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SETEMBRO - 2008

ORDE DO DIA
APROBACIÓN DA ACTA DA ÚLTIMA SESION.

DAR CONTA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN DE
CRÉDITO.

CORRECCIÓN DE ERROS NO DOCUMENTO DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMENTO DE AMBITO MUNICIPAL DE REDONDELA.
PROPOSTA DE ADHESIÓN DO CONCELLO DE REDONDELA AO FUTURO GRUPO DE
ACCION COSTEIRA (GAC) CORRESPONDENTE A ZONA 7 DA RIA DE VIGO.
ACTIVIDADE DE CONTROL DO PLENO:

DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA E CONCELLEIROS DELEGADOS.
MOCIÓNS.
5.2.1.5.2.2.-

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE, S/ XORNADA
MUNDIAL DO TRABALLO.
MENTO
MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE, S/ FINANCIA-

LOCAL.
5.2.3.5.2.4.-

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO

AUSTERIDADE.

MOCIÓN

DO

GRUPO

ARQUITECTÓNICAS

MUNICIPAL

PSdeG-PSOE,

DO

PP,

s/

S/

MEDIDAS DE
BARREIRAS

ROGOS E PREGUNTAS.
‹;I.‹p'z‹:¿»J..-;«:4¿Iv2:;

Na Casa do

Concello de Redondela, sendo as vinte horas e trinta minutos do día vintecatro de
setembro de dous mil oito, baixo a Presidencia do Sr. Alcalde, D. XAIME REI BARREIRO e a asistencia
dos/as Sras/as Concelleiros/as: D. EDUARDO JOSÉ REGUERA OCAMPO, D. EMILIO GONZÁLEZ
IGLESIAS, D“. LAURA LAGO ALLER, D“. MARIA ALBINA REBOREDO SURIS, D. MANUEL
IGLESIAS CARRERA, D. CARLOS GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, D’. ISABEL CASTRO PIEDRAS, D“.
FRANCISCA CANAL GÓMEZ, D. JUAN TIZÓN CABALEIRO, D. JOSÉ ALBERTO PAZOS
COUÑAGO, D. MIGUEL ANGEL ALVAREZ BALLESTEROS, D“. HERMINDA QUELLE
FERNÁNDEZ, DONA. MARIA LORENA LÓPEZ RODRÍGUEZ, D. CÁNDIDO VILABOA
FIGUEROA, D”. LAURA ALONSO GÓMEZ, D. XOSÉ CARLOS PAZOS DOCAMPO, D”. MARÍA
ANXELES BABARRO FERNÁNDEZ, D“. ROSA MARIA COSTAS ESTÉVEZ, D. ALEJANDRO
BASTOS FERNÁNDEZ, e D. BENIGNO GARCÍA-LUENGO MONTERO, actuando como Secretaria a
Secretaria da Corporación DONA.
BEGOÑA MERINO GIL, constitúese o Pleno do Concello, en
sesión ordinaria, conforme á convocatoria e de acordo coa Orde do Día.

ANA

INCIDENCIAS.-

Con carácter previo no tratamento dos asuntos incluídos na Orde do Dia, a Corporación garda un
minuto de silencio en lembranza das víctimas da violencia de xénero.-

A

Presidencia declara aberta a sesión, en primeira convocatoria, procedéndose a trata-los puntos

da Orde do Día.-
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Serie

ÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR.-

A

N.°

2237015

Non

se formulan observacións, e o Pleno do Concello, en votación ordinaria e por unanimidade
presentes, sendo vinteún votos a favor (8 do PSdeG-PSOE, 8 do PP, 3 do BNG, e 2
PG), acorda prestar aprobación ao acta da sesión celebrada con carácter ordinario o día 27 de agosto de

dos/as seus

do

membros

2008.-

2.-

DAR CONTA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE MODIFICACIÓN DE

CREDITO.'

Dada conta dos seguintes
-

expedientes administrativos de modificación de crédito:

32/08, aprobado por Resolución da Alcaldía de data 25-08-08, mediante transferencia de crédito
entre partidas do mesmo grupo de función, por importe de 4.657,50 euros.

-

33/08, aprobado por Resolución da Alcaldía de data 08-09-08, mediante transferencia
entre partidas do mesmo grupo de función, por importe de 45.000,00 euros.

de crédito

34/08, aprobado por Decreto da Alcaldía de data 17.09.08, mediante xeración de
por importe de 12.700,00 euros.

crédito

-

Non se formulan observacións e o Pleno do Concello dase por enterado dos expedientes
administrativos de modificación de crédito anteriormente relacionados.3.- CORRECCIÓN DE ERROS NO DOCUMENTO DAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMENTO DE AMBITO MUNICIPAL DE REDONDELA.-

~

ANTECEDENTES.Dictame da Comisión Informativa de Urbanismo de data 22 de setembro de 2008, que

transcrito

dí:

"Antecedentes.- Con data 6 de novembro de 1987 aprobáronse defmitivamente, por acordo da
Comisión Provincial de Urbanismo, as Normas Subsidiarias de Planeamento de Ambito Municipal de
Redondela, téndose publicadas no Boletin Oficial da Provincia n° 85 de 14 de abril de 1988.

