobada por unanimidade
dos concelleiros e concelleiras presentes, por un total de vinte e un votos (21), sendo
9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE, 3 de AER e 2 do BNG.

"Resolución da Alcaldia 2021-0183 de xeración de crédito, expediente de modificación
de créditos MC 01-21 gc 01-20:
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 2021.
Vistos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía MC 01-21 gc 01-21; o
Informe favorable e preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-27.01.21.1 de data
27 de xaneiro de 2021, que consta de seis páxinas cuns antecedentes, lexislación
aplicable, oito consideracións e conclusión.
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 01-21 gc 0120 por un importe de 1.359.093,56 € e introducir no orzamento e na contabilidade esta
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ANTECEDENTES

modificación nas aplicacións que a continuación se detallan:

APLICACIÓN ORZAMENTARIA

IMPORTE

7510064 Subv INEGA Axudas Prox Enerx Renovables

42.792,04 €

7510064 Subv INEGA Axudas Prox Enerx Renovables

50.438,61 €

7510002 Subv. AGADER: Rehab. e reforma de Mercados

16.035,57 €

7510001 Plan de Mellora de Camiños municipais AGADER

19.441,00 €

7910003 Proxecto Redondela 2020

616.900,80 €

7910003 Proxecto Redondela 2020

613.485,54 €

7508047 Subv. Xunta (Medio A.) Residuos de competencia municipal

1.220,00 €

TOTAL

1.360.313,56 €

PARTIDA ORZAMENTARIA

IMPORTE

3261A/6320000 Conservatorio / Caldeira de biomasa Conservatorio

42.792,04 €

3331C/6320000 Multiusos de Chapela / Caldeira de biomasa Multiusos de Chapela

50.438,61 €

4312A/6320000 Mercado de Redondela/Ascensor Mercado de Redondela

16.035,57 €

1531A/6190034 Vías Públicas / Mellora Estr. S.V. Trasmañó Plan mellora Cºs
19.441,00 €
AGADER
1722A/6090020 Outras actuacións de Medio Ambiente /Acondicionamento vía férrea
616.900,80 €
p/vía verde esp. Peonil-ciclista”
1531A/6190020 Vías Públicas/ Red 2020 Acondicionamento espazo público”

613.485,54

ACTA DO PLENO

Aplicacións orzamentarias de gastos

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Conceptos orzamentarios de ingreso

TOTAL

1.360.313,56 €

"
O concello pleno queda informado.

9. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0181 de modificación de créditos MC
02-21 tc 01-21
ANTECEDENTES
"Resolución da Alcaldia 2021-0181 de modificación de créditos MC 02-21 tc 01-21:
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
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1622A/6230000 “Xestión de residuos sólidos urbanos /Composteiros Prgr. Redondela
1.220,00 €
Composta“

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
o ano 2021.
Vistos e lidos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía-Presidencia MC
02-21 tc 01-21, Informe preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-27.01.21.1) de
data 27 de xaneiro de 2021 constando de seis páxinas con antecedentes, lexislación
aplicable, sete consideracións e conclusión.
Vista a certificación de existencia de crédito Certif-27.01.21.1 de 27 de xaneiro de
2021, RESOLVO:
Aprobar con carácter definitivo, firme e executivo sen necesidade de máis trámites o
expediente de modificación de créditos MC 02-21 tc 01-21 por un importe total de
1.711,07 € supoñendo que:

3231A/1510000 Ensino / Gratificacións funcionarios

534,24 €

2311A/1510000 Acción Social /Gratificacións funcionarios

1.176,83 €

TOTAL

1.711,07 €

MINORAR a aplicación:
APLICACIÓN ORZAMENTARIA

IMPORTE

9311A/1510000 Intervención / Gratificacións funcionarios (Intervención)

1.711,07 €

TOTAL

1.711,07 €

Así mesmo, que se proceda pola Intervención a introducir as modificacións de créditos
aprobadas na contabilidade da Corporación con efectos inmediatos.
Os concelleiros e concelleiras presentes quedan informados.

10. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0206 de modificación de créditos
MC 03-21 tc 02-21
ANTECEDENTES
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IMPORTE
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APLICACIÓNS ORZAMENTARIAS

ACTA DO PLENO

INCREMENTAR as aplicacións:

Resolución da Alcaldía 2021-0206 de modificación de créditos MC 03-21 tc 02-21
"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
o ano 2021.

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2411A/1430000

Fomento do Emprego /Achega municipal de contratacións

2.476,79 €

Aplicación de gastos cuxo crédito se incrementa
CÓDIGO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4321A/1310000

Ordenación e Promoción Turística / Retribución Básica Liña 3 P.C. 2.476,79 €
– Guías Turísmo

Así mesmo, que se proceda pola Intervención a introducir as modificacións de créditos
aprobadas na contabilidade da Corporación con efectos inmediatos.
O concello pleno queda enterado.

11. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0233 de modificación de créditos
MC 04-21 tc 03-21
ANTECEDENTES
Resolución da Alcaldía 2021-0233 de modificación de créditos MC 04-21 tc 03-21
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,

36 - 54

Cod. Validación: 3ZCK24SAEPQRY3XTHNML2N59N | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 36 a 54

Aplicación de gastos cuxo crédito se minora

ACTA DO PLENO

Aprobar con carácter definitivo, firme e executivo sen necesidade de máis trámites o
expediente de modificación de créditos MC 03-21 tc 02-21 por un importe total de
2.476,79 € supoñendo que:

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Vistos e lidos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía-Presidencia MC
03-21 tc 02-21: Informe preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-31.01.21.1) de
data 31 de xaneiro de 2021 constando de seis páxinas con antecedentes, lexislación
aplicable, sete consideracións e conclusión. Vista a certificación de existencia de
crédito 31.01.21.1 de data 31 de xaneiro de 2021, RESOLVO:

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
o ano 2021.
Vistos e lidos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía-Presidencia MC
04-21 tc 03-21: Informe preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-03.02.21.1) de
data 3 de febreiro de 2021 constando de cinco páxinas con antecedentes, lexislación
aplicable, sete consideracións e conclusión. Vista a certificación de existencia de
crédito 03.02.21.1 de data 3 de febreiro de 2021, RESOLVO:
Aprobar con carácter definitivo, firme e executivo sen necesidade de máis trámites o
expediente de modificación de créditos MC 04-21 tc 03-21 por un importe total de
2.476,79 € supoñendo que:

DENOMINACIÓN

IMPORTE

4321A/2260200

Ordenación e promoción turística / Publicidade e propaganda

3.109,70 €

Aplicación de gastos cuxo crédito se incrementa
CÓDIGO
4331A/1310000

DENOMINACIÓN
Desenvolvemento empresarial
comercio local Red2020

IMPORTE
/

Portal

web

promoción

3.109,70 €

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

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

CÓDIGO

ACTA DO PLENO

Aplicación de gastos cuxo crédito se minora

12. Dar conta da Resolución da Alcaldía 2021-0234 de modificación de créditos
MC 05-21 gc 02-20
ANTECEDENTES
Resolución da Alcaldía 2021-0234 de modificación de créditos MC 05-21 gc 02-20
"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 2021.
Vistos os antecedentes deste expediente: Memoria de Alcaldía MC 05-21 gc 02-21; o
Informe favorable e preceptivo da Intervención Municipal (Ref: ASR-03.02.21.2 de data
3 de febreiro de 2021, que consta de catro páxinas cuns antecedentes, lexislación
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Os concelleiras e concelleiras presentes na sesión quedan informados.

aplicable, oito consideracións e conclusión.
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 05-21 gc 0220 por un importe de 12.438,80 € e introducir no orzamento e na contabilidade esta
modificación nas aplicacións que a continuación se detallan:
Conceptos orzamentarios de ingreso
PARTIDA ORZAMENTARIA

7910003 Proxecto Redondela 2020

IMPORTE

12.438,80 €

4331A/6410020 Desenvolvemento empresarial / Creación Portal Web promoc.
omercio local Redondela 2020

IMPORTE

12.438,80 €

O concello pleno queda informado.

ACTA DO PLENO

APLICACIÓN ORZAMENTARIA

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Aplicacións orzamentarias de gastos

A Alcadesa da paso ás mocións e di que, dado o avanzado da hora só vai dar tempo
a debater unha moción, a primeira moción é a do 8 de marzo, e explica que se
presentou unha moción polo grupo popular e outra polo BNG e na xunta de
voceiros/as acordouse que se debateran conxuntamente e se votaran por separado.

13.1 Moción do PP con motivo do 8 de marzo Dia Internacional da Muller
A sra. Bastos le a moción presentada polo grupo municipal popular:
"A incorporación das mulleres ao mercado laboral, a permanencia no emprego e as
súas condicións de traballo aínda están lonxe de producirse en condicións de
igualdade.
As estatísticas seguen a revelar unha realidade desigual nas retribucións salariais, na
promoción profesional, no acceso a sectores e ámbitos aínda fortemente
masculinizados, así como tamén na presenza nas esferas de decisión.
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13. Mocións

O impacto de xénero da covid-19, ou como a crise ocasionada pola covid-19 lle afecta
de xeito diferente a mulleres e a homes ten sido analizado por distintos organismos,
internacionais, nacionais e tamén autonómicos, como a OIT, a ONU, a OCDE, a UE, o
IMIO, a Universidade de Vigo e a Consellería de Emprego e Igualdade, entre moitos
outros. Todos coinciden en sinalar que a triple dimensión desta crise, sanitaria, social
e económica, ten unha repercusión diferente entre homes e mulleres e que a resposta
á crise debe incorporar o enfoque de xénero para que non se incrementen as
desigualdades xa existentes.

Un dos grandes retos é a conciliación da vida persoal, familiar e laboral e a
corresponsabilidade no ámbito doméstico e familiar.
A desigual repartición das responsabilidades familiares e das tarefas do fogar
constitúe un dos principais obstáculos para que a participación, a permanencia e a
promoción das mulleres na esfera laboral se produza de forma plena.
É indubidable que a plena igualdade no ámbito laboral só será posible se existe unha
asunción equitativa do traballo doméstico e de coidados no ámbito do fogar. Temos
que apostar por un modelo de sociedade corresponsable no que homes e mulleres
compartan de maneira equilibrada responsabilidades domésticas e familiares, no
marco do necesario cambio cultural en torno aos usos do tempo.
É necesario impulsar a concienciación do conxunto da sociedade en favor dunha
organización social corresponsable e de horarios máis racionais, así como reforzar os
recursos destinados á conciliación da vida laboral, persoal e familiar.
As empresas, pola súa banda, introducen de xeito voluntario no seu ordenamento
interno cada vez en maior medida plans de igualdade con apartados específicos
dedicados ás medidas de conciliación. O xeito de facelo de xeito voluntario é un claro
indicador da vontade de traballar en prol da igualdade pero tamén da asunción dos
efectos positivos destas medidas sobre o propio clima laboral da empresa e sobre os
seus resultados
Outra importante transformación que é estrutural, e que será tamén imprescindible de
cara a conseguir a conciliación real, é o cambio na xestión global dos tempos. Isto
pasa por facer fronte ao necesario debate da racionalización horaria a nivel global,
buscando un novo pacto social de xestión racional e xusta dos tempos entre a
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Indica o IMIO a nivel nacional, que as mulleres seguen realizando a maior parte do
traballo doméstico e de coidado de persoas dependentes, remunerado e non
remunerado, asumindo tamén unha maior carga mental derivada da mesma.

ACTA DO PLENO

As tarefas de coidado dentro dos fogares están a recaer maioritariamente nas
mulleres, que, polo xeral, teñen a responsabilidade de atender a familiares enfermos,
persoas maiores e dependentes e nenos e nenas.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Destacan todos os informes o rol das mulleres na xestión da pandemia. Segundo a
ONU, as mulleres desempeñan un papel imprescindible na loita contra a covid-19:
como principais coidadoras nos fogares, nas redes familiares e os espazos
comunitarios, traballadoras e profesionais no sector da saúde, sobre representadas
nos servizos de limpeza, traballadoras domésticas e en servizos básicos (como
supermercados e farmacias).

cidadanía, o ámbito da empresa privada e a administración.
As medidas tanto de conciliación como de racionalización horaria teñen sen dúbida
efectos moi positivos sobre a calidade do emprego e o benestar social. Nun paso
máis alá, está demostrado que as políticas de igualdade e nomeadamente as
medidas de conciliación poden ser un importante alento ás políticas demográficas:
sen conciliación e corresponsabilidade non hai posibilidades de desenvolver políticas
demográficas sustentables e realistas.
Se un dos camiños que conducen ao emprego de calidade e ao benestar social son
as políticas de conciliación, outro non menos importante é o da formación e o
coñecemento.

