Carlos López Quintáns (1 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 16/02/2018
HASH: 46c94e93cfe623525366d622c38074ca

Expediente número: PLN/2017/12
ACTA
Sesión Ordinaria 13/2017 celebrada polo Pleno do Concello
o día 30 de novembro de 2017
ORDE DO DÍA

6. Actividades de control do pleno.
6 . 1 Dar conta das resolucións de alcaldía.
6 . 2 Solicitudes de comparecencia.
6 . 3 Mocións.
6.3.1 Declaración Institucional Declaración polo 25 de
Novembro Día Internacional da Loita Contra a Violencia de
Xénero
6 . 4 Rogos e preguntas.
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PARTE DE CONTROL
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1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria 12/2017 do
26/10/2017.
2. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos IX.
3. Incremento do Límite Global das Gratificacións III.
4. Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Servizos
de Casas de Baños, Duchas, Piscinas, Instalacións Deportivas e Outros
Servizos Análogos.
5. Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola
Prestación dos Servizos do Centro de Deportes Acuáticos de Chapela.

ACTA DO PLENO

Javier Bas Corugeira (2 para 2)
Alcalde
Data de Sinatura: 16/02/2018
HASH: 0db04b51fab1f7ab44a3b788124068f2

PARTE RESOLUTIVA

GPM PSOE
Mauro Álvarez Castro
Ana Isabel Rey Gómez
Eduardo José Reguera Ocampo
Isaac Borja Araujo Figueroa
Leonardo Cabaleiro Couñago
Digna Rosa Rivas Gómez
GPM AER
Xosé Covelo Míguez
Noé Cano Correa
José Roberto Darriba Ferradás
Javier Bastos Devesa
GPM BNG
Xoán Carlos González Campo
NON ADSCRITO
Enrique Fojo Durán
Asiste o interventor do Concello, sr. Ángel Santamariña Rivera; e o sr. Carlos
López Quintáns, Secretario Municipal, que dá fe do acto.
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ACTA DO PLENO

GPM PP
Arturo González Barbeiro
María José Barciela Barros
María Teresa París Blanco
María del Carmen Amoedo Dasilva
Ángela Antón Pazos
Jesús Crespo López
Julio César Mougán Vázquez
Miguel Ángel Álvarez Ballesteros

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

No Multiusos da Xunqueira, habilitado como salón de sesións por resolución da
alcaldía número 3109 e 3145/2017 de data 27 e 29 de novembro de 2017, e
sendo as vinte horas do 30 de novembro de 2017 coa presidencia do sr.
Alcalde, Javier Bas Corugeira, e a asistencia dos/as seguintes concelleiros/as:

Unha vez verificado polo Secretario o quórum e a válida constitución do
órgano, o presidente abre a sesión, da que estendo a presente acta.
INCIDENCIAS:
1.- Con carácter previo ao tratamento dos asuntos incluídos na Orde do Día, a
Corporación garda un minuto de silencio en lembranza das vítimas da violencia
de xénero e violencia contra a infancia.

ás 21:37 reanudándose a sesión ás 21:50 horas.



ás 22:49 reanudándose a sesión ás 23:00 horas.

1. Aprobación, se procede, da acta da sesión ordinaria 12/2017 do
26/10/2017
Dase conta do borrador da acta da sesión ordinaria núm. 12/2017 do
26/10/2017.
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ACTA DO PLENO

2.- O sr. Alcalde fai dous recesos:

Sometido a votación o mencionado borrador, apróbase nos seus propios
termos por unanimidade dos/as concelleiros/as.

2. Recoñecemento Extraxudicial de Créditos IX
ANTECEDENTES:
Vista a proposta da comisión informativa de Economía e Facenda na súa
sesión do día 27/11/2017 que di:
“
Páxina:3
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Cod. Validación: 3HRHMX9Z2HSLYMYTPW7X6MK4H | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 3 a 39

VOTACIÓN E ACORDO:
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ACTA DO PLENO

”

Sr. Darriba (AER): sinala que na comisión informativa votaron favorablemente
por un despiste. Os votos que estamos emitindo en contra son pola forma de
gobernar, existindo neste caso advertencias e informe de reparo. Coméntanse
cousas no informe como que ningunha das facturas conta coa necesaria
proposta de gasto, posible existencia de subvencións encubertas ou gastos
repetitivos e continuados que non contan con contrato. Indica que na
contratación de obras do ano pasado a adxudicación directa representa o 90%
e o outro 10% o procedemento negociado sen publicidade, sendo parecido nos
subministros. Estas son as razón polas cales votamos en contra de cousas
que teoricamente votaríamos a favor.
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Sr. González (BNG): di que non están de acordo con facturas desta remesa,
que aínda que non son dunha cuantía grande, teñen que ver cunha ex
concelleira do PP. Non é procedente empregar a súa cafetería para dar servizo
ós traballadores de protección civil, este mes vai recibir 830 euros por comidas
varias.
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Sra. Amoedo (PP): indica que se trata de facturas por importe de máis de
dezasete mil euros, constando no expediente os informes pertinentes. Explica
que no seu momento as as facturas non foron presentadas de forma correcta
polo que tiveron que ser subsanadas.

ACTA DO PLENO

INTERVENCIÓNS:

Sra. Amoedo: dille ó sr. González que as facturas que se traen responden
servizos realizados. Pregunta si o BNG quere que veten á xente polo seu carné
político.

Di que non apoiarán a aprobación.
Sr. Darriba (AER) di que existen facturas graciosas en canto que contemplan
decimais en cousas que non soen ter: bocadillos 45,16 euros, en 3 menús
27,01 euros, postres e cafés 58,91 euros. Di que a maior parte dos contratos
que fai o equipo de goberno son directos. Hai empresas que pasaron a facturar
case 400.000 euros co Concello. Hai un salto importante.
Sra. Amoedo: di que é un procedemento que ten un inicio e un final, existindo
retrasos que nada teñen que ver co equipo de goberno. Dille ó sr. Darriba que
o que quere é que as empresas non cobren. Dille ó Sr. González que hai
bastantes máis restaurantes e cafeterías dos que se pagan as facturas por
parte do Concello. Conclúe indicando que están a favor de que se pague a
prestación de servizos que se fixeron.
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Engade que Fenosa sempre sae moi beneficiada deste tipo de acordos, como
así foi no Plan Concellos para pagarlle 180.000 euros a Fenosa.
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Sr. González (BNG): di que deben falar de facturas entre comillas, porque o
que presenta a ex concelleira do PP son vales, e non deberían ser tan legais
cando os servizos son de maio de 2016. Di que o que propoñen é saber que
servizos se poden prestar e facer unha valoración de dous ou tres sitios nos
que esta xente pode ir á cear.

ACTA DO PLENO

Dille ó sr. Darriba que non mezcle as cousas, que o que se somete a
aprobación é un recoñecemento extraxudicial de crédito que conta cun informe
determinado. Indica que é un REC de facturas por servizos que se prestaron ao
Concello e os procedementos son os que marca a Lei. Repróchalle que
xustifique o seu voto en contra en base a argumentacións peregrinas, con
informes doutros expedientes.