A documentación grafada realizouse sobre cartografía a esc.

esc. 1:2000, sobre

~
_

plano parcelario do Instituto Xeográfico Catastral.

1:5000, e para os planos de detalle, a

No transcurso da vixencia das devanditas Normas téñense observado reiterados erros nas parcelas
grafadas, contradiccións entre os planos a escala 1:5000 e 1:2000, erros de calificación por mal grafado das
bases, ou ben contradiccións entre a realidade e a documentación das nomias.
Na súa virtude, e á vista dos expedientes promovidos polos particulares que logo se citan e dos
informes técnicos e do técnico de administración xeral adscrito a urbanismo, favorables, obrantes nos
respectivos expedientes, a Comisión Informativa de Urbanismo, en votación ordinaria e por maioria dos
seus membros presentes, sendo 7 votos a favor (4 do PSdeG-PSOE, 2 do BNG e l do PG) e 4 abstencións
(do PP), estimou oportuno dictaminalos favorablemente e en consecuencia propoñer ao Concello Pleno a
corrección dos seguintes erros no documeno das Normas Subsidiarias de Planeamento de Ambito
Municipal de Redondela.
I)

MODIFICACIÓN DO PARCELARIO

I.l).-

Prgmgsta

Proponse a corrección dos erros detectados no grafado dos planos a escala 122000 sinalados e
xustificados polos propietarios afectados.
l??

~

I.2).—

Xustificación da proposta

O artigo 105.2) da Lei 30/1992, de 26 de novembro, modificada, entre outras, pola Lei 4/1999, di
"As administracións públicas poderán, así mesmo, rectificar en calquera momento, de oﬁcio ou a instancia
dos interesados, os erros materiais, de feito ou aritrnéticos existentes nos seus actos", e por outra banda na
Normativa e Ordenanzas das Normas Subsidiarias de Planeamento de Ámbito Municipal, no seu artigo
11.3 establécese: si de deran contradiccións entre o plano e a realidade prevalecerá esta última. Polo tanto
procede a modificación do plano parcelario recollendo a realidade existente.
I.3).-

Conxunto de parcelas gue se propón modificar

DONA. JOSEFA RICÓN FREAZA, parcela situada en Santo Paio de Abaixo-Reboreda, por
contradición entre o grafado no plano P-27 a escala 1:2000 e a realidade. De acordo coa documentación
achegada na que figura incorporado plano parcelario P-27 actual e modificado e plano de deslinde asinado
con
polo arquitecto D. Fernando Sampil Sánchez (rpte. F. Sampil Arquitectos, S. L.), visado polo
data 04.07.06 e demáis documentación obrante no expediente.

COAG

D. ANTONIO PENA ALONSO, parcela situada en Os Valos-Saxamonde, por contradición entre
o grafado no plano P-20 a escala 1:2000 e a realidade. De acordo coa documentación achegada na que
figura incorporado plano parcelario P-20 actual e modificado e plano de deslinde asinado por TOPOINSA
en maio de 2006 e demáis documentación obrante no expediente.
D. ALBERTO CRESPO CABALEIRO e tres máis, parcela situada en Padrón-Saxamonde, por
contradición entre o grafado no plano P-20 a escala 1:2000 e a realidade. De acordo coa documentación
achegada na que figura incorporado plano parcelario P-20 actual e modificado e plano de deslinde asinado
con
polo arquitecto D. Fernando Sampil Sánchez (rpte. F. Sampil Arquitectos, S. L.), visado polo
data 24.09.07 e demáis documentación obrante no expediente."

COAG

VOTACIÓN E ACORDO.Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por maioria dos/as
sendo trece votos a favor (8 do PSdeG-PSOE, 3 do B.N.G., e 2 do P.G.), e oito
abstencións (8 do PP), aprobou, nos seus propios términos, o dictame da Comisión Informativa de
Sres./as Concelleiros/as,

Urbanismo nos antecedentes

transcrito.-

4.- PROPOSTA DE ADHESIÓN DO CONCELLO DE REDONDELA AO FUTURO
GRUPO DE ACCION COSTEIRA (CASH CORRESPONDENTE A ZONA 7 DA RliA DE VIGO.-

ANTECEDENTES.Dictame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, de data 22 de setembro de 2008, que
transcrito dí:

"Sométese a votación a seguinte proposta:

GAC

Antecedentes.- Primeiro.- Os
son asociacións de carácter supramunicipal, formados por
entidades sen ánimo de lucro, tanto públicas como privadas, nos que teñen especial relevancia aquelas
relacionadas co mundo pesqueiro.

Segundo.- Os

GAC

son asociacións constituídas para o desenvolvemento sostible das zonas
FEP (Fondos Europeos de Pesca 2007-2013). Para esto os GAC
serán os encargados de seleccionar proxectos a levar a cabo na súa zona, participar en iniciativas zonais,
rexionais, nacionais e internacionais que contribúan a potenciar o desenvolvemento socioeconómico do
sector pesqueiro na zona, canalizar e distribuír toda a información entre as entidades asociadas,
prospeccionar e coñecer as dotacións, recursos e proxectos do seu territorio, sensibilizar ás
administracións, entidades públicas e privadas e institucións comunitarias europeas para optimizar o
aproveitamento dos recursos da zona, posibilitar o intercambio de experiencias e metodoloxías de traballo,
costeiras a través da xestión de parte dos

.