A eliminación da violencia contra as mulleres é un reto de toda a sociedade, unha
tarefa conxunta que require unha actuación unitaria e a máxima coordinación,
colaboración e cooperación.
Para iso necesítase un consenso institucional, político e social que mostre, sen
fisuras, o compromiso de todas as institucións coa sociedade para alcanzar os
acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra as mulleres.
Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular, presenta a seguinte proposta de
acordos:
1.-O Concello de Redondela insta ao Goberno do Estado a:
- A aprobación da Lei de Igualdade Salarial para rematar coa fenda salarial de xénero
entre homes e mulleres.
- A modificación e actualización da Lei de Conciliación e Corresponsabilidade de 1999
tendo en conta a nova realidade demográfica, a racionalización horaria e favorecendo
a compatibilidade do traballo coa vida persoal e familiar.
2. O Concello de Redondela , insta á Xunta de Galicia a:
- Fomentar, en colaboración coas entidades locais, medidas e programas de
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mundo é a violencia de xénero. Redondela é nestos momentos o Concello con maior
número de casos de Violencia de Xénero de todo o partido xudicial, sendo a maioría
mulleres menores de 45 anos.
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É fundamental seguir apoiando o liderado feminino e a presenza das mulleres en
todas as esferas da sociedade, incluíndo os postos de decisión e influencia, á vez que
cómpre seguir traballando para derrubar os obstáculos que dificultan a incorporación
en condicións de igualdade e a promoción profesional das mulleres en ámbitos como
o da ciencia. Para iso, ademais da aplicación de políticas específicas, resulta
imprescindible seguir traballando para eliminar os estereotipos e roles que sustentan
a desigualdade de xénero.

ACTA DO PLENO

Precisamente pola inxusta distribución da responsabilidade da conciliación, moitas
mulleres viron e aínda ven dificultada a súa inserción no mercado laboral e tamén as
súas posibilidades de formación e desenvolvemento.

conciliación e corresponsabilidade nos que se incorporen a perspectiva de xénero.
- Fomentar, en colaboración coas organizacións sindicais e empresariais, e dentro do
marco do Diálogo Social, a aprobación de novas medidas que alenten a
corresponsabilidade e a conciliación, a través de Plans específicos, incentivando no
ámbito laboral novas modalidades de traballo flexibles, promovendo que estas se
desenvolvan tamén polos homes, e artellando medidas que garantan a
compatibilidade entre teletraballo e conciliación, así como o desenvolvemento de
programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de
xénero.

- Aprobar un novo Plan de Igualdade Municipal adaptado os novos tempos.
- Instar o Goberno Municipal a por en marcha un Plan de Empoderamento das
mulleres a través de accións formativas, de visibilización e de acceso os recursos
dispoñibles no eido da igualdade.
- Fomentar, en colaboración coa Asociación de Empresarios e Empresarias local,
medidas e programas de conciliación e corresponsabilidade nos que se incorporen a
perspectiva de xénero.
- Realizar un Plan de Sensibilización Municipal de concienciación do conxunto da
sociedade en favor dunha organización social corresponsable e de horarios máis
racionais.
- Ter en conta na elaboración de calquera medida municipal, en calquera dos seus
ámbitos competenciais, a denominada “interseccionalidade”, en virtude da cal algúns
sectores da sociedade, como as mulleres anciás, as mulleres con diversidade
funcional, as mulleres pertencentes ao colectivo LGBTI e a minorías étnicas e
inmigrantes, son especialmente vulnerables ao virus e ás súas consecuencias."

13.2 Moción BNG sobre as mobilizacións feministas do 8 de Marzo
A Sra. García Cruz resume a parte expositiva da moción presentada en apoio ás
movilizacións convocadas con motivo do 8 de marzo, e polo día internacional da
"muller traballadora", termo polo cal nos esquecemos tanto na declaración
institucional coma na moción do PP.
Esta moción que presentan vén moi enfocada e relacionada coa crise da Covid-19 e
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3. O goberno municipal adopte as seguintes medidas:

ACTA DO PLENO

- Ter en conta na elaboración de calquera medida a denominada
“interseccionalidade”, en virtude da cal algúns sectores da sociedade, como as
mulleres anciás, as mulleres con diversidade funcional, as mulleres pertencentes ao
colectivo LGBTI e a minorías étnicas e inmigrantes, son particularmente vulnerables
ao virus e ás súas consecuencias.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

- Realizar un Plan de sensibilización e concienciación do conxunto da sociedade en
favor dunha organización social corresponsable e de horarios máis racionais.

cómo ésta orixinou que as desigualdades sociais e de xénero aumentaran.
A pandemia fixo visible o papel esencial das mulleres porque fomos as que
sustentamos principalmente a sociedade cando todo parou, e principalmente aqueles
traballos moi precarizados e profundamente asociados a mulleres, coma limpadoras,
traballadoras domésticas, traballadoras do servizo de axuda no fogar, caixeira,
froiteiras, peixeiras...
Hai un ano, nas reivindicacións do 8 de marzo en Verín tratabamos como punto
esencial que "sen coidados non hai vida" e a pandemia así o demostrou.

Porén, un ano despois as súa s condicións laborais, económicas e sociais non
melloraron, senón ao contrario. Hoxe estes sectores sofren un maior impacto pola
precariedade das súas condicións, a carencia dun sistema público de servizos
básicos forte e a falta de medidas por parte da Xunta e do goberno central, que se
poñen de perfil aliñándose cun sistema patriarcal e inxusto.
A crise da covid 19 deixou en Galiza unha destrución de 21.000 empregos dos que
15.900 estaban ocupados por mulleres. Así mesmo, a fenda salarial malia ser ilegal
continúa a superar o 20% e ten tamén o seu correlato na fenda das pensións,
cobrando as pensionistas galegas unha media de 300 euros menos. Unha situación
agravada por esta crise, que continuará empeorando de non tomarse medidas
contundentes encamiñadas a que a reactivación económica e social non se
desenvolva a costa das mulleres, un camiño para o que é imprescindíbel a
dignificación do marco laboral coa derrogación total das reformas laborais de 2010 e
2012 e das reformas das pensións de 2011 e 2013.
Na Galiza pre covid de hai un ano o feminismo galego tomaba as rúas baixo o lema
“sen coidados non hai vida” e a pandemia demostrou o seu acerto. Porén, un ano
despois a situación non mellorou e hoxe son máis as mulleres precarizadas e as que
tiveron que asumir de balde traballos de coidado que deberan estar cubertos polos
servizos públicos.

42 - 54

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

A pan demia fixo visíbel o papel esencial das mulleres para o sostemento da vida e
aqueles traballos esenciais para a sociedade. Estes empregos están ocupados
maioritariamente por mulleres e son, ademais, os máis precarios e invisibilizados,
moitos deles mesmo s en cobertura legal. As caixeiras, as limpadoras, as
traballadoras domésticas, as coidadoras de diferentes ámbitos, as sanitarias, etc
foron visíbeis no comezo desta crise e aparentemente recoñecidas social e
institucionalmente.
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"Este 8 de marzo de 2021 as mulleres facemos folga en Galiza porque se algo
demostrou a pandemia da covid 19 e esta crise sen precedentes é a importancia da
nosa forza para soster o presente, pero tamén a profunda desigualdade do sistema
económico e social, que debe ser contestado e transformado a través da mobilización
e do feminismo.