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometida a votación a proposta antes referenciada e que foi ditaminada
favorablemente pola Comisión de Economía e Facenda, resulta aprobada en
votación ordinaria por maioría dos presentes, sendo 15 votos a favor (09 do PP
e 06 do PSdeG-PSOE), 05 votos en contra (04 de AER e 01 do BNG) e 01
abstención do concelleiro non adscrito.

“Que, na sesión desenvolvida o 27 de novembro de 2017 se ditaminou
favorablemente a seguinte proposta cos vatos a favor do PP , cos votos en
contra AER e as abstencións de PSG-PSOE e do concelleiro non adscrito:
Expediente 6770/2017. Aumento importe global de gratificacións III
A día de hoxe, obsérvase que existen importes de gratificacións por servicios
extraordinarios que están pendentes de aboar deste mes.
É por elo que é preciso proceder a realizar as pertinentes operacións
orzamentarias que poidan amparar estas retribucións pendentes de aboar os
empregados municipais.
No caso dos funcionarios, como vai supor un aumento do importe global das
gratificacións extraordinarias aprobadas no seu momento polo Pleno, é preciso
que a autorización para aumentar dito importe sexa outorgado polo órgano
competente que é o Pleno da Corporación.
Incorpórase o informe de Intervención con referencia ASR-21.11.17.1 de 21 de
novembro que consta de catro páxinas.
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Vista a proposta da comisión informativa de Economía e Facenda na súa
sesión do día 27/17/2017 que di:

ACTA DO PLENO

ANTECEDENTES:

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

3. Incremento do Límite Global das Gratificacións III

En virtude do que antecede esta Presidencia, propón que a Comisión
Informativa de Economía e Facenda eleve ó Concello Pleno a seguinte
proposta de acordo:
Primeiro.- Establecer o importe máximo de gratificacións en 61.632,64 €,
cumprindo coas condicións establecidas no informe da Intervención antedito.”

INTERVENCIÓNS:

Di que lle entrega ao equipo de goberno un pequeno documento que se refire
ós reparos das nóminas deste ano. -Entrega un documento ao sr. AlcaldeSr. Alcalde: contesta que o orzamento está prorrogado dende xaneiro deste
ano e o tema da contratación se está levando cos sindicatos e consultando co
secretario para poder dar resposta. A Lei a lemos todos, quen ten que
interpretala é o Secretario do Concello.
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Sr. Darriba (AER): di que son xustas pero o problema existe cando non se leen
os reparos e non se ten un orzamento aprobado. Aquí está a vaga de lumes
pero tamén hai ITV e limpeza de coches en sábado. Isto último é reiterado.
Estamos gastando horas extras cando se podería contratar e se insiste en que
non. Hai normas como o estatuto básico do empregado público ou a lei de
orzamentos xerais que impiden contratar salvo casos excepcionais e
prioritarios. Existe outro real decreto que permite facer contratacións de
duración determinada, acumulación de tarefas, circunstancias de mercado.
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Sr. González (BNG): neste pleno as apoiamos porque son xustas, a maioría
teñen que ver coa vaga de lumes que asolou o Concello de Redondela. Hai
algunha hora extra de asistir a algún magosto ou exposición de Sargadelos que
non estamos de acordo.

ACTA DO PLENO

Sra. Amoedo: indica que se trata de incrementar para aboar os servizos que se
prestaron.

Sr. Cabaleiro: vostede di que as emerxencias están cubertas, verémolo.
Sra. Amoedo: dille ó sr. Cabaleiro que se fixe si estaba ben orzamentado que si
non tiveran a vaga de lumes non traerían isto a pleno. Indica que se fixeron o
seu traballo fóra do horario habitual hai que pagarlle as horas, e se tiñan que
facer.
Dille ó sr. Darriba que si que lé os informes de intervención. Sinala que dende
hai seis anos se lle paga no seu prazo ós traballadores; cando chegamos o
PSOE non pagaba as horas extras, había débedas de facía máis de dous anos
cando chegamos nós no 2011.
Sr. Darriba: di que non é exactamente certo o que di a sra. Amoedo. Nos
reparos se insiste na posibilidade de cambio por descanso. No reparo se
menciona que non se entende moi ben cando se fai e cando non. Afirma que a
interpretación da Lei non a fai el, son informes de contratación onde a sra.
Secretaria anterior apela a isto.
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Sr. Alcalde: responde que o servizo de emerxencias está cuberto por Porriño. E
temos policía local e servizo de GRUMIR. Coa vaga de lumes estiveron activos.
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Di que as horas extras deben ser para tarefas puntuais. Neste caso temos o
agravante da xente que estivo traballando para os lumes. Pero existen outras
que se pagan como horas extras pero son produtividades. Me gustaría saber
quen firma actualmente as horas da policía local. Todos os gardas teñen as
mesmas horas todos os meses, cando deberían ser puntuais. Coñecemos que
a policía local fai un bo traballo e ten efectivos xustos. Engade que no servizo
de emerxencias só hai tres membros e o equipo de goberno desactiva o
servizo as fins de semana, e o día dos lumes non había ninguén de servizo.
Non lles daremos apoio, absterémonos.

ACTA DO PLENO

Sr. Cabaleiro (PSOE): explica que o PSOE comezou a instar ó Ministerio de
Facenda e Administracións Públicas a retomar o acordado para paliar a
prohibición de contratación. Proponse que aqueles Concellos que teñan unha
economía solvente poidan contratar de forma adecuada.

Dille á sra. Amoedo que si copiara o informe do ano pasado podería contratar
en servizos sociais apelando á urxencia e por tratarse dun sector necesario e
prioritario.
Sinala que existen moitas horas extras que se fan sen ter un motivo.

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometida a votación a proposta antes transcrita e que foi ditaminada
favorablemente pola Comisión de Economía e Facenda, resulta aprobada en
votación ordinaria por maioría dos presentes, sendo 10 votos a favor (09 das/os
concelleiras/os do PP e 01 do BNG), 04 votos en contra de AER e 07
abstencións (06 do PSdeG-PSOE e 01 do concelleiro non adscrito).
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Sra. Amoedo: dille ó sr. Cabaleiro que non é mentira o que dixo. Debíanlle
horas extras a traballadores, máis de dous anos. Contesta que as horas extras
da policía local as firma o xefe da policía local e logo son corroboradas polo
concelleiro. Dille o grupo político municipal do PSOE que si están a favor de
que se lle paguen as horas extras ó persoal, voten a favor. Indica que si non
chegan a ter as horas extras do lume, o que había no orzamento chegaba.
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Sr. Cabaleiro (PSOE): pídelle á sra. Amoedo que non minta cando dicía que
gobernaba o bipartito e non se pagaban as horas extras. Antes dixen que
votabamos por responsabilidade porque o que fai o traballo ten que cobrar.
Dille que non contestou quen firma as horas da policía local, si un técnico ou un
político. Conclúe indicando que é o equipo de goberno o que pode facer un
pouco máis de horas extras e falar cos veciños e ver os problemas in situ.