)

(

N.° ...............................

)

Serie

A

N.°

2237015

promover a
operació mterrexional e transnacional, ademáis daquelas outras que favorezan o
desenvolvemento sos le do territorio.
o

Terceiro.- Ao marxe dos obxectivos xerais reseñados no punto anterior, os
cos seguintes obxectivos transversais:

GAC deberán cumprir

*

Fomento, impulso, programación e colaboración en actividades de promoción do emprego
múltiPle Para Pescadores fora do sector.
*

Fomento, impulso, programación e colaboración en actividades de búsqueda de valor engadido
para os produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura.
* Impulso do exercizo profesional dirixido ao fomento e igualdade de oportunidades entre
as
mulleres e os homes, adoptando medidas que fomenten a integración feminina no sector.
*

Promoción de actividades de

sensibilización, tendo

como

carácter informativo, de investigación, prevención e
principais colectivos destinatarios o sector pesqueiro, e prioritariamente as

mulleres, mocidade e desfavorecidos vinculados ao sector.
*

Fomento, impulso, programación e colaboración en actuacións

natural nas zonas pesqueiras.

á protección do medio

Cuarto.- O ámbito de actuación territorial deseñado pola Conselleria de Pesca inclúe sete zonas de
acción ao longo do litoral de Galicia, que serán as beneficiarias das axudas con cargo ao Eixe 4 do FEP. En
cada zona deberá formarse un único GAC. A Zona 7 que está integrada polos seguintes concellos: Cangas,
Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Nigrán, Baiona, Oia, Rosal, A Guarda.

O

Quinto.- No proceso de formación do GAC correspondente á Zona 7, xa se realizaron dúas
asembleas os pasados días 22 de xullo e 15 de setembro en Cangas, unha Mesa Institucional o día 12 de
xullo nas instalacións da Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo, así como outras Mesas de
traballo entre as diferentes entidades integrantes

Tendo en conta o anteriormente

PROPOSTA:
Váš

šë

do mesmo.

exposto, elévase ao Pleno

do Concello de Redondela

a seguinte

De conformidade co exposto, e en cumprimento do art. 22.2b da Lei 7/ 1985 Reguladora de Bases
de Réximen Local, proponse ao Pleno a adopción do seguinte acordo:
l.- Solicitar o ingreso do Concello de Redondela no Grupo de Acción Costeira que se está a
conformar na Zona 7, integrado por entidades sen ánimo de lucro, tanto públicas como privadas dos
concellos de Cangas, Moaña, Vilaboa, Soutomaior, Redondela, Nigrán, Baiona, Oia, O Rosal e A Guarda,
e cuxa Asamblea Constituínte terá lugar o nove de outubro do presente ano.

2.-

Comunicar o presente acordo á Comisión Técnica encargada dos trámites de constitución do

GAC da Zona 7."
A proposta resulta aprobada pola unanimidade das/os membros asistentes."
VOTACIÓN E ACORDO.-

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos/as
sendo vinteún votos a favor (8 do PSdeG-PSOE, 8 do PP, 3 do BNG, e 2 do PG),
acorda aprobar, nos seus propios términos, o dictame da Comisión Informativa de Medio Ambiente, nos
Sres./as Concelleiros/as,

antecedentes transcrito.-

5.-

ACTIVIDADE DE CONTROL

E PLENO:

..

~
5.1.-

DELEGADOS.-

DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA E -CONCELLEIROS

O Concello Pleno dase por enterado do contido das Resolucións da Alcaldía e dos Concelleiros
Delegados dende o día 22 de agosto ao 19 setembro de 2008.5.2.-

MOCIÓNS.-

5.2.l.- MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE,
DO TRABALLO.-

Sl

XORNADA MUNDIAL

ANTECEDENTES.Moción presentada polo voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, D. Emilio González
Iglesias,

con data 22 de setembro de 2008 no Rexistro Xeral do Concello, que transcríta

dí:

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.- A Declaración da Organización Internacional do Traballo -OIT-

relativa aos principios e dereitos fundamentais

no

traballo,

adoptada en 1998, obriga a respectar e

entre todos os Estados membros da organización a liberdade de asociación e a liberdade sindical,
o recoñecemento efectivo da negociación colectiva e o dereito de folga, a eliminación do traballo forzoso e

promover

infantil, así

como a eliminación de toda discriminación en materia de emprego.

A

OIT introduciu en 1999 o concepto Traballo Decente como aquel que permite vivir dignamente,
integrado por catro compoñentes -emprego, dereitos laborais, protección social e diálogo social-, sendo os
catro necesarios para crear perspectivas de progreso social e desenvolvemento.
Por outro lado, os obxectivos de Desenvolvemento do Milenio (ODM), baseados na Declaración
do Milenio de Nacións Unidas (2000), que deben ser cumpridos antes do ano 2015, establecen, entre outras
cuestións, a erradicación da pobreza extrema e a fame, a extensión do ensino público universal, a redución
de mortalidade infantil ou a promoción da igualdade entre os xéneros.
Así mesmo, e segimdo diferentes órganos, axencias e programas de Nacións Unidas, a metade da
forza laboral mundial gaña menos de 1,3 euros diarios; 12,3 millóns de persoas traballan en condicións de
escravitude, 200 millóns de nenos menores de 15 anos traballan en lugar de ir á escola, e 2,2 millóns de
persoas morren a causa de accidentes e enfermidades laborais cada ano.
Visto que nos países desenvolvidos increméntase a precariedade laboral, e que a Unión Europea
encamíñase cara unha desregulación de normas sociais comunitarias.