ACTA DO PLENO

Esta crise deixou en galicia unha destrución de emprego, temos 21 empregos menos
dos que 15900 estaban ocupados por mulleres. A isto temos que engadirlle que
continúa a fenda salarial a superar o 20%, a pesar de ser ilegal, tamén as mulleres
pesionistas teñen as pensións máis baixas.

A actual crise ten un impacto enorme en sectores amplamente feminizados (coidados,
servizos, comercio, sanidade, alimentación...) e foron os sectores protagonizados por
mulleres os que máis riscos asumiron respecto da súa propia saúde pola falta de
medidas.
Así mesmo, a violencia contra as mulleres segue presente e hai un enorme retroceso
na súa visibilidade, ademais de enormes dificultades para romper coa espiral de
violencia derivadas das restricións sanitarias e das dificultades para acceder a
servizos e ter derivadas das restricións sanitarias e das dificultades para acceder a
servizos e ter contacto social.

Cómpre dar unha forte resposta a esta situación. Non podemos permitir que a
pandemia sexa a coartada para conxelar avances sociais nin para retroceder nos
nosos dereitos.
Esta crise non a imos pagar as mulleres. Hoxe, as que sostemos o presente imos saír
ás rúas e facer folga para cambiar o futuro, para construír un futuro de igualdade,
liberdade e feminismo.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Neste 2021, por circunstancias sanitarias, as mobilizacións serán necesariamente
locais ou comarcais e máis reducidas, pero coa mesma fortaleza e contundencia. Por
estes motivos, desde o Bloque Nacionalista Galego de Redondela entendemos que
corresponde ás institucións escoitar e recoñecer os debates que o feminismo galego
está a colocar na axenda social e comprometer os nosos esforzos en corrixir as
desigualdades que se agravan na Galiza de 2021.

ACTA DO PLENO

O feminismo galego impulsou no noso país unha resposta social sen precedentes que
inzou as rúas os 8 de marzo dos anos anteriores, precedidas de históricas
mobilizacións nacionais en Verín, Lugo, Vigo e Santiago de Compostela desde que no
ano 2017 se fixeron as primeiras convocatorias de apoio á folga internacional,
emanada de Latinoamérica.

1) Expresar e recoñecer as convocatorias do feminismo galego autoorganizado que
neste 2021 colocan no centro do debate os coidados e as consecuencias para as
mulleres galegas do sistema económico, social e político no que vivimos, agravadas
polo impacto da pandemia da covid 19 ,que demostrou como a vida non podería
sosterse sen coidados que se desenvolven en moitas ocasións de forma gratuíta ou a
través da precarización de moitas mulleres, e expresar o compromiso desta
corporación para traballar contribuíndo a superar esta situación.
2) Demandar do goberno central o aumento dos recursos destinados á inspección
laboral e a súa transferencia á Comunidade autónoma galega. E da Xunta de Galiza,
o impulso da creación dun corpo específico de inspección laboral que teña
competencia para realizar inspeccións aleatorias para testar a existencia ou non de
discriminacións por razón de xénero.
3) Instar á Xunta de Galiza a asumir as súas competencias en materia de atención á
dependencia. Mentres tanto, e en canto estas competencias sexan exercidas nunha
parte fundamental polos concellos galegos, incrementar nomeadamente o
financiamento que achega ao sostemento do Servizo de Axuda no Fogar para cubrir o
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Por todo o exposto solicita do Pleno do Concello de Redondela que acorde.

custe real da prestación do servizo así como a modificación da actual normativa para
que as empresas que vulneren os dereitos laborais e salariais das traballadoras non
poidan concorrer aos que vulneren os dereitos laborais e salariais das traballadoras
non poidan concorrer aos procesos de licitación.
4) O Pleno do Concello de Redondela acorda que as mulleres da corporación
municipal apoiarán e participarán de maneira activa na folga e mobilizacións
convocadas polo movemento feminista galego no 8 de Marzo .

Respecto da moción do BNG din que están de acordo co seu argumentario, pero pide
que aclare ou retire un punto da súa moción que da lugar a confusión, o punto 4 que
as mulleres da corporación apoiarán e participarán na folga e movilizacións
convocadas polo movemento feminista. Claro a que apoia esta corporación , pero
outra cousa a que a moción obrigue, porque o dereito a folga é un dereito individual e
persoal, non se pode obrigar a ninguén. Unha persoa debe ser libre para decidir ir a
folga, o fundamental é que se defenda a igualdade da muller en todos os seus
ámbitos, con independecia da súa ideoloxía, ou pertenza ou non a unha asociación
feminista, o importante é a defensa dos dereitos. e da igual de onde veñan ou de
quen veña, o que ten que defender que sea de modo libre.
En relación coa moción do PP, igualmente de acordo co argumentario e coincidimos
en que a crise non afecta por igual a todas as persoas e ponse de manifesto o
traballo invisibilizado e non recoñecido pero que é fundamental nunha sociedade,
como é a atención á familia, a saúde e ás necesidades básicas. Púxose de manifesto
a gran labor realizada dentro dos fogares e que houbo un retroceso neste sentido,
debido ao fallar os servizos prestados pola administración ao non poder prestar os
servizos que favorecen a conciliación. Sorprende que a moción do PP que hai que ser
coherentes co que fai o seu partido na Xunta de Galicia e non esixan ao que ten que
facer, a Xunta de Galicia. Se queres fomentar, aplica medidas e dotao de medios
económicos, técnicos e de persoal, as palabras son moi bonitas pero están vacías de
contido. Se se pide defender os dereitos das mulleres hai que facelo ante a
administración que ten a competencia e que pode dotar de medios para aplicar esas
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A Sra. Couñago, di que é recurrente todos os anos que por febreiro se debata unha
moción deste tipo, pero é moi triste que nunha sociedade cada vez mais avanzada,
hoxe todavía teñamos que saír á rúa para defender os dereitos de igualdade das
mulleres en todos os ámbitos da súa vida, laboral e persoal. Para nós é fundamental
que a muller sexa libre para tomar as súas propias decisións. Tamén defendemos que
a igualdade non debe de quedarse nunha mera palabra, nun manifesto, senón que a
igualdade ten que demostrarse en feitos, en xestos da vida que é onde se manifesta a
igualdade.

ACTA DO PLENO

INTERVENCIÓNS
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5) A Concellería de Igualdade promoverá un recoñecemento explícito na declaración
institucional do 8M ás mulleres que sostiveron a sociedade durante a pandemia ao
ser traballadoras esenciais aínda que moitas veces precarizadas. Desta maneira
recoñecerase explícitamente o traballo d as enfermeiras, peixeiras, traballa doras do
Servizo na Axuda do Fogar, caixeiras de supermercados, traballadoras domésticas,
coidadoras, médicas, limpadoras...

medidas.
A moción do PP tamén fala das obrigas familiares, da corresponsabilidade, as
palabras son moi bonitas pero hai que levalas á práctica, e a corresponsabilidade
implica que as dúas partes dunha familia ou parella, asumen por igual as
responsabilidades e obrigas familiares. Non é necesario vir aquí a "as mulleres teñen
que exixir", os homes deberían de asumir non hai que esixir o cumprimento das
obrigas familiares.