ACTA DO PLENO

Dille ó equipo de goberno que se tivesen un orzamento aprobado, quizais
poderían facer algunha pequena redistribución entre a partida de salarios e
aumentar as gratificacións. Sinala que non poden ser habituais as horas extras
nos mesmos traballadores. Hai horas extras que non se deben facer, non pode
ser a ITV e lavar o coche un sábado.

4. Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Servizos
de Casas de Baños, Duchas, Piscinas, Instalacións Deportivas e Outros
Servizos Análogos.
ANTECEDENTES:

Visto o acordo adoptado polo Concello Pleno, en sesión ordinaria
celebrada o día 29.07.04, referido á adxudicación do contrato correspondente
á xestión indirecta mediante concesión do servizo público da piscina
climatizada de Redondela.
Tendo en conta o indicado no prego de cláusulas administrativas
particulares que regulan a contratación citada, así como o establecido no
correspondente contrato administrativo, do día 27.09.04, con respecto á
revisión de tarifas da piscina climatizada de Redondela.
Tendo en conta que as tarifas da piscina climatizada de Redondela se
actualizaron o 26.10.2006 con referencia ao 1 de setembro de 2006 e dado
que o IPC galego correspondente ao período comprendido entre o día 01.09.06
e o día 30.11.07 foi do 4,60 por cento.
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Asunto: Expediente de aprobación de modificación da ordenanza fiscal
reguladora da taxa por servizos de casas de baños, duchas, piscinas,
instalacións deportivas e outros servizos análogos.
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“Que, na sesión desenvolvida o 27 de novembro de 2017 se ditaminou
favorablemente a seguinte proposta cos votos a favor do PP, cos votos en
contra de AER e as abstencións de PSG-PSOE, BNG e do concelleiro non
adscrito:

ACTA DO PLENO

Vista a proposta da comisión informativa de Economía e Facenda na súa
sesión do día 27/17/2017 que di:

Tendo en conta que as tarifas da piscina climatizada de Redondela se
actualizaron mediante publicación no BOP o día 25 de marzo de 2008 despois
do acordo do 29.12.2007 e dado que o IPC galego correspondente ó período
comprendido entre o 1.12.2007 e o 31.03.2011 foi de 5,1 por cento.

Tendo en conta que as tarifas da piscina climatizada de Redondela se
actualizaron mediante publicación no BOP o día 04 de decembro de 2013
despois do acordo do 05.09.2013 e dado que o IPC galego correspondente ó
período comprendido entre o 01.03.2013 e o 30.09.2017 foi do 1,30 por cento.
O Alcalde propón que se aproben as taxas sen IVE, e que se aplique o
que legalmente corresponda no seu momento.
A Presidencia desta Comisión Informativa proponlle ao Concello Pleno a
adopción dos seguintes acordos:

ACTA DO PLENO

Tendo en conta que as tarifas da piscina climatizada de Redondela se
actualizaron mediante publicación no BOP o día 26 de outubro de 2012
despois do acordo do 26.07.2012 e dado que o IPC galego corresponde ó
período comprendido entre o 01.03.2012 e o 01.03.2013 foi do 2,40 por cento.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Tendo en conta que as tarifas da piscina climatizada de Redondela se
actualizaron mediante publicación no BOP o día 22 de xullo de 2011 despois
do acordo do 27.04.2011 e dado que o IPC galego corresponde ó período
comprendido entre o 01.03.2011 e o 01.03.2012 foi do 2,00 por cento.

Modificar o anexo I da ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos
de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servizos
análogos, incrementando nun 1,30 por 100 as tarifas aprobadas polo Concello
Pleno o día 05.09.2013, anexo que quedará redactado do seguinte xeito:
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Primeiro.-

< Anexo I. Tarifa

Prezos
sen IVE
Matrícula socio-aboado

13,94

Piscina +

piscina

sala fitness

Individual adulto

18,61

25,58

Individual menor de idade

15,12

20,94

9,31

12,80

15,12

20,94

Familiar de 2 integrantes

23,27

30,23

Familiar de 3 e seguintes

25,58

32,57

11,64

15,12

Individual xubilados con
informe de Servizos Sociais
Individual xubilados sen
informe de Servizos Sociais

Familiar de 2 xubilados con
informe
Familiar de 2 xubilados sen
informe

18,61

24,43
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2.-Socio-aboado:

6,98

ACTA DO PLENO

Excedencia

3.- Entradas uso libre:
Sesión baño libre adulto(45 )

2,91

Sesión baño libre menor de
idade e xubilados (45 )

2,33

Sesión baño libre + sala

4.- Aluguer de instalacións:

Redondela + Waterpolo (45 )

ACTA DO PLENO

Uso canle piscina Clube Nautico
3,49

Uso canle piscina outros clubes
(45 )

13,94

Uso da piscina para competicións (½ día)

174,46

Aboados

Non aboados

Prezo/mes

Prezo/mes

5.- Actividades acuáticas:

a) Adultos:
1 día/sem

4,66

11,64
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fitness (sen límite de tempo)

2 días/sem

9,31

23,27

3 días/sem

13,94

29,08

1 día/sem

4,66

8,71

2 días/sem

9,31

15,70

3 días/sem

13,94

25,58

1 día/sem

4,66

11,64

2 días/sem

9,31

23,27

2 días/sem

9,31

26,76

3 días/sem

13,94

32,57

1 día/sem

4,66

13,94

2 días/sem

9,31

18,60

3 días/sem

13,94

29,67

b) Infantil:

6.- Cursos sala fitness:

Aboados

Non aboados

Cursos sala fitness/ 1 día semana

4,66

11,64

Cursos especiais/ 1 día semana

6,98

17,45

7.- Entrenamentos personalizados:
Fitness (so para aboados)

Prezo/mes
10,47
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e) Aquagym:
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d) Recupera:

ACTA DO PLENO

c) Bebés:

Natación (so para aboados)

10,47

Combinado: fitness + natación
(So para aboados)

13,94

8.- Servizo saúde:

Aboados

Non aboados

17,45

17,45

Servizos médicos

34,90

34,90

Seguro médico accidentes (voluntario)

25,58

Substitución tarxeta socio

2,33

Devolución de recibos bancarios

1,75
Aboados

Sesión solarium:
Bono 10 sesións solarium

Non aboados

3,37

4,18

31,39

37,21

Nestes prezos aplicarase o IVE legalmente correspondente no seu momento.

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

Páxina:18
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9.- Outros:
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sesión

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Tratamento fisioterapia e derivados/

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.