Acórdase:
Primeiro.- Mostrar o apoio á Xornada Mundial polo Traballo Decente, convocada para o 7 de
outubro pola Confederación Sindical Internacional (CSI), da que forman parte as organizacións sindicais
máis representativas de España.

A tal efecto este Pleno apoia e invita a participar aos cidadáns na manifestación a celebrar en Vigo
o día sete de outubro ás 20:00 horas.
ao Goberno de España que promova o respecto ás Normas Fundamentais do
o Traballo Decente e Traballe Activamente para a consecución dos Obxectivos de
Desenvolvemento do Milenio.
Segu_r1do.- Pedir

Traballo,

Terceiro.- Trasladar esta moción aos interlocutores sociais, ao Ministerio de Traballo e
Inmigración, á Oficina en España da Organización Internacional de Traballo e ás representacións en
España da Comisión Europea e do Parlamento Europeo."

INTERVENCIÓNS.-

'

unánimemente~~
Union Europea.

-

.

~mermo

r este

,

O

Folio N.° ...............................

n)

~~eno o pasado 30

1

de xullo rexeitando a Directiva do tempo de traballo na

concelleiro señor González Iglesias sinala que están de acordo e que resulta preciso correxi-lo
erro contido no terceiro parágrafo.

O

concelleiro señor Pazos Couñago expón que lle parece moi ben que tiren para adiante en temas
cos que todos están de acordo e espera que isto se faga tamén con outros temas fundamentais..

VOTACIÓN E ACORDO.Sometído o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos/as
sendo vinteún votos a favor (8 do PSdeG-PSOE, 8 do PP, 3 do BNG, e 2 do PG),
acorda aprobar, nos seus propios términos, a moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, nos
antecedentes transcrita, recollendo na mesma o rexeitamento da Corporación á Directiva sobre o tempo de
traballo consonte co acordado o pasado 30 de xullo.Sres./as Concelleiros/as,

5.2.2.-

LOCAL.-

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DO

PSdeG-PSOE,

S/

FINANCIAMENTO

ANTECEDENTES.Moción presentada polo Grupo Municipal

do 22 de setembro de 2008, que transcrita dí:

Socialista,

con data de Rexistro de Entrada no Concello

"O pasado

13 de setembro reuniuse na cidade de Zaragoza o Consello Territorial da FEMP que
representa a tódalas Federacións Territoriais de Concellos, Provincias, Consellos e Cabidos Insulares,
aprobando unha Resolución por
de todos os participantes relacionada coa adopción de
medidas sobre a negociación da Reforma do Modelo de Financiación Local.

UNANIMIDADE

"

g
"

Tí.:

Por isto, e coa finalidade de asumirmos e subscribimos tódalas propostas aprobadas polo
Consello Territorial da FEMP, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno do Concello, para a súa
aprobación, a seguinte MOCION:

O GRUPO SOCIALISTA DO CONCELLO DE REDONDELA PRESENTA AO PLENO
MUNICIPAL, PARA A SUA APROBACION, OS SEGUINTES ACORDOS:
O

l°).Concello de Redondela en execución dos compromisos expresados polo Goberno do
Estado, para garantir un modelo de Reforma do Financiamento Local, que permita dotar aos Gobernos
locais dunha financiación axeitada e abonda, vencellada e simultánea á reforma da Financiación
Autonómica, garantindo a participación das Entidades Locais nos ingresos das Comunidades Autónomas,
expresa a súa circia vontade de apoiar á FEMP durante o proceso da negociación dos intereses de tódalas
entidades locais.

O

'e

'
"

2°).Concello de Redondela considera necesaria a unidade dos municipalistas arredor das
propostas presentadas pola FEMP, que require unha resposta dende a lealdade institucional por parte dos
responsables do Ministerio de Economia e Facenda, Ministerio de Administracións Públicas e Gobernos
das CC.AA., que aínda sendo coherente en relación coa situación económica xeral, garante a actividade, a
prestación de servizos e o exercicio das responsabilidades públicas que se realizan de xeito efectivo dende
os Concellos, Deputacións, Consellos e Cabidos Insulares.

O

3°).Concello de Redondela considera necesario incrementar a proposta de previsións para o
exercicio orzamentario do ano 2009, presentada polo Ministerio de Economía e Facenda, en aplicación do
sistema actual de financiación, con relación á participación dos tributos do Estado polas entidades locais, e
que se inclúa unha previsión de aumento do financiamento local con cargo aos orzamentos do ano 2009.

..