A sra. García Ballesteros expón que en relación coa moción do BNG están de acordo
co que dixo a voceira de AER, porque a folga é un dereito non unha obriga. Dende a
Corporación envióuselle un correo a todo o persoal da convocándoos á folga do 8M.

• Dentro das competencias da Comunidad Autonóma de Galicia levar a cabo as
accións necesarias para conseguir como obxectivo fundamental a igualdade
retributiva das mulleres en todos os ámbitos (tecnolóxico, cultural, deportivo, etc…).
• Elaborar un Programa para o fomento das vocacións STEM (ciencia, tecnoloxía,
inxeniería e matemáticas) entre as nenas e mozas para pechar a fenda de xénero
nestes estudos e incrementar a presenza da muller nos ámbitos científicos e
tecnolóxico de Galicia.
• Fomentar e incrementar os programas de alfabetización dixital das mulleres maiores
e especialmente aquelas que vivan no medio rural, co obxecto de mellorar o manexo
e as súas habilidades no uso das novas tecnoloxías.”
A sra. García Ballesteros continúa dicindo que esta crise afectou mais as mulleres.
Son mais as que perderon o seu emprego as autonomas que viron frustradas as súas
empresas, as que sufriron un ERTE. Son moitas máis as que fixeron malabares coas
clases dos seus fillos e fillas, a atención os seus pais e nais, avos e avoas. O traballo
profesional, as tarefas do fogar. As que máis sufriron ese efectos, a conta da súa
propia carreira laboral e ata do seu benestar. E por suporto, supuso unha tortura
engadida para todas as mulleres victimas de violencia de xenero.
Dende o grupo de goberno defendemos que hai que intervir para paliar esta situación.
Dende as nosas respectivas responsabilidades, estamos a traballar para que esta
crise non deixe a ninguén atrás e tampouco leve por diante ás mulleres.
Somos conscientes de todos os desafios e obxetivos que temos por alcanzar. E
tamén recoñecemos o camiño xa percorrido e de quen nos precedeu. Por iso, neste 8
de marzo non podemos deixar de mencionar que este ano 2021 conmemoramos os
90 anos da conquista do voto das mulleres neste pais.
Nos últimos 42 anos as posicións do PSdeG en canto os avances de dereitos e a
construcción mesma do Estado de Benestar, transformáronse en realidades tanxibles.
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“Instar ao Goberno da Xunta de Galicia a:
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INTERNACIONAL DA MULLER
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Respecto da moción do PP, remitiron a seguinte emenda e solicita saber se a
admiten: “EMENDAS Á MOCIÓN DO PP CON MOTIVO DO 8 DE MARZO, DÍA

Deste partido saíron todas as leis de igualdade entre homes e mulleres deste pais.
Desde o PSDEG acompañamos as demandas das mulleres e do movemento
feminista, trasladamos a lexislación e as políticas públicas as súas reivindicación,
que tamén son as nosas.

A Sra. García Cruz di que escollían Verín por ser un lugar onde houbo durante o ano
2019 e 2020 unhas reivindicacións moi importantes pola violencia obstétrica que
estaba facendo o PP sobre as mulleres. A pesar de que algúns nós estaban
intentando vender a idea de que estabamos avanzando, a pandemia deixou claro que
iso non é certo. Moitas mulleres que traballan en precario, que indicaban na moción,
foron as que sustentaron o país. Tanto na declaración institucional e todo o que se
elabore no concello hai que facer unha homenaxe a estas mulleres, xa que se fixo un
recoñecemento á policía e de momento a estas mulleres non se lle fixo un
recoñecemento ata que chegou o 8M. A Crise deixou de manifesto que as mulleres
somos as máis precarias e as máis expulsadas do mercado laboral porque tiveron
que adicarse ao coidado dos menores e dependentes porque non se asumen estas
competencias.
Non lle imos decir as funcionarias que fagan esa folga, aínda que llo recordamos,
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A nosa responsabilidade é denuncialo neste pleno, o ano pasado o Consello de
Muller só se convocou o 8 de marzo e o 25 de novembro e este ano, coa excusa da
pandemia, tivemos que pedir a súa convocatoria o PP. Reclamamos un plan de
igualdade, a Sra. Rivas non o leva a cabo despois de tantas veces pedilo cando por
fin goberna non o leva a cabo. Tamén espera que se teña en conta as solicitudes da
súa moción sobre plans formativos, de visibilización e acceso aos recursos no eixo da
igualdade, así como un plan de sensibilización, concienciación e corresponsabilidade
a nivel municipal. Temos que facelo visible porque non se está producindo. Os plans
específicos de formación para mulleres e os obradoiros somos os que xa estaban
implantados polo PP, seguimos sen os cursos de alfabetización tan importantes, e
recorda as palabras de AER: "servizos do Concello que ofrece fai anos como o de
alfabetización, educación secundaria de adultos. Este servizo é esencial para moitas
persoas que precisan de formación básica para poder mellorar a súa situación
laboral. Dendo o goberno local desprezase este servizo, cambiando o lugar de
impartición." É unha proposta de AER antes de poñerse a negociar. Qué modou?.
Penso que mudaron vostedes.

ACTA DO PLENO

A Sra.Bastos di que se ten avanzado moito, pero para conseguir unha sociedade
igualitaria, ademais de ser un día reivindicativo, debe de ser unha data que nos sirva
como avaliación dos proxectos en materia de igualdade. Nos, hoxe as persoas que
estamos aquí temos que analizar o que levamos feito para Redondela, pero non
temos avanzado nada, porque o traballo do goberno municipal, a responsabilidade na
área de goberno mais importante, igualdade e muller, porque estamos falando de
persoas, maioritariamente mulleres, non se está realizando.
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Pero sobre todo, o que temos que facer é educar dende a infancia, dende as nosas
casas, tratar con igualdade aos noso fillos e fillas para que fagan sempre as mesmas
tarefas.

pero parécelles importante que as mulleres da corporación, a Alcaldesa, fixeran esta
folga e este parón de 24 horas. Non podemos facer que estas cuestións sexan de
ámbito privado senón que teñen que ser de ámbito público e visibilizarse.
Non entendemos por qué o consello municipal da muller non pode ser telemático,
como todas as demais comisións. E nós tamén pedimos que se pasara a declaración
institucional polo consello e tamén que se pase o programa dos actos do 8 de marzo
como solicitamos, e non o desastre do 25 de novembro, non queremos máis
bolboretas.