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

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

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

ACTA DO PLENO

Cuarto.-

Sr. González (BNG): di que queren salientar o traballo que fixo o interventor
porque había unha proposta trampa da concesionaria de subir moito máis as
tarifas. Di que o sinalado no informe de intervención é un argumento moi válido
e supón que non sexa un sobrecusto para os veciños de Redondela. Engade
que este é un dos servizos que tamén apostan por a remunicipalizar, como o
de axuda no fogar.
Sr. Darriba (AER): di que lles parece ben o informe de intervención. Pregunta si
se cumpren as obrigas do servizo. Na piscina de Redondela teñen un
compromiso no contrato de como deben facer o servizo de limpeza e deben
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INTERVENCIÓNS:

presentar plan de organización con periodicidade trimestral que non consta;
nese contrato había unha mellora por SERVIOCIO de máis de 300.000 euros e
descoñecemos si se fixo; mensualmente teñen que presentar datos de usuarios
do servizo, semestralmente balance, con carácter anual máis cousas; calquera
cidadán debería ter acceso a estes datos.

Dille ó sr. Darriba que cando se firman os contratos hai condicións, e isto non
funciona a modo de si non me das a información eu non pago a suba. Engade
que existe transparencia porque cando queren un expediente o ven.
Sr. González (BNG): dille á sra. Amoedo que non dixo nada do bo facer do
interventor, que aforrará moitos cartos ós usuarios da piscina de Redondela.
Hai centos e centos de veciños que van todos os días. Dille que xa que fai
historia do 2004, ela que participou na inauguración saberá que a xestión e
herdanza do goberno de Amado Ricón foi nefasta, do que formaba parte a
concelleira do PP. Di que este servizo debe ser accesible ás economías
familiares e o que traen aquí é unha suba de taxas.
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Sra. Amoedo: dille ó sr. González que fala de remunicipalización dos servizos
pero resulta que no ano 2004 foi o último contrato que se fixo desta piscina, por
entonces poderían facelo. Pleno tras pleno falan de remunicipalizar e cando
tiveron a oportunidade non o fixeron. Cando tiveron a posibilidade voltaron a
unha concesión privada.
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Sr. Álvarez (PSOE): di que se suma ao dito polo BNG en canto á boa faceta do
interventor. Vou ser construtivo: é un servizo público, a concesionaria está no
seu dereito conforme ao IPC pero teñamos coidado coas tarifas que cobremos,
moita xente abandona porque resultan máis baratos ximnasios e instalacións
da zona.

ACTA DO PLENO

Os nosos intereses están en que a xestión sexa mellor. Temos dereito a saber
como están as contas. Cando en comparecencia se lle piden ao Alcalde os
datos el non os dá, a pesar de que se lle daba nº de rexistros. Non temos
acceso á información. Votaremos en contra.

Sra. Amoedo: contesta que non dá leccións de nada a ninguén. Dille ó sr.
Álvarez que confunde transparencia con traballo; cando teñen expedientes
abertos en mesas de contratación ou comisións nin os miran, pero cando lles
soa a campá por aí piden retiralo. Tiveron tempo dabondo para ver os
expedientes. Dille ó sr. Darriba que vota en contra do acordo, non do goberno,
porque o que se trata é de subir o IPC, nada máis. A privatización a fixeron
vostedes, este contrato que ten que subir o IPC o fixeron vostedes. Conclúe
indicando que xa sabe o bo traballo que fai o interventor.

ACTA DO PLENO

Sr. Álvarez (PSOE): dille á sra. Amoedo que leva dous anos aí sentada
empregando sempre os mesmos argumentos, segue vivindo na era do
bipartito. Danos leccións de transparencia, o noso partido levaba cun escrito
retido meses. A mesma transparencia que nos deu o outro día nunha comisión
cando non tiñamos a información para poder debater un punto.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Sr. Darriba: dille á sra. Amoedo que según ela é urxente cumprir isto pero non o
esixirlle á concesionaria o que corresponde. Cando se piden datos sobre certos
servizos privatizados cando menos se nos pode amosar un documento en base
ao cal llos solicitaron. A piscina debe garantir o uso gratuíto das instalacións
deportivas para competicións deportivas oficiais. Repróchalle ó equipo de
goberno que sexan partidarios de acatar as ordes dos servizos privatizados. Di
que están en contra.

Sometida a votación a proposta antes transcrita e que foi ditaminada
favorablemente pola Comisión de Economía e Facenda, resulta aprobada en
votación ordinaria por maioría dos presentes, sendo 16 votos a favor (09 das/os
concelleiras/os do PP, 06 do PSdeG-PSOE e 01 do BNG ), 04 votos en contra
de AER e 01 abstención do concelleiro non adscrito.
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VOTACIÓN E ACORDO:

5. Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa pola
Prestación dos Servizos do Centro de Deportes Acuáticos de Chapela.
ANTECEDENTES:
Vista a proposta da comisión informativa de Economía e Facenda na súa
sesión do día 27/17/2017 que di:

Visto o expediente de Concesión da xestión do Centro de deportes acuáticos
de Chapela.
Tendo en conta o indicado no prego de cláusulas administrativas particulares
que regulan a contratación citada con respecto ás tarifas e na necesidade de
cumprir co equilibrio económico da concesión.
A Alcaldía propón que se aproben as taxas sen IVE, e que se aplique o que
legalmente corresponda no seu momento.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Expediente 6773/2017. Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora da
taxa pola prestación de servicios do Centro de deportes acuáticos de
Chapela.

ACTA DO PLENO

“Que, na sesión desenvolvida o 27 de novembro de 2017 se ditaminou
favorablemente a proposta cos votos a favor do PP, en contra de AER e BNG e
as abstencións do PSG-PSOE e do concelleiro non adscrito:

- Modificar o apartado primeiro do artigo 5º:
5.1 A cota desta taxa será a que figura deseguido.
SERVIZO

PREZO/MES SEN IVE(€)

Abonados/as:
Individual de mañá

22,04

Individual xeral

25,92

Familiar 2/3 membros

32,53
Páxina:22
Concello de Redondela

Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Cod. Validación: 3HRHMX9Z2HSLYMYTPW7X6MK4H | Corrección: http://redondela.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 22 a 39

Así se propoñen as seguintes modificacións:

36,73

Abono especial (maiores de
65, discapacitados e ingresos
reducidos).

19,94

Cota de excedencia

8,40

Matrícula abonado e cursillista

26,24

Abono xuvenil (ata 18 anos
inclusive)

19,94

Entrada libre adulto (prezo/día)

6,30

Entrada Libre neno

2,62

ACTA DO PLENO

Non abonados/as:

CURSOS para aboados
Cursos realizados na piscina

9,97

CURSOS para NON aboados

-

23,09

A modificación da actual Disposición Final pola seguinte:

DISPOSICION FINAL.
A presente modificación do anexo foi aprobado polo Pleno do Concello, na súa
sesión de data de
de
e entrará en vigor o día que se
publique a modificación no Boletín Oficial da provincia e comezará a aplicarse
a partir do día seguinte ó da súa publicación permanecendo en vigor ata a súa
modificación ou derogación expresa.
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Cursos

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Familiar 4 ou máis membros

E estas son as motivacións que levan a propor a esta Comisión Informativa de
Economía e Facenda:
PRIMEIRO.- A aprobación provisional da modificación da ordenanza
fiscal reguladora da taxa pola prestación de servicios do Centro de deportes
acuáticos de Chapela que modifica o primeiro apartado do artigo quinto e
cambia a disposición final.