4°).-

O

Concello de Redondela

solicita

do Goberno o

círcio

compromiso de mellorar a
do mesmo xeito que se

financiación local incorporando recursos adicionais para as Corporacións Locais,
incluíu a proposta do Ministerio de Economía para as Comunidades Autónomas.
5°).-

O Concello de Redondela reitera a necesidade de que este proceso de negociación se vexa

Mesa Negociadora
FEMP-Gobemo, pechando ao tempo o acordo de Financiamento Local xunto co das CCAA.

pulado, durante as próximas semanas, consonte co calendario e contidos aprobados na
Bilateral

6°).- O Concello de Redondela propón que unha vez que se peche o acordo de negociación deste
proceso debe formularse unha continuidade nos ámbitos territoriais entre os Gobernos das CC.AA. e os
partidos políticos e cada unha das Federacións Territoriais para determinar a participación das Entidades
Locais nos ingresos das Comunidades Autónomas, para avanzarmos no proceso de segunda
descentralización desenvolvendo o pacto local.

O Concello de Redondela, insta coincidindo coa resolución aprobada polo Consello
da FEMP en Zaragoza, ao Goberno do Estado e a tódolos partidos políticos representados no
Parlamento para acadar dende o imprescindible consenso, decontando, un Acordo de Estado para a
aprobación dun novo Estatuto do Goberno Local, onde se recoñeza o marco de competencias reais e se
respeten os principios básicos e irrenunciables de igialdade, equidade, suficiencia financeira e autonomía
local e todo o territorio, de Concellos, Deputacións, Consellos e Cabidos Insulares."
7°).-

Territorial

INTERVENCIÓNS.-

O concelleiro señor Bastos Fernández dí que lle parece ben xa que son horas de apretarse o cinto.
O concelleiro señor Pazos Docampo considera que é preciso formular unhas achegas baseadas en
dadas
as peculiaridades de Galicia, aparte da poboación e o esforzo fiscal, debería tamén terse en
que,
conta os núcleos de poboación existentes.
O concelleiro señor Pazos Couñago sinala que están de acordo co contido da moción pero lle
sorprende que o PSOE tamén o estea, dado que, ao estar no goberno do Estado e de Galicia, son os que
poden resolver a situación. Pensa que é preciso unha reforma inmediata da financiación local.
O concelleiro señor González Iglesias dí que asumen o proposto polo BNG e que presentaron esta
moción porque o PP rompeu o acordo ao que se chegara no seo da FEMP. Explica que nun proceso de
negociación quen goberna trata de dar menos do que se lle pide e sinala que cando gobernou o PP a
participación dos concellos nos fondos do Estado minorou polo que non admite que dean leccións de
darlle máis fondos aos Concellos e que falen de sensibilidade ainda que agradécelles que voten a favor da
mocion.

O concelleiro señor Pazos Couñago indica que o voceiro socialista fala de cando gobernaba o PP
pero non se lembra de que cando o PP chegou ao poder tiveron que facer un proceso de axuste económico
imprescindible para o acercamento aos criterios esixidos pola Unión Europea. Sinala que están de acordo
en el qué aínda que non no cómo.

O

concelleiro señor González Iglesias dí que se entrou en Europa no ano 1986, co PSOE e que
facer procesos de axuste con cargo aos cartos dos demáis é típico do PP, posto que retiraron o IAE e logo
tivo que tomar medidas o PSOE para compensar. Considera que somentes se lembran dos concellos cando
están na oposición.

VOTACIÓN E ACORDO.Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos/as
sendo vinteún votos a favor (8 do PSdeG-PSOE, 8 do PP, 3 do BNG, e 2 do PG),
acorda aprobar, nos seus propios términos, a moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE, nos
Sres./as Concelleiros/as,

antecedentes transcrita.-

(Sinaturado

~

meme)

Folio

AUSTERIDQE.ANTECEDENTES.Moción presentada polos Voceiros do Goberno Municipal, con data de Rexistro de Entrada do
Concello do 22 de setembro de 2008, que transcrita dí:

"A inestabilidade ﬁnancieira internacional, a crise do petróleo, a caída do sector da construcción,
entre outras razóns, levounos a unha situación económica delicada e diñcil, dentro dun contexto
internacional á que hai que lle facer fronte con afouteza e decisión.

O

noso país encaixou mellor que outros a mala situación da economía internacional. Temos que
contribuír a facermos fronte á crise económica adoptando medidas satisfactorias e preparando ao noso país
para saírrnos afortalados desta circunstancia.

A situación de crise superarémola coa teirnosía e esforzo de todos, implicando tamén a todas as
Administracións Públicas. Os Concellos, Deputacións, Consellos e Cabidos Insularcs como Gobernos
Locais, poden contribuir nos vindeiros meses, dende os seus propios recursos e orzamento, a cumpriren co
obxectivo da austeridade orzamentaria. Xa que logo, queremos, dende as posibilidades existentes no
Concello de Redondela adoptar medidas reais que servan para frear as dificultades que atravesa a nosa
economia, sen que a factura a paguen os cidadáns, promovendo un PLAN DE AUSTERIDADE
MUNICIPAL.

MOCIÓN
Por todo o exposto, o Goberno do Concello de Redondela presenta para a súa aprobación polo
Pleno do Concello, os seguintes ACORDOS:
1.-

O

Concello de Redondela conxelará, os soldos correspondentes ao alcalde e corporación no

exercicio do ano 2009.