Respecto ao plan de concenciación, está de acordo, pero tamén ter que saír de todos
e todas de nós, non só das mulleres. Resulta chamativo que se teña que esixir a
corresponsabilidade, xa que é cuestión da educación. O PP pide agora na oposición
todo o que non foi capaz de facer cando estiveron no goberno.
Respecto da folga, todas debemos dar exemplo, pero non vai dicir que unha muller
non sexa feminista nin recoñeza a igualdade por non ir a unha folga. Unha persoa
para poder ir á folga ten que ser libre e ter en conta a situación económica.
Hai convocado un consello extraordinario da muller para mañán, pero debemos ter en
conta que non toda a xente que participa no consello ten os medios Fíxose unha
proba e se está traballando para que a xente se anime. Había unha convocatoria para
o día 1 do mes de febreiro e suspendeuse polas medidas restrictivas e se enviou un
correo por se había propostas que se presentaran e todavía estamos esperando
polas propostas do BNG e do PP.

A Sra. García Ballesteros di que a pandemia non é unha excusa, é unha situación
onde hai que cumprir unhas normas. O Consello foi convocado en tempo e forma e
das 16 asociacións, informaron que non tiñan medios para facelo telemático, esta
semana fixemos unha proba e lles demos medios para poder convocar canto antes.
Sobre o curso de alfabetización, estase a licitar pero non se poden facer pola
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O Covid tivo efectos negativos, pero ve tamén o lado positivo, que é visibilizar, todos
eses traballos invisibilizados que se puxeron en valor. Todos eses directivos, equipos
que traballan nun estudio, nun despacho... tiveron que pechar os seus despachos e
traballar na casa. Pero as traballadoras dos supermercados non puideron marchar
para a casa, e estiveron aí traballando porque prestan un servizo esencial que hai
que recoñecer e valorar como esencial.

ACTA DO PLENO

A Sra. Couñago quere aclarar respecto das manifestacións da concelleira do PP,
respecto á precariedade laboral é obriga de denunciar Pero tamén é responsabilidade
de todos nós de contribuír para non chegar a denunciar.
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Están de acordo coa moción do PP, para esixir a realización do plan de igualdade que
xa se pediu nunha moción aprobada en febreiro de 2020. Aceptan a emenda que se
pasou por escrito, pero non van retirar o punto catro porque pensan que é importante
que as mulleres da Corporación fagan folga o día 8 de marzo.

pandemia. Di que a alcaldesa, como concelleira de igualdade, está a traballar xunto
co funcionariado do CIM na elaboración do Plan de igualdade para o persoal do
concello así como no Plan de igualdade para a cidadanía caducado dende fai anos
sen que vostedes que estaban no goberno o renovaran.

A Sra. García Cruz di que vai ser ben pensada e que non se lle entendeu ben pola
mala conexión. Di que efectivamente si se se nos convocou ao CIM, pero vendo que
a Alcaldesa tivo unha reunión en plena pandemia con 50 veciños de Cabeiro e estivo
de ruta polas parroquias, malo será que non poda estar con 10 o 12 mulleres nun
lugar apropiado e ben ventilado. É certo que o BNG non presentou propostas porque
non as vai presentar sen ter información sobre o día 8 de marzo, que xa se reclamou
saber cál é a proposta básica, un borrador, por dúas veces. E tamén que se nos
mande o venres a declaración institucional para o lunes. O BNG claro que quere a
igualdade e que a concellería funcione, e iso é o que estamos propoñendo, que os
mecanismos que hai se poñan en marcha. De nada valen as palabras.
Non retiramos o punto da folga, porque entendemos que as mulleres que están na
corporación gobernando non están precarias, poden ir un día á folga sen problema.
Outra cousa é opinar sobre as traballadoras do Concello, aí non nos metemos a
opinar, están na súa decisión libre aínda que eles recomendan .acudir a esa folga. As
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Fai un mes en xaneiro, dixo vostede nun xornal: ”somos a administración máis
cercana aos cidadáns e temos que dar solucións. Refozáronse todos os servizos
municipais, pero especialmente os servizos sociais”. Precisamente iso é o que lle
rogamos en maio do ano pasado e que tiñan o noso apoio para todo, que era urxente
nesta situación límite para moitas familias. As persoas mais débiles e en situación de
vulnerabilidade son as mulleres maioritariamente e requiren dun concelleiro/a que lle
adique o tempo que precisan. Sexa responsable e deixe destas concellerías e
traballemos conxuntamente polas persoas. Todos e todas temos o obxectivo comun
da igualdade. A igualdade comeza en cada un de nós, e pídelle que para o 8 de
marzo teñamos xa avogada no CIM.

Cod. Validación: 3ZCK24SAEPQRY3XTHNML2N59N | Corrección: https://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 48 a 54

A Sra. Bastos di que a mesma sorte levaran os cursos de autoestima, que non se
levan a cabo, estamos sen educadora social en Chapela, traballadora social, auxiliar
administravo, sen abogada do CIM dende novembro. Vostede, sra. Rivas, decidiu
facerse cargos dos Servizos Sociais, Igualdade e área de Maiores, o que lamento
profundamente, porque estas áreas son as máis importantes porque as persoas non
poden esperar. E non é por non saber a teoría.

ACTA DO PLENO

Chámame a atención que nunha das petición a este goberno sexa a favor do
colectivo LGTBIQ, cando nos oito anos que gobernaron non fixeron nada por este
colectivo, non fixeron ningunha reunión nin ningún acto con eles. Chámalle a atención
tamén que no ano 2018 o PP fóra o único goberno municipal que non se unira ás
manifestacións do 8 de marzo. Un exemplo moi claro foron os 3.000 € nunha
campaña de mandís por parte do PP en anos anteriores. Dende a Corporación
estamos a traballar pola igualdade porque é un dos elementos mais importantes
deste goberno, tendo en conta ademais que o 52% da poboación somos mulleres.
Imos votar a favor das dúas mocións.

mulleres da corporación e que gobernan deberían dar exemplo, porque é unha
custión política e pública.
Non apoian a moción do PP porque tivo tempo dabondo de practicar políticas de
igualdade cando gobernou en Redondela e porque leva bastantes anos na Xunta
como para facer algo digno en igualdade.