Sr. González (BNG): di que si se leva a cabo a retirada do punto da orde do
día é por imprudencia do equipo de goberno, porque na comisión xa lle
advertiron que había lagoas.
Sr. Alcalde: explica que agora están todos os voceiros que estaban na
Comisión e alí preguntou si non había ningún tema ou problema. Tratábase de
dar máis tempo, non era outra cuestión.
Sr. Álvarez (PSOE): di que está de acordo coa retirada porque necesitan máis
información, pero non solicitaron a retirada.

VOTACIÓN E ACORDO:
Sometida a votación a retirada do punto da orde do día coa proposta antes
transcrita, apróbase a retirada por unanimidade dos/as concelleiros/as.
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INTERVENCIÓNS:

ACTA DO PLENO

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

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

SEGUNDO.- Autorizar aos servizos correspondentes, para unha vez
aprobada definitivamente esta modificación proposta, se proceda á refundición
da devandita Ordenanza Fiscal.

PARTE DE CONTROL

6. Actividades de control do pleno.
6.1 Dar conta das resolucións de alcaldía.

ANTECEDENTES:
Solicitude de comparecencia do grupo político municipal (GPM) PP do día
23.11.2017 con número 2017-E-RE-674 que se transcribe a continuación:
“O Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Redondela, presenta
diante do Pleno da Corporación a solicitude de COMPARECENCIA do Alcalde
Javier Bas Corugeira para dar información sobre as obras de mellora a
consecuencia da ampliación da AP-9 ao seu paso polo Concello de Redondela”

ACTA DO PLENO

6.2 Solicitudes de comparecencia.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

O pleno queda enterado das resolucións de Alcaldía. Non se producen
intervencións.

Sr. Cano (AER): manifesta que non lles parece correcto que se utilice o
Regulamento Orgánico para dar a comparecencia que lle interesa e non se
faga na Comisión.
Sra. Rey (PSOE): di que se están instrumentalizando os plenos e non se
utilizan as comisións.
Sra. Amoedo: explica que o grupo municipal do partido popular presenta esta
solicitude de comparecencia do Alcalde para dar conta das obras de mellora da
AP 9 de Redondela. Queremos que o Alcalde dea conta e os plenos son
públicos; cremos que é o momento axeitado.
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INTERVENCIÓNS:

Sr. Alcalde: sinala que esta comparecencia é extraordinaria. Di que o motivo da
comparecencia é dar información porque as obras están a punto de rematar.
Manifesta que cando o Alcalde fala de temas de traballo a oposición se sinte
mal.

Sendo as 21:50 horas o sr. Alcalde acorda continuar coa sesión. Non está

presente o sr. González (BNG)

Sr. Alcalde: explica que dende o equipo de goberno había ánimo para que cada
incidencia que sucedía se fora resolvendo: a inseguridade provocada pola
existencia de fendas, os pasos peóns, etc. Unhas veces con maior facilidade e
outras veces con maior problemática. O tema das expropiacións era un tema
importante, quedando dúas propiedades para que se leve a cabo o trámite das
expropiacións.
Sinala que respecto do Colexio estivo moi implicada a dirección do centro e a
AMPA saínte. Tivemos moitas reunións cos país para que todas as
problemáticas que xurdisen se fosen tratando. No colexio ían expropiar 260 m2
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Sendo as 21 horas e trinta e sete minutos o Sr. Alcalde logo de chamar á orde
a público asistente á sesión e que intervén sen poder facelo, fai un receso na
sesión por un período de 10 minutos.
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Explica que é certo que a comisión leva tempo sen convocarse pero é causa de
que Fomento pediu que durante este ano querían avanzar nas reivindicacións
xa feitas, e no proxecto que agora se pode presentar.

ACTA DO PLENO

Todos sabemos que foi un proceso concreto que afectou a diferentes zonas de
Chapela e diferentes sectores, estamos falando de determinados ámbitos. As
fendas, ruídos... os vivimos todos os cidadáns. Quero poñer en valor á
asociación dos afectados pola AP9 que está a colaborar e identificar os
problemas que hai que resolver, e tamén agradezo ós concelleiros que
colaboraron. Démoslle traslado ao Ministerio de Fomento e demais
organismos.

e o colexio quedaría alí. A seguridade no proxecto non estaba reflectida. Ía
quedar peor do que estaba. Cando solicitamos que se expropiara o colexio
enteiro conseguimos que a expropiación fose total e que AUDASA construíse
un novo colexio noutros terreos, sendo o maior problema a tardanza na compra
de AUDASA á SAREB.

Explica que a ponte de acceso a Trasmañó non estaba contemplada no
proxecto, e falouse da posibilidade das melloras. Despois de sucesivas
reunións chegouse a un acordo entre outras cousas para ampliar a banda de
rodaxe. Cando a empresa facía o estudo das melloras, se mellorou o que
propoñía FOMENTO, sendo 6,7 metros de rodaxe e 1,6 metros de pasarela de
beirarrúa.
Respecto da ponte do Castelo houbo certa incerteza ó respecto, aproveitamos
en conversacións con ADIF e FOMENTO para que a ponte poidese ser
rediseñada e definida coma permanente.
Na zona de Cabanas se desenvolveu a senda, dá certa seguridade vial para os
viandantes.
O Castelo de Rande tamén está en fase de estudo e definición do proxecto, o
que estiman é que irá a unha inversión en torno a 500.000 euros, pero aínda
falta sabelo de forma concreta.
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Di que o proxecto de mellora está realizado. É un proceso de colaboración con
moitas horas adicadas polos afectados da AP9. As melloras engloban distintas
actuacións: entorno de Pasán, Mouriño, Trasmañó, etc. Indica que a asociación
preguntou como está a ponte de acceso a Trasmañó e a do Castelo.

ACTA DO PLENO

Sinala que tamén se conseguiu reforzar o muro que linda coa autoestrada, con
características para soportar grandes impactos.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Nese terreo situarase o colexio, que xa ten autorización da Xunta de Galicia.
AUDASA está licitando a contratación para a construción do colexio e en
paralelo o Concello ten que facer os trámites para licitar a urbanización. Vamos
en prazo. Este procedemento do Concello é distinto da construción do Colexio.

Indica que as reivindicacións continuarán. Conclúe sinalando que isto non é
mérito do equipo de goberno, houbo moitos veciños traballando e Asociación
de afectados pola AP 9. O que estamos tratando de paliar é os efectos
negativos.
O sr. Alcalde sinala que despois das indicacións do secretario, os grupos
políticos poden intervir. Pregunta si alguén quere intervir.
Sr. Cano (AER): nesta comparecencia non se prevía dar a palabra aos grupos.
Non se pode pedir comparecencia e darnos dúas liñas.
Dille ó sr. Alcalde que recoñeceu que non convoca a comisión, cando
precisamente é el quen ten que convocala e aí é onde ten que dar a
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Vai dando lectura dun escrito relativo ao que se está pedindo. En relación das
cuestións das que vai dando lectura explica que dentro das reivindicacións dos
veciños había unha que era a Avda. de Redondela. Hai unha orde de estudo en
Fomento en relación a mellorar a mobilidade peonil nese entorno. Non hai
semáforo nesa zona, a comunidade educativa nos pide solución. Respecto da
problemática co servizo de Correos: Correos decidiu non só quedar senón
tamén ter un tempo prolongado, pretendemos que esté na mesma zona.