2.- Do mesmo xeito conxelaranse as partidas orzamentarias relacionadas coas dietas dos cargos
electos por asistencia a plenos, xuntas de goberno, comisións informativas e consellos de administración
das empresas e sociedades municipaís.
3.- O Concello de Redondela conxelará o orzamento municipal ao capítulo 2 de Gastos Correntes
no próximo exercicio do ano 2009 con respecto ao orzamento no presente exercicio. Para iso o equipo de
Goberno Municipal comprométese a realizar un reaxuste orzamentario nas diferentes partidas do capítulo.
4.- O Concello de Redondela conxelará as partidas orzamentarias correspondentes ao
funcionamento dos grupos políticos municipais no exercicio do ano 2009 con respecto ao orzamento no

presente ano."

INTERVENCIÓNS.-

A concelleira señora Canal Gómez considera que esta moción se presenta de cara á galeria e que
xa é hora de que recoñezan que estamos en crise, cando viñeron negando o evidente nos últimos meses.
Lle parece que en Galicia o problema é maior porque hai máis despidos, menos contratacións e 13.000
parados máis. Pensa que a proposta de conxelar os soldos é unha tomadura de pelo posto que o goberno
non se cortou á hora de po-los soldos e contratar asesores e estima que polo que fan non se ganan os soldos
que teñen .Lle parece oportuno enmendar a moción coa proposta de conxelar tamén os gastos de protocolo
e representación os impostos e de eliminar os gastos de telefonía móvil.
,

O concelleiro señor Pazos Docampo dí que a voceira do PP non deberia falar do que non sabe
como por exemplo de economía e dos teléfonos móviles sen os cales non podería funcionar normalmente o

Concello. Estima que a conxelación de soldos tampouco vai a solucionar nada de fondo pero non comparte
a proposta en relación aos impostos xa que iso ten que ser obxecto dun pleno concreto no que cadanseu
pronunciarase. En calquer caso sinala que os servizos préstanse con diñeiro.

O

concelleíro señor González Iglesias considera improcedente a conxelación de taxas e impostos e
se pregunta que' entende o PP por conxelación e se saben dende cando non se actualizan as taxas e impostos
en Redondela. Sinala que él dispón dun teléfono móvil propio, non do Concello, por vontade propia e
estima que o PP non ten autoridade moral para pedir cousas que non fan eles onde gobernan. Di que
Galicia medrou máis que o resto de España e que a crise non é un problema de aqui xa que a culpa da
situación a nivel mundial non a vai a ter en exclusiva o goberno de España ou de Galicia.

A

concelleira señora Canal Gómez pregúntalle ao señor Pazos Docampo sobre con qué titulación
conta para descaliﬁcar a sua intervención anterior e que o que trata é de xustificar por qué non va a votar a
favor da sua enmenda. Lle parece factible adicar aos servizos sociais o diñeiro dos teléfonos móviles,
57 para así ter
sendo unha concellería que depende do señor Pazos ou que non se faga a conexión coa
máis fondos disponibles para outros servizos. Pide que se vote a enmenda e sinala que ningunha institución
lle pagou nunca o seu teléfono móvil.

A

O

concelleiro señor González Iglesias dí que a voceira do PP si utilizou móviles das institucións e
se pregimta se, caso de elirninalos, utilízarian o tan-tan ou as sinais de fume para comunicarse. Non admite
que a señora Canal lle fale de asesores, cando na Deputación os contratan de cinco en cinco, normalmente
ex cargos políticos do PP. Pensa que non poden dar leccións. Sinala que, caso de baixar as taxas e os
impostos, se detrae diñeiro de todos para beneﬁciar a uns poucos e iso non é xusto porque o que pode pagar
debe pagar. Indica que aqui saen as contas, bastante mellor que noutros sitios.

VOTACIÓN E ACORDO.Sometída a votación a enmenda formulada pola voceira do PP, o Concello Pleno, en votación

ordinaria e por maioría dos/as Sres./as Concelleiros/as, sendo once votos en contra (8 do PSdeG-PSOE, e 3
do B.N.G.), oito votos a favor (8 do PP) e dúas abstencións (2 do P.G.), rexeitou a enmenda formulada.-

Sometida a Moción a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade dos/as
sendo vinteún votos a favor (8 do PSdeG-PSOE, 8 do PP, 3 do BNG, e 2 do PG),
acorda aprobar, nos seus propios términos, a moción do Grupo de Goberno, nos antecedentes transcrita.Sres./as Concelleiros/as,

5.2.4.-'

MOCIÓN

ARQUITECTONICAS.-

DO

GRUPO

MUNICIPAL

DO

PP.

Sl

BARREIRAS

ANTECEDENTES.Moción presentada por D’. Francisca Canal Gómez, Voceíra do Grupo Municipal do Partido
Popular de Redondela, con data 24 de setembro de 2008, que transcrita dí:
"Podemos definir as barreiras arquitectónicas como todos aqueles obstáculos
movementos das persoas en dous grandes campos:

libertade de
-

A accesibilidade: vías públicas, espacios libres e edificios.