O PP aclara que só están de acordo con introducir na moción a primeria emenda do
PSOE sobre supón incrementar
É polo que o texto definitivo da da parte dispositiva da moción do PP co primeiro
punto da emenda do PSOE queda do seguinte xeito:
“Polo exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular, presenta a seguinte proposta de
acordos:
1.-O Concello de Redondela insta ao Goberno do Estado a:
- A aprobación da Lei de Igualdade Salarial para rematar coa fenda salarial de xénero
entre homes e mulleres.
- A modificación e actualización da Lei de Conciliación e Corresponsabilidade de 1999
tendo en conta a nova realidade demográfica, a racionalización horaria e favorecendo
a compatibilidade do traballo coa vida persoal e familiar.
2. O Concello de Redondela , insta á Xunta de Galicia a:
- Dentro das competencias da Comunidad Autonóma de Galicia levar a cabo as
accións necesarias para conseguir como obxectivo fundamental a igualdade
retributiva das mulleres en todos os ámbitos (tecnolóxico, cultural, deportivo, etc…).
- Fomentar, en colaboración coas entidades locais, medidas e programas de
conciliación e corresponsabilidade nos que se incorporen a perspectiva de xénero.
- Fomentar, en colaboración coas organizacións sindicais e empresariais, e dentro do
marco do Diálogo Social, a aprobación de novas medidas que alenten a
corresponsabilidade e a conciliación, a través de Plans específicos, incentivando no
ámbito laboral novas modalidades de traballo flexibles, promovendo que estas se
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13.1 MOCIÓN DO PP

ACTA DO PLENO

VOTACIÓN E ACORDO

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Di a Alcaldesa que non queremos que as mulleres deste equipo de goberno teñan
que ir á folga, non debe ir na moción, sabemos o que temos que facer e así se
comunicou ao persoal do Concello de todas as áreas no que se especifica o que vai
facer este goberno e o facemos extensible ao persoal. Cre que o 8M ten que ser esa
unión de todas as mulleres e de todos para acadar o que merecen todas as mulleres,
sobre todo as que sufriron por culpa desta pandemia.

desenvolvan tamén polos homes, e artellando medidas que garantan a
compatibilidade entre teletraballo e conciliación, así como o desenvolvemento de
programas de inserción laboral dirixidos a mulleres en situación de violencia de
xénero.
- Realizar un Plan de sensibilización e concienciación do conxunto da sociedade en
favor dunha organización social corresponsable e de horarios máis racionais.
- Ter en conta na elaboración de calquera medida a denominada
“interseccionalidade”, en virtude da cal algúns sectores da sociedade, como as
mulleres anciás, as mulleres con diversidade funcional, as mulleres pertencentes ao
colectivo LGBTI e a minorías étnicas e inmigrantes, son particularmente vulnerables
ao virus e ás súas consecuencias.
3. O goberno municipal adopte as seguintes medidas:

- Realizar un Plan de Sensibilización Municipal de concienciación do conxunto da
sociedade en favor dunha organización social corresponsable e de horarios máis
racionais.
- Ter en conta na elaboración de calquera medida municipal, en calquera dos seus
ámbitos competenciais, a denominada “interseccionalidade”, en virtude da cal algúns
sectores da sociedade, como as mulleres anciás, as mulleres con diversidade
funcional, as mulleres pertencentes ao colectivo LGBTI e a minorías étnicas e
inmigrantes, son especialmente vulnerables ao virus e ás súas consecuencias."

VOTACIÓN E ACORDO
Sometida a aprobación a moción do PP co primeiro punto da moción do PSdeGPSOE engadido, resulta aprobada pola maioría legalmente exixida, sendo dezanove
(19) votos a favor (9 do PP, 7 do PSdeG-PSOE e 3 da AER) e dous (2) votos en
contra do BNG.

13.2. MOCIÓN BNG
VOTACIÓN E ACORDO
Sometida a aprobación a moción do BNG, resulta aprobada pola maioría legalmente
exixida por doce (12) votos a favor (7 do PSOE, 3 da AER e 2 do BNG) e nove (9)
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- Fomentar, en colaboración coa Asociación de Empresarios e Empresarias local,
medidas e programas de conciliación e corresponsabilidade nos que se incorporen a
perspectiva de xénero.
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- Instar o Goberno Municipal a por en marcha un Plan de Empoderamento das
mulleres a través de accións formativas, de visibilización e de acceso os recursos
dispoñibles no eido da igualdade.

ACTA DO PLENO

- Aprobar un novo Plan de Igualdade Municipal adaptado os novos tempos.

votos en contra do PP.

A sra. Alcaldesa manifesta que xa son 11:45 e a Sra. Couñado pediulle uns minutos
para poder despedirse, pregunta aos demais membros do pleno se están de acordo
con cederlle ese tempo, mostrando todos a súa aceptación.
A Sra. Amoedo pide unha cuestión de orde do artigo 33 do regulamento orgánico,
porque volta vostede a facer de voceira do seu grupo cando sólo pode ordear o pleno,
por outro lado e o manifesto pendente de ler.
Non lle dá máis intervención a sra. Alcaldesa.

O que se pon en coñecemento do pleno, ao amparo do disposto nos artigos 182 da
Lei 5/1985, 19 de xuño, Orgánica do Réxime Electoral Xeral e artigo 9.4 do Real
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aprobou ol Regulamento de
Organización, Funcionamento y Réxime Xurídico das Corporacións Locais, para que
poda tramitarse ante a Junta Electoral Central a súa substitución pola persona que lle
segue na la lista electoral da Agrupación de Electores de Redondela AER.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

Visto o escrito presentado con data 22/02/2021, con número de registro de entrada
2021-E-RE-736, pola concelleira Susana Couñago Andrés mediante o cal manifesta a
súa renuncia á condición de concelleira deste Concello, cargo do que tomou posesión
na sesión constitutiva da corporación realizada o día 15/06/2019, ao ser proclamada
electa coa candidatura presentada polo grupo municipal de Agrupación de Electores
de Redondela (AER).

ACTA DO PLENO

14. Dación de conta da renuncia de dona Susana Couñago Andrés a acta de
Concelleira

A Sra. Couñago comeza agradecendo a posibilidade despedirse. Di que vai facer un
resumo do seu paso por esta experiencia de concelleira á súa maneira, iso supón que
é un exercicio máis de honestidade que de cortesía. A honestidade obrígame a facer
un resumo destes dous anos, destacando tanto os aspectos que eu vexo positivos
coma aqueles outros que creo que teñen moita marxe de mellora. Intentaráo facer
dun xeito contrutivo, coa esperanza de que a miña visión poida axudar en algo ás
persoas que vaian ter no futuro responsabilidades similares á miña.
Esta experiencia déixame un sabor agridoce, porque ten aspectos positivos e tamén
negativos. Comeza polas áreas que tiña adxudicadas, na que recoñece que non se
obtiveron os resultados que pretendía. En termos xerais, puxéronse en marcha
distinas iniciativas, pero falta moito por facer, e asumo a miña responsabilidade.
Tamén debo dicir que en moitos dos proxectos partiuse de cero, sen que existise
ningún traballo previo, e sen medios.
Nas áreas que me corresponden, como transparencia, falta moito por facer, hai un
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O Concello pleno toma coñecemento da citada renuncia, aos efectos oportunos.