ACTA DO PLENO

O que podemos cuantificar é a inversión que se pode poñer enriba da mesa: o
colexio 3 millóns, as melloras outros 3 millóns, se calcula que o Castelo entorno
a medio millón. Estamos falando de 7 millóns de euros en torno da AP 9. Isto
non quere dicir que vaiamos a parar coas reivindicacións, no Parlamento de
Galicia hai una proposición non de lei en donde se seguen recordando todos os
compromisos a que se comprometeron FOMENTO e AUDASA cos veciños. O
PP o está a recordar e pedir apoio para que o Parlamento llo recorde e non
incumpra.
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O feito concreto é o proxecto por 3 millóns de euros. Sairá a licitación propia.
Proposto para facer melloras, se fixo algunha comisión para que se poidesen
expresar as posibles melloras e tamén houbo propostas dos grupos políticos.

información. Sinala que o Alcalde ten fío directo coa asociación de afectados
pero non cos da oposición, coa Asociación de Trasmañó e Chapela.
Dille ó sr. Alcalde que segundo o equipo de goberno no Colexio da Igrexa prima
a seguridade, veremos cando se abra o terceiro carril. Faremos forza para que
non se abra.
Pregunta cales son os acordos asinados e reais e lamenta que no seu
momento o sr. Alcalde non quixera contactar cos técnicos asociación de
afectados.

Sra. Amoedo: sinala que esta mañá falaron coa Asociación de Trasmañó e
quedaron en contestar na comparecencia ás preguntas formuladas. Este
Concello ten fío directo con todas as asociacións, cada colectivo ten unha
representatividade e función. A asociación de afectados pola AP 9 tivo unha
clara colaboración. Pregunta si dubidaban que houbese terreos, pantallas
acústicas e de moitas cousas que se están levando a cabo.
O sr. Alcalde: sinala que cando se convocou por parte da asociación de veciños
foi á asociación de veciños de Chapela e tamén foi á manifestación. Estiven
defendendo o que pensaba e tamén vin a desesperación.
Estamos en contra de que se cobre a peaxe ou de que en Torres de Padín non
se fale dunha saída. Di que en Madrid o PSOE onte ou antes de onte
reivindicaba o contrario.
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O sr. Secretario, a instancia de Alcaldía di que o público asistente non pode intervir.
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Sr. Álvarez (PSOE): dille ó sr. Alcalde que pretendía dar un mitin cando a
realidade é que non era coherente o que estaba facendo. Repróchalle que
estaba comprometido pero hai 15 días botaron en falta que estivera na
manifestación convocada pola Asociación de Trasmañó. Di que o grupo político
municipal do PSOE lle dará o seu turno de intervención á Asociación de
Trasmañó.

ACTA DO PLENO

Conclúe preguntándolle ó sr. Alcalde se irá a inauguración do terceiro carril.

De seguido dá lectura dun escrito do FARO DE VIGO. Di que o PSOE votou en
contra da saída ata Padín, só ata Bos Aires, porque o PSOE non aceptou a
moción de en Marea de que fóra ata Torres de Padín

O sr. Alcalde, sendo as 22:49 horas suspende a sesión cinco minutos.
Sendo as 23:00 horas reanúdase a sesión estando presente o sr. González

(BNG).

6.3 Mocións.
6.3.1 Moción do Conxunta relativa a Declaración polo 25 de Novembro Día
Internacional da Loita Contra a Violencia de Xénero.
ANTECEDENTES:
Moción do conxunta do día 22.11.2017 con número 2017-E-RC-16921 que se
transcribe a continuación:
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-Prodúcense diversas intervencións simultáneas e o sr. Alcalde intenta poñer
orde-.
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De seguido fai referencia a un documento mandado por Fomento en relación á
solicitude de información formulada polo Concello. Di que son copias do orixinal
e que Audasa lles pasou. Indica que está na fase de aprobación da addenda
que propuxeron. Di que é o documento que está posto no Ministerio para ser
aprobado.

ACTA DO PLENO

Respecto do tema do terceiro carril dille a AER que están reivindicando que
non se abra. O grupo AER sabe que cando fun á inauguración fun a traballar,
non fun a sacar unha foto. E fun en contra de que non se levara o colexio a
onde se tiña que levar. Agora estou tranquilo porque o colexio se fará e a zona
de esparcimento tamén. Di que dá por rematada a comparecencia.

“DECLARACIÓN POLO 25 DE NOVEMBRO DÍA INTERNACIONAL DA
LOITA CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO.
Proposta de acordo:
Cada ano, segundo vén sendo costume no noso concello, neste Pleno
recóllense diferentes declaracións e acordos que reiteran o compromiso e a
loita por visualizar este tipo de violencia dende todas as sensibilidades
políticas, facendo así comprensible a toda a veciñanza a importancia que ten o
valor da unidade para darlle solución a un problema tan difícil de resolver e que

coma diferentes observatorios e institucións reflicten un número sempre
preocupante de vítimas mortais, das que nin a primeira tería que terse
producido, é ben certo que son moitísimos os casos de mulleres e menores
que sofren violencia de xénero en graos diferentes que tamén necesitan ser
visualizados porque sofren día a día.
Recordamos que o noso concello sufriu o primeiro caso do que temos
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A violencia contra a muller non deixou de producirse en ningún intre, e así

ACTA DO PLENO

produce tanto sufrimento e a tantas persoas.

coñecemento de morte por violencia de xénero, no pasado mes de febreiro, e
traballamos tamén de xeito continuo coas vítimas que o sofren, tamén é certo
que acollemos con certa esperanza o acordo acadado no Parlamento español
contra a violencia de xénero o pasado mes de setembro, para dar un novo
impulso baseado nas eivas actuais ás políticas de diferente nivel á loita e
erradicación da violencia e ás súas causas.
As medidas que se recollen, emanadas e froito de numerosas comisións
asesoras, queren reforzar aspectos xurídicos concretos con respecto tanto aos
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aínda que no noso concello visualizamos permanentemente este problema e

procedementos coma na reparación dos danos, quere mellorar o enfoque para
combater a violencia dende a escola, incrementar a vixilancia no tocante a este
tipo de violencia en redes sociais, facer máis visible a violencia de xénero a
través de publicidade e canais de difusión multinivel, crear un sistema de
acompañamento para a muller vítima que agora non hai, traballar nos
protocolos da atención primaria e urxencias que axuden a detectar primeiros
sinais, así coma melloras na fiscalidade na atención de orfos, levar adiante
servizos policiais formados especificamente en violencia de xénero durante as

se inclúe tamén medidas inclusivas no acceso a vivendas de protección social
así coma unha definición máis ampla deste tipo de violencia, referenciando ao
convenio de Istambul sobre trata de mulleres e violencia sexual contra a muller.
Contén medidas aplicables en diferentes ordes da Administración e conta cun
orzamento de arredor de 1000 millóns de euros dos que a metade será
destinado ás CC. AA. nos vindeiros cinco anos.
Supón, xunto co pacto galego de 2017, un paso adiante para vincular de xeito