-

O desprazamento: medios de transporte.

físicos

que limitan a

A falta de movilidade é un problema moi grave con repercusións en moitas facetas na persoa.
Implica non poder desprazarse, non poder visitar a un amigo, non ir ao cine, non poder facer a compra, non
poder sair a pasear
As persoas que precisan unha cadeira de rodas ou bastóns, precisan duns espacios
mínimos para poder maniobrar.
Pero non é suficiente con adaptar a casa do discapacitado, senón que é imprescindible que todos
os edificios teñan fácil acceso, públicos e privados, que todas as rúas teñan os rebaixes pertinentes nas
beirarrúas, que os pavimentos sexan antídeslizantes, que nos ascensores caiba a cadeiras de rodas. A
Administración debe controlar que se cumpran as normas:
-

Rúas adaptadas.

Folio N.°. ..............................

Serie
-

-

A

N.°

2237019

Vaos peonís.
Itinerarios adaptados.

Rúas peatonalizadas.
Ediﬁcios adaptados.

A

Constitución Española de 1978 no seu artígo 9, parágrafo 2°, dí: "Corresponde aos poderes
públicos promover as condicións para que a libertade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se
integra sexan reais e efectivas; remover os obstáculos que impidan ou diﬁcultan a súa plenitude e facilitar a
participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social."

Recollendo o mandato constitucional, a Lei de Integración Social do Minusválido (LISMI) destina
oito artigos a regular a prevención e supresión de barreiras nos ámbitos de urbanismo, edificación e
transporte.

No

Titulo IX, baixo o epígrafe "Movilidade e Barreiras Arquitectónicas", a LISMI define as
como aqueles obstáculos que dificultan ou impiden a libre circulación en vias e
espacios públicos e establece que a súa planificación e urbanización se efectuará de xeito tal que resulten
accesibles e utilizables para os minusválidos (Art. 54-1°), incluíndo previsións sobre a adaptación gradual
do xa construído (55-l°), para o que se establece a obriga dos Entes Públicos en xeral (55-1°), e dos
Concellos en particular, de destinar un porcentaxe dos seus orzamentos a dita finalidade.
barreiras urbanísticas

Por todo
1°.-

accesibles.

Que

isto

propoñemos a adopción do seguinte acordo:

neste exercicio económico se inicie unha adaptación das nosas rúas creando itinerarios

2°.- Que se amplíen as prazas de aparcadoiro, por ser actualmente insuficientes no noso concello e
que exista un itinerario peonil accesible e sinalizado que comunique a vía públicas coas prazas reservadas.
3°.- Que todo o mobiliario urbán sexa instalado de tal xeito que en ningún dos casos constitúan un
impedimento para o peón.
4°.- Que en prazas, parques e xardíns de uso público deberán estar exentos de gravilla ou calquer
outro material solto e que existan itinerarios libres.
5°.- Que se rehabílíten as beirarrúas do concello e que todas as rúas teñan os rebaixes pertinentes
nas beirarrúas, que os pavimentos sexan antideslizantes."

INTERVENCIÓNS.sociais

O

concelleiro señor Bastos Fernández dí que tanto o goberno de Redondela
se vaian eliminando as barreiras.

deben traballar día a día para que

como

os servizos

O concelleiro señor Pazos Docampo dí que a moción contén moitas Xeneralidades e non entende

cómo na mesma proponse que se

inicien as actuacións nesta materia cando levan moitos anos facendo todo
tipo de obras de eliminación de barreiras. Lle parecería correcto un prantexamento máis concreto porque o

que pon na moción vale para calquer concello do Estado.

O

._

concelleiro señor González Iglesias dí que dende hai 20 anos e agás nos 2 que gobernou o
adícase unha porcentaxe do orzamento á realización destas actuacións.

PP

A concelleira señora Canal Gómez di que a intervención do voceiro do BNG lle parece unha falta
de respeto e de educación. Ao redactar a moción pensou en por uns puntos concretos pero logo comprobou
que se incumpre a nomiatíva en moitisimas zonas de Redondela que son prácticamente intransitables para
os discapacitados. Lle parece que o Concello debería ser máis sensible e responsable neste punto xa que
todo o municipio está moi mal e centros como o de Saúde, os parques ou a praia resultan inaccesibles para
os que van en cadeira de rodas.

VOTACIÓN E ACORDO.—
Sometida a Moción a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/as
sendo once votos en contra (8 do PSdeG—PSOE, e 3 do B.N.G.), e dez votos a
do PP e 2 do PG), rexeitou a moción do Grupo Municipal do PP, nos antecedentes transcrita.-

Sres./as Concelleiros/as,

favor (8

5.3.-

*

ROGOS E PREGUNTAS.-

A concelleira Sra. Alonso Gómez, formula o seguinte rogo:

Dende

hai máis

tempo do que

debería, temos observado un cúmulo de escombros acumulados á
Portela. Escombros formados por Colchóns, sofás, restos de

altura da antiga fábrica de conservas de

mobles, e demáis.

A

Esta situación resulta enormemente perxudicial para a imaxe do noso Concello, que deberíamos
coidar e potenciar a fín de que os visitantes que acudan ao noso pobo poidan disfrutar da beleza que ofertan
os seus paraxes e as súas parroquias, sen que éstes se vexan ensombrecidos por montañas de basura onde
non debe habelas, ocasionando o inevitable impacto visual.

Por este motivo, ROGO:
Que o Concello de Redondela, tome as medidas oportunas, facendo as xestións que sexan precisas
para retirar os escombros acumulados na zona onde se indica.
*

0 concelleiro señor Pazos Couñago, formula as seguintes preguntas:

Con anterioridade á celebración do pleno ordinario correspondente ao mes de xullo, o Grupo
Municipal Popular, presentou para o seu debate unha moción para a creación dunha Comisión municipal de
seguimento das obras do AVE. En dito pleno, tal proposta non puido ser discutida pola decisión do Alcalde
de suspender o debate, cando correspondía abordar as mocións do Grupo Popular. En datas
inmediatamente posteriores, o Alcalde caliñcou nos medios de comunicación, a proposta deste Grupo
como extemporánea, pois xa se acordara polo Goberno Municipal unha Comisión co mesmo obxecto. Por
este motivo os Grupos de Goberno votaron en contra da nosa proposta no pleno celebrado no pasado mes
de agosto.
-

Con todo, dous meses logo de presentada a nosa proposta, e un mes logo de que esta fose
rechazada por este pleno, seguimos sen ter noticia algunha da Comisión de seguimento anunciado polo Sr.
Alcalde, e por iso vimos a formular as seguintes PREGUNTAS:
¿Cal é a composición da comisión municipal de seguimento das obras do

Ave en Redondela?.

¿Cando será convocada a comisión por primeira vez? ¿Está previsto un calendario de
convocatorias da comisión? ¿Se estableceu unha periodicidade para a convocatoria da mesma?.
¿Recabouse a documentación necesaria para a convocatoria da comisión?.
¿Por qué se tardou máis de dous meses en requerir aos grupos para designar ao seu representante
na comisión?.

O

Sr.

Alcalde advírtelle que son máis de cinco preguntas, ainda que por se-la primeira vez,

contestarallas.

Respóstalle e dille que a comisión foi a proposta da federación de Asociacións de Veciños e que
formarían parte da mesma un representante de cada grupo da corporación, 2 representantes da federación e
mailo Alcalde ou persoa en quen delegue. Constituiráse cando a convoque o Alcalde, non sabe cándolo e
non obedece a nada a tardanza na designación dos representantes.

)
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(

m

obar a inusitada, por numerosa, dotación policial que está situada nos arredores
presentes, puideron deste edificio. Dende fai tempo, diversas asociacións veciñais e comerciais veñen solicitando unha maior
presencia policial no noso Concello, sen que dita reivindicación fora atendida. Con todo, non existiu
aparente deñcultade para que un continxente policial moi numeroso acudise a Redondela para protexer,
non sabemos que, e por iso vimos en formular as seguintes pregimtas:

¿Cal é o motivo polo que se requeriu a presenza dunha dotación
numerosa no último pleno celebrado en Agosto?.

policial extraordinariamente

¿De quen partiu a iniciativa de solicitar eses reforzos policiais?,
¿Se sentiu ameazado polos veciños o Alcalde de Redondela ou algún dos seus compañeiros de
Goberno?.
Sí temía pola súa integridade persoal ou pola dalgún membro do Goberno municipal, ¿lle parece
actitude prudente abandonar un Pleno durante a súa celebración para ir a tomar café a unha terraza
cercana a este ediﬁcio?. ¿Non lle parece que esta actitude poidera ser entendida como unha provocación
aos veciños aos que se lle impediu o acceso ao salón de plenos?.

unha

As medidas adoptadas no último pleno ¿son de carácter puntual e extraordinario ou van a ser
mantidas de xeito indefinido?.
¿Vaise a continuar identiﬁcando aos veciños que pretendan acceder ao salón de plenos?.
¿Vaise a manter a limitación de prazas mediante a colocación de cadeiras nos sucesivos plenos ou
unha situación puntual?.
No caso de resposta afrirnativa, ¿contemplou o Goberno municipal algunha actuación encaminada
a permitir o acceso aos debates do plenario a todos os veciños que así o desexen?.
foi

Respóstalle o Sr. Alcalde que no tocante ás medidas de seguridade nos plenos di que o despliegue
foi excesivo, pero que, como Alcalde, non ten capacidade de decisión sobre a
Policía Nacional. Se trata de que non volva a suceder o mesmo que sucedía nas sesións. Non se sinte
ameazado por nada nin provoca a ninguén, pero considera que é un tema de respeto á institución e por iso
seguirán identiﬁcando aos asistentes e admitíndoos segundo o aforo do salón. Marchou do pleno porque
estaba de vacacións e xa non era necesario o seu voto para a adopción de acordos.

policial

do último pleno

A concelleira Sra. López Rodríguez solicita formular unha pregunta, respostándolle o Sr. Alcalde

que non procede.

Pola Presidencia dase por rematada a presente sesión, sendo as vinteuriha horas e corenta minutos
da data fixada no encabezamento, en proba de todo o que, se extende a presente acta, que se inscribíu no
Libro dende a volta do folio núm. 014 do Papel Timbrado da Comunidade Autónoma de Galicia, Serie A n°
2237014 ata o folio núm.O20, Serie A n° 2237020, e todo o que, como Secretaria, DOU FE.-

O

XAIME REI BARREIRO

RETARIA XERAIL

ANA

GOÑA MERINO GIL

..