En canto ao persoal do Concello, pois como na vida mesma, hai persoas que só ven a
súa propia comodidade e o seu propio interés. Lamentablemente, hai quen ocupa un
posto na administración sen ter a máis mínima vontade do servizo público. Pero
tamén é certo que hai moitas persoas neste Concello, tanto dos departamentos que
eu levaba coma doutros departamentos, que me demostraron a gran labor que se
está a realizar, labor que moitas veces non é recoñecido nin sequera polos seus
propios compañeiros e compañeiras de traballo. Ese persoal ten moi claro que o seu
labor é prestar un servizo á cidadanía e á hora de desenvolver o seu traballo, o que
prima é a atención aos veciños e ás veciñas de Redondela.
Tampouco non me quero despedir sen facer referencia aos comopañeiros e
compañeiras do equipo de goberno. Simplemente quero agradecer a paciencia que
me demostraron no día a día. E que deixo este pleno con novos amigos e amigas e
novos compañeiros. Moitas grazas a todos e todas.
Finalmente, non me podo despedir sen facer referencia á oposición. Sinceramente
indicar que o trato persoal foi mínimo, por non dicir que prácticamente nulo nalgúns
casos. Sei que non vimos á política a facer amigos nin amigas, pero eu négome a
aceptar que os adversarios políticos teñamos que ser inimigos. Tampouco podo
compartir un xeito de facer política que busca réditos na confrontación. Gustaríame
marchar de aquí dicindo que sufrín unha oposición esixente pero construtiva,
gustaríame dicir que os debates nos plenos eran duros pero argumentados, que as
críticas eran fortes pero documentadas, gustaríame dicir que a oposición denuncia o
que considera, por suposto, pero mediante un traballo previo, é dicir, recabando
información do responsable ou dos concelleiros e concelleiras, con un estudio previo
ou cun escrito. E non mediante unha publicación nas redes sociais.
E xa falo agora como exconcelleira, e fágovos un rogo a todos e a todas: gustaríame
que, xa que esto non sucedeu nestes dous anos, empece a mudar axiña, e que todos
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Por outra parte, esta experiencia serviume para vivir en primeira persoa o que eu xa
coñecía da Administración, pero non é o mesmo coñecer os problemas cos que
traballa a Administración dende fora que vivilo en primeira persoa.

ACTA DO PLENO

En Participación Cidadá, foi todo un baño de realidade comprobar cómo os Consellos
estaban funcionando, pero sobre todo, comprobar cómo en moitas ocasións os seus
protagonistas, entidades e asociacións das parroquias, descoñecían cales eran os
seus dereitos e facultades á hora da súa formación. Deberían ralizarse máis
Consellos, por suposto, pero tamén hai que ser conscientes da situación herdada, en
canto á dificultade para nomear aos/ás secretarios e secretarias e á situación vivida
no ano 2020, que impediu que se puideran realizar coa debida normalidade. Quero
recordar unha obviedade, para funcionar deben estar correctamente constituídos.

Número: 2021-0002 Data: 15/04/2021

departamento baleiro de recursos e sen ningún persoal asignado. Aínda que se
realizou formación a todo persoal do Concello, considero que aínda é necesario
ralizar máis formación e concienciación neste tema. E seguramente, haberá que
mellorar os procedementos para facilitar á veciñanza o acceso á información
solicitada. En Novas Tecnoloxías, voume coa sensación de que un departamento
esquecido dentro do Concello, pero tamén coa convicción de que é un departamento
fundamental nos nosos tempos, no que a administración electrónica é esencial. A
pandemia fixo patente esta realidade, a importancia da administración electrónica e
do departamento de Novas Tecnoloxías.

O sr. González di que hoxe tivo unha conversa particular con Susana e deséxalle que
lle vaia ben.

A sra. Couñago agradece a conversa con Xoan Carlos.

A Alcaldesa indica que xa para o próximo pleno ordinario teremos novo membro de
AER.
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A Sra. Amoedo, diríxese á sra. Couñago, deséxalle o mellor na súa vida, e agradece
que se incorporara a unha lista e arriesgarse a ser xulgada, criticada. Estar en política
é o que ten, a un gústalles o traballo que facemos, a outros non. Está claro que
estamos nas antípodas respecto a cómo cremos que debe levarse unha concellería,
unha labor municipal, pero sempre con respecto ás persoas, que é fundamental.
Ningúe é máis listo ou lista que outros ou outras, nin máis intelixente que ningúen,
cada un ten a súa forma de facer as cousas. Eu non vou a poñerme agora a dicir o
que fixeches ou non fixeches.se o fixeches ben ou mal. Nós facemos a oposición que
cremos que temos que facer. Deséxote sinceramente mellor neste tempo tan duro,
que sexas feliz e que todo te vaia ben como persoa.
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A Alcaldesa di que como alcaldese délle gracias á Sra. Couñago polo seu traballo e
disposición como concelleira e que foi un pracer traballar con ela, persoalmente,
como Digna Rivas, ten unha amiga. máis importante na vida son as persoas, a
política está moi ben, pero co que nos quedamos ao final é co bo facer de nós, o que
queda ao pasar pola vida, o noso rastro nas persoas que conviven con nós e que
pasan polo noso camiño, o outro non é nada. Na política, esas riñas, esas discusións
ao final non serven para nada, o importante é o bo facer e ser boa persoa, a
humildade, para min é o máis importante. As portas deste Concello as ten abertas e
as da miña, como Digna Rivas, tamén. Deséxalle o mellor e que estes anos os poida
adicar á familia, que sei que para vostede é o máis importante, e ter que ser así, un
saúdo para a súa filla, que neste momento é a máis feliz de todos.

ACTA DO PLENO

os/as membros do pleno teñades a partir de agora certa altura de miras. Rógovos que
pensedes no que a veciñanza espera de vós como concelleiros, como representantes
da veciñanza. E que non pensedes tanto no que vós esperades da veciñanza. Aínda
que seguirei formando parte de AER, como cidadá de a pé, como parte do vecindario,
rógovos que lembredes en todo momento que a situación social que vivimos non é
que sexa dura, é que durísima. E que o mínimo que se pode rogar é que os políticos,
todos e todas, esteamos e esteades á altura. E que coma políticos, non se trate de
crispar a situación ou de buscar a confrontación, senón que tratemos, máis ben, que
tratedes de buscar solucións para os problemas de todos os veciños e as veciñas.
Moitísimas grazas a todos e a todas.

Respecto da pandemia di que cada vez temos mellores resultados, e espera que para
a semana que vén teremos un novo nivel e maña resolverase coa Concellería de
Sanidade e informarase.
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ACTA DO PLENO

Dado o avanzado da hora, sendo as 24.00 h, a Alcaldesa dá por finalizada a sesión,
da que eu, secretaria deste órgano, dou fe, e para a súa constancia, extendo a
presente acta.