ACTA DO PLENO

maltratada, incide na maior coordinación tamén coas CC. AA. e, por exemplo,
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vinte e catro horas, inclúe medidas de prestacións por desemprego á muller

gobernos e se poidan producir os efectos positivos desexados na erradicación
das causas que causan a violencia de xénero e no número de mulleres e
menores vítimas dela.
O Concello de Redondela reafirma un compromiso constante para visualizar e
facer partícipe á sociedade do grave risco que supón permitir e mesmo
agochar estas condutas, tamén o compromiso de favorecer recursos que
axuden as mulleres e as súas familias a saír do círculo da violencia e dar
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permanente as accións a desenvolver, independentemente de quen ostente os

espazo e apoio aos diversos actos que poidan promoverse dende diferentes
institucións e asociacións no fomento da eliminación da violencia.
O Concello de Redondela comprométese a seguir apoiando mediante os
orzamentos o CIM de Redondela, coma ferramenta principal do noso municipio
para canalizar a axuda ás mulleres vítimas e a prevención a través de traballo
directo coas mesmas, sensibilización social e educativa, deseño do traballo cos
casos concretos e o apoio xurídico necesario tanto para identificar, denunciar e
acadar recursos económicos cando sexan precisos, e a seguir a desenvolver

permanente e necesaria fluidez na comunicación cos diferentes entes que
conforman o seguimento e atención de vítimas.
O Concello de Redondela, fará seguimento das diferentes medidas que se
articulen tanto dende a Administración central coma autonómica en
cumprimento de ambos pactos para a eliminación da violencia de xénero.
O Concello de Redondela instará tamén á Xunta de Galicia a que, tras a

ACTA DO PLENO

perigosos, se coordina e comparte a información dispoñible e se reforza a
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as xuntanzas da Mesa de Violencia na que se fai seguimento dos casos máis

avaliación correspondente das medidas adoptadas na loita contra a violencia
2015 en materia de Igualdade, dea cumprida información pública do actuado e
do grao de avance, resultados e medidas propostas de cara ao futuro.”
Sra. París Blanco (PP): dá lectura da moción.
Sr. González (BNG): di que no encabezamento lles gustaría que estivese o
acordo do Consello Municipal da Muller.
Sra. París Blanco (PP): contesta que foi un erro seu, que se esqueceu de dicilo.
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de xénero, recollidas como parte da norma de carácter autonómica D. L. de

VOTACIÓN E ACORDO:

Moción do conxunta do día 23.11.2017 con número 2017-E-RC-17055 que se
transcribe a continuación:
“O Colectivo Republicano de Redondela, como vén sendo habitual, organiza
actos conmemorativos da 2ª República instaurada democraticamente o 14 de
abril de 1931. Este ano, entre outros actos, organizouse unha exposición
fotográfica titulada “A Criminalización Do Pensamento”, a cal amosa fotos de
como o poder reprime diferentes mobilizacións, que poden facer rexurdir a loita
de clases anestesia polos diferentes pactos sociais.
Na semana do 16 de abril o Colectivo Republicano solicita no rexistro do
Concello un espazo no Multiusos da Xunqueira para exhibir a exposición ao
publico. Días máis tarde a concelleira de cultura ponse en contacto co
representante do colectivo, para comunicarlle que nesas datas non se podía
poñer, por estaren todos os espazos ocupados. Ao final acordouse por ambas
partes pospoñer dita exposición até despois do verán.
O 27 de setembro, primeira data dispoñible, ábrese ao público a exposición. O
30 o Colectivo Republicano recibe un correo do Multiusos da Xunqueira dicindo
que a devandita foi retirada por orde da conselleira de cultura.
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ANTECEDENTES:

ACTA DO PLENO

6.3.2 Moción asumida polos grupos AER, BNG, PSOE e o Concelleiro Non
Adscrito relativa á retirada da exposición fotográfica titulada “A
criminalización de pensamento” do Colectivo Republicano.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Sometida a moción a votación, a proposta resulta aprobada por unanimidade
dos concelleiros do Pleno, sendo 21 votos a favor (9 do PP, 6 do
PSdeG-PSOE, 4 de AER, 1 do BNG e 1 do concelleiro non adscrito.

O Concello alegou como motivo para retirar a exposición a queixa do sindicato
con tinguiduras ultra-nacionalista (UFP). Que alegaba que unha frase da
exposición “2017 A policía segue mallando na xente que reivindica os seus
dereitos, que pasa aquí?” incita o odio á policía, indicando que os elementos
da exposición atopábanse nas dependencias da policía local.

O punto 5 do mesmo artigo di: “solo podra acordarse el secuestro de
publicaciones, grabaciones y otros medios de informacion en virtud de
resolucion judicial”
Por todo iso o Colectivo Republicano de Redondela, solicita ao Pleno a
adopción dos seguintes:
ACORDOS:
Repoñer a Exposición secuestrada na maior brevidade posibel, no mesmo
recinto e lugar coa mesma temporalidade
A demisión do alcalde e vicealcaldesa de Redondela como máximos
reponsabels do secuestro da liberdade de expresión.
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A C.E. no seu artigo 20, punto 1, aptdo a, di: “a expresar e difundir libremente
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproduccion”.
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A ordenanza reguladora de uso privativo ou aproveitamento especial de
edificios , locais e instalacións municipais do Concello de Redondela (BOP 6 de
xuño de 2017) non dá competencias ao concello para retirar a exposición, tal e
como indica a lei 4/2015 no seu artigo 32, aptdo 3. O que di a Lai 4/2015 no
seu artigo 5, aptdo E “o unico ente publico autorizado a retirar a exposición e a
Subdelegación do Goberno”.

ACTA DO PLENO

O partido popular por decisión propia, sen base xurídica ningunha, retira a
exposición con nocturnidade e alebosía, sen estar presentes ninguén do
colectivo e comunicándonolo o día seguinte por medio do Multiusos da
Xunqueira nun correo electrónico, pisoteando os nosos dereitos e a nosa
libertade de expresión e defensión.

A Reprobación da Concelleira de Cultura por aplicar ordes sen base legal
ningunha”

O sr. Concelleiro Enrique Fojo (non adscrito) dá lectura da moción.

Di que o goberno do PP tomou a iniciativa de censurar a exposición cando a
mesma trata de situacións que se viviron ao longo dos anos e algunhas delas
afectaron á poboación de Redondela. Os veciños saben que pasou con
Regojo dos anos 80 e 90. Isto é unha peaxe que temos que sufrir. Indica que o
BNG o 3 de outubro presentou unha serie de cuestións ás que o voceiro do PP
non lles deu resposta ningunha.
Sr. Cano (AER): manifesta que lamentan este capítulo de censura e falta de
liberdade de expresión. Esta retirada responde a motivos ideolóxicos.
Recollíanse fotos da nosa historia con fotos reais. Recollen imaxes dos
traballadores de Regojo, últimos fusilados do réxime franquista. Dille ó equipo
de goberno que se escudan nas declaracións que fixeron no Pleno e na
prensa: mal ambiente, convivencia… pero a realidade é que quen provoca os
problemas de convivencia é quen non respecta a liberdade de veciños que non
pensan como ti. Esta retirada é unha censura máis acorde a tempos pasados.
Non se respecta a liberdade de expresión e produciuse un secuestro da
publicación. A policía segue mallando e mallou, non pasa nada por dicilo.
Podemos velo con episodios como os de Catalunya; pensamos que o PP de
Redondela ten algún problema coa liberdade da expresión. Votaremos a favor
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Indica que esta exposición xa a tivo que retirar o colectivo nun local hostaleiro
de Redondela.

ACTA DO PLENO

Sr. González (BNG): atopámonos nunha situación extrema de falla de
expresión do colectivo. Si o PP goberna en Redondela ou en calquera outra
admón. actuará porque hai determinadas actuacións do Colectivo Republicano
que non lles gusta.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

INTERVENCIÓNS:

Di que o sr. Reguera censurou nun momento determinado un meco en plan
sátira porque ía en contra da Igrexa. Son incoherentes.
Sr. Fojo (non adscrito): di que o equipo de goberno fai caso das protestas
cando lle convén. Foi unha escusa que puxeron para facer a retirada. Foi
censura. Non lle molesta o que ven nas fotografías senón que a xente poida
tomar conciencia. A exposición do colectivo Republicano é un patrimonio que
se non se exhibe non cumpriría co seu cometido. Non se escandalizaban

Páxina:37
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Sra. Amoedo: a realidade é que este é un pobo tranquilo e convive a xente
tranquilamente. A exposición se retirou por iniciativa do goberno municipal, non
hai nada máis que dicir, a realidade é que non hai censura. A liberdade de
expresión debe respectarse pero no momento en que pisa a doutros temos un
problema. O sr. Cano dicía que a policía malla na xente e non é así. A Policía
Nacional e Corpos de Seguridade do Estado están para manter a orde e
defender a seguridade dos cidadáns. Neste caso a exposición estaba nun
espazo público onde pasan por exemplo nenos e a exposición fala de que a
policía malla na xente.
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Sra. Rey (PSOE): di que en tres días xurdiron catro explicacións distintas.
Cando tivemos a comisión aquí, a exposición xa estaba colocada, ese mesmo
día inaugurouse a exposición (mércores), o xoves tivemos pleno e polo tanto
vimos a exposición. O venres tarde noite o PP ordenou retirar a exposición,
antes falou de cambiar a bandeira republicana por unha máis pequena. O
sábado enviaron un mail de que era por orde da Concelleira, e dixeron que por
orde da policía nacional de Vigo e Redondela; a segunda explicación foi un
comentario da sra. Amoedo dicindo que no momento que tiveron coñecemento
a retiraron (pero xa pasaran tres días); unha terceira explicación na prensa fixo
referencia a posibles problemas coa convivencia; unha cuarta da concelleira de
cultura di que a exposición está pendente pero xa se mirará e houbo veciños
que chamaron para que a retirara. Todo isto indícanos que se censurou. No
rexistro do Concello non hai ningún escrito de queixa. Empregáronse
argumentos arbitrarios para retirala.

ACTA DO PLENO

da moción. Engade que non consideran que a concelleira de cultura teña que
ter un castigo menor que o Alcalde ou Tenente de Alcalde.

porque houbese persoas desnutridas como nenos de Somalia. Utilizaron isto
para ir en contra do pobo. Para poder ter opinión estas exposicións son
necesarias, pero con esta retirada non deixan que a xente pense.

Sr. Cano (AER): di que a policía é un servizo público que pagamos entre todos.
Consideramos que podemos criticalo. Mallan na xente, é un feito obxectivo.
Pídelle á sra. Amoedo que lle conteste si se cumpriu coa Ordenanza de
Espazos Públicos e si se respectou a Constitución. Foi unha retirada non
amparada por norma, foi retirada por ideoloxía porque non lles parecía ben.
Sra. Rey (PSOE): pedímoslle os criterios para retirar unha exposición. O mail
da Concellaría de Cultura dicía que era por orde da Policía. Antes dixeron que
era polos nenos. Quen mestura argumentos porque non teñen son vostedes,
na Deputación pódese expoñer si o meten por rexistro, como fai pouco tempo
houbo unha exposición da República. Todas as fotos eran de dominio público,
saíron en portadas ou contraportadas que se poden ver polas rúas polos nenos
e en periódicos de diferentes ideoloxías. Di que foi o goberno municipal o que
xerou o problema, abrindo a caixa de Pandora.

Sra. Amoedo: contesta que os argumentos do goberno municipal son
convivencia e tranquilidade; a sra. Rey se esquece de que a caixa de Pandora
se abriu cando a exposición se colocou. Non foi no momento en que se decidiu
retirar. Di que é inxusto tratar coma inimigos a Garda Civil e Policía.

Páxina:38
Concello de Redondela
Rua Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 986403894

ACTA DO PLENO

Conclúe sinalando que a moción ten un carácter simbólico.
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Di que o dixeron claro, foi unha decisión do goberno local. Fai referencia a un
acto local no que o equipo de goberno que fixo que a música soase para que
non se escoitasen as protestas.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

Sr. González (BNG): di que cando o PP colle a bandeira da liberdade e
democracia sófreno todos os cidadáns. Hai numerosos exemplos en todo o
país de que o PP está menoscabando o dereito e liberdade de todos os
cidadáns. Neste pleno díxose que a policía fai o seu traballo, hai moitas
maneiras de facelo.

Sr. Fojo (non adscrito): di que fala en nome do Colectivo Republicano e a
maioría de cousas que di a sra. Amoedo son mentira. Repróchalle ó equipo de
goberno que non se quixesen poñerse en contacto co colectivo. Tiveron
manifestacións diante do Concello pedindo a reposición pero fixeron caso
omiso. Representamos a moita xente que queren que se repoña.
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E dado o avanzado da hora, sendo as vinte e tres horas e cincuenta e cinco
minutos do día indicado no encabezamento, o sr. Alcalde dá por rematada a
sesión, da que se redacta a presente acta e da que, como secretario, dou fe.

ACTA DO PLENO

Sometida a moción a votación, a proposta resulta aprobada, sendo 12 votos a
favor (6 do PSdeG-PSOE, 4 de AER, 1 do BNG e 1 do concelleiro non adscrito)
e 9 votos en contra do PP.

Número: 2017-0013 Data: 16/02/2018

VOTACIÓN E ACORDO:

