Serie
efectos sinálase que o prazo para presentar d'
horas, data a partir da cal, de non presentarse

orzamentos.

A

N.°

1179773

moción remata o vindeiro 6 de xullo ás 14,00
mesma, quedaran definitivamente aprobados os

E, non habendo máis asuntos que tratar,
Presi encía remataÑa presente sesión, sendo as vinte
horas e corenta e cinco minutos da da fixada o encabezamento, en proba de todo o que, se
redacta a presente acta, da que, como
, dou fe.'

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO
2013

DO CO

ACTA 13/2013
LO O DÍA 4 DE XULLO DE

ORDE DO DÍA
APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DAS TRES ÚLTIMAS SESIÓNS.
2. TOMA DE POSESIÓN DE ALFONSO BLANCO PÉREZ COMO
CONCELLEIRO DA
CORPORACIÓN.
1.

DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CREDITO.
4. DAR CONTA DA APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DAS CONTAS
DE RADIO
REDONDELA, SL CORRESPONDENTES AO ANO 2012
5. PROPOSTA PARA A ACEPTACIÓN DA CESIÓN DA XUNTA DE GALICIA DO
INMOBLE
DO MULTIUSOS DA XUNQUEIRA
6. PROPOSTA PARA A INCLUSIÓN NO INVENTARIO DE BENS
MUNICIPAIS DUN
CAMIÑO EN PREGAL-NEGROS
7. PROPOSTA PARA A INCLUSIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS
DUN
CAMIÑO EN LEITÓN-CHAPELA
8. APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
,DA
TAXA POR SERVIZOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONS
DEPORTIVAS E OUTROS SERVIZOS ANÁLOGOS.
9. APROBACIÓN DA IMPOSICION DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE
SERVIZOS DO
CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA, ASÍ COMO A SUA ORDENACIÓN
10. ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLENO:
10.1. DAR CONTA RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
10.2. MOCIÓNS
10.2.1. MOCIÓN DO PSdeG-PSOE S/ AXUDAS SERVIZOS SOCIAIS
10.2.2. MOCIÓN DO PS DE G PSOE S/ TREN DE CERCANIAS
10.2.3. MOCIÓN DO PS DE G PSOE S/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIA
10.2.4. MOCIÓN DE AER S/ VALORES CATASTRAIS
10.2.5. MOCIÓN DE AER S/INFORMACIÓN VECIÑAL
10.2.6. MOCIÓN DE AER S/ AUGAS DE GALICIA
10.2.7. MOCION DO BNG S/ APOIO AO POBO SAHARAUI
3.

10.3.
10.4.

SOLICITUDE DE COMPARECENCIAS.

ROGOS E PREGUNTAS.

Na Casa do Concello de Redondela, sendo as vinte horas e trinta minutos do día

catro

de xullo

de dous mil trece, baixo a Presidencia do alcalde Javier Bas Corugeira e a asistencia dos/ as
concelleiros/ as: Miguel Angel Álvarez Ballesteros, Julio Carlos Alonso Monteagudo, Maria
Teresa París Blanco, Ana Maria Alonso Alonso, Jesús Crespo López, Maria José Barciela Barros,

Erminda Quelle Fernández, Arturo González Barbeiro, Cándido Vilaboa Figueroa, Eduardo José
Reguera Ocampo, Luís Alberto Orge Míguez, Digna Rosa Rivas Gómez, Antonio Cabaleiro
Millares, Leticia González Guisande, Leonardo Cabaleiro Couñago, Antonio Vázquez Saco, José
García Míguez, Cecilia Pérez Orge, Xoan Carlos González Campo e Alfonso Blanco Pérez,
tamén asistiu o interventor do Concello Ángel Santamariña Rivera, actuando como secretaria a
secretaria xeral da corporación Ana Begoña Merino Gil, constitúese o Pleno do Concello, en
sesión ordinaria, conforme á convocatoria e de acordo coa Orde do Día.

INCIDENCIAS.-

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.

A Presidencia declara aberta a sesión, en primeira convocatoria, procedéndose a tratar os puntos
da Orde do Día.-

1.

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAs ACTAS DAS TRES ÚLTIMAS SESIÓNS.

Dada conta dos borradores das actas correspondentes

ás sesións celebradas os días:

4 de xuño: acta n° 10 da sesión extraordinaria
6 de xuño: acta n° 11 da sesión ordinaria e acta n° 12 da sesión extraordinaria urxente.

Respecto da da acta n° 12 a concelleira Pérez Orge sinala que se debe cambiar na súa
intervención da páxina 9 o adxectivo "nacional" por "estatal" e na páxina 10 onde pon
"lexislatura" debe por "mandato".

VOTACIÓN E ACORDO
Respecto das actas números 10 e 11 non se formulan observacións, e o Pleno do Concello, en
votación ordinaria e por unanimidade dos/ as concelleiros/ as, sendo vinte votos a favor (10 do
PP, 8 do PSdeG-PSOE e 2 do B.N.G), aprobou as actas das sesións celebradas os días 4 e 6 de
xuño, respectivamente.

En canto

á acta número 12, a modificación foi aprobada en votación ordinaria e por
unanimidade dos/ as concelleiros / as, sendo vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE e 2
do B.N.G), quedando, por tanto, aprobada a acta no seu texto definitivo, incluíndo as

modificacións propostas.

TOMA DE POSESIÓN DE ALFONSO BLANCO PÉREZ
CORPORACIÓN.
2.

COMO CONCELLEIRO DA

Con base á credencial expedida pola Junta Electoral Central a favor de ALFONSO BLANCO
PÉREZ o 18.06.2013 aos efectos da súa toma de posesión como concelleiro da corporación de
Redondela en substitución de JORGE VARELA COUÑAGO, procédese polo mesmo a tomar
posesión do cargo, utilizando a fórmula prevista no Real Decreto 707/ 1979 de 5 de abril
incorporándose á sesión.
3.

,

DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO.

Infórmase dos seguintes expedientes administrativos de modificación de crédito:
Expediente

MC 18/ 13 tc 10-13 de modificación de crédito mediante transferencia por importe de

9.812,05 euros.

Expediente

MC 19/13 gc 04-13 de modificación de crédito mediante xeración

67.748,46 euros.

Non

por importe de

se formulan observacións e o Pleno do Concello queda informado dos expedientes
administrativos de modificación de crédito anteriormente relacionados

REDONDELA, SL CORRESPONDENTES AO NO 2012
Dáse conta da Resolución da alcaldía de data 18/06/2013 pola que se aproba a liquidación das
contas da empresa municipal Radio Redondela respecto do ano 2012.

O Concello Pleno queda enterado.
5. PROPOSTA PARA A ACEPTACIÓN DA CESIÓN DA XUNTA DE GALICIA
DO INMOBLE
DO MULTIUSOS DA XUNQUEIRA

ANTECEDENTES
Visto o ditame
se transcribe:

da Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio que a continuación

"Vista a proposta do Presidente de Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio
de
data 7 de xuño de 2013, que transcrita di:

Por acordo Plenario de data 13 de de novembro de 2012, acordou solicitar a cesión gratuíta do
inmoble do Multiusos da Xunqueira para regularizar a súa situación que en virtude do
convenio asinado coa Xunta de Galicia o 15.09.1997, atópase adicado a servizos públicos de
carácter sociocultural.

A vista da Orde do 7 de maio de 2013 da Consellería de Facenda,

proponse ó Concello Pleno,
previo ditame da Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio a adopción do
seguinte acordo:
Aceptar a cesión en propiedade a título gratuíto do inmoble que de seguido se describe, con
suxeción a Orde de 7 de maio de 2013 da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia:
Edificio situado no Paseo da Xunqueira 2 do concello de Redondela de 2.214 m2 construídos
segundo os datos da Dirección Xeral do Catastro sobre un terreo de 6.592 m2 que se

corresponde parcialmente coa referencia catastral 231400ING3821S000IZ].

Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en
votación ordinaria e por maioría dos/ as Sres. / as concelleiros/ as, sendo 7 votos a favor (4 PP +
3 PSdeG-PSOE) e 1 abstencións (1 do BNG), ditaminou favorablemente a proposta transcrita"

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros/ as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2
do BNG e 1 de AER) aprobou, nos seus propios termos, a proposta da Comisión Informativa de
Cultura, Turismo e Patrimonio.

PROPOSTA PARA A INCLUSIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DUN
CAMIÑO EN PREGAL-NEGROS
6.

ANTECEDENTES
Vista a proposta da
transcribe:

Comisión lnformaüva de Cultura, Turismo e Patrimonio que de seguido se

"Visto o expediente tramitado en relación ao asunto de referencia.
Visto o Informe de Secretaría que, transcrito,

di:

Antecedentes

AMOEDO FERNÁNDEZ o 12.12.2012 ao obxecto de que

1. Solicitude presentada por ISABEL
Se proceda ao recoñecemento do carácter público

Redondela.
2.

do camiño por parte do Concello de

Obran no expediente informe da arquitecta técnica municipal do 30.01.2013 no que se indica,
que o camiño está asfaltado ata a edificación propiedade da solicitante e

entre outras cousas,

conta con alumeado público e saneamento municipal , acordándose polo Alcalde, mediante
resolución do 19.02.2013, incoar expediente administrativo de investigación co obxecto de
determinar o carácter demanial do camiño en cuestión.

3. O expediente desenvolveuse consonte co estabelecido no RB, publicándose a tal
efecto un
anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios para os efectos de
presentación de alegacións por parte dos interesados e notificándoselles particularmente aos

propietarios

.

4. Non se abriu período de proba ainda que sí se incorporaron ao expediente os documentos
de
propiedade de tódolos propietarios colindantes que, pola sua banda, formularon as alegacións
que estimaron oportunas.

Lexislación aplicable

Os artigos 339 e 344 do Código Civil.
Os artigos 4 e 68 da Lei 7/ 85 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local publicada no

BOE do

3 de abril e modificada pola lei 11/1999 de 21 de abril e pola
decembro de Medidas para a Modemización do Gobemo Local. (LBRL)

lei

57/ 2003 de 16 de

Os

artigos 220.1 e 221 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se aprobou o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais
(ROF), publicado no BOE do 22 de decembro.

O artigo 74 do Real Decreto Lexislativo 781/ 1986 de 18 de abril, polo que se aprobou

o Texto
Refundido das Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local (T RRL), publicado no
BOE do 22 e 23 de abril.

O artigo 264 da Lei 5/ 97 de xullo da Administración Local de Galicia (LALGA), publicada no
DOG do 5 de agosto.
O Real Decreto Real Decreto 1372/1986 de 13 de xuño polo que se aprobou o Regulamento de
Bens das Entidades Locais (RB), publicado no

A

Lei 33/2003 de 3 de

publicada no

BOE n°161 de 7 de xullo.

novembro do Patrimonio das Administracións

BOE do 4 de novembro.

Públicas,

(LPAP)

Conclusións
1.

O informe da técnica municipal sinala o seguinte:

1.1. Trátase dun camiño que está asfaltado ata a edificación propiedade da solicitante, para logo
continuar de terra.
tramo asfaltado (ó que se refire á solicitude de inclusión no IMB), conta
cunha lonxitude aproximada duns 42,0m e unha largura de 3,20m. Está delimitado pola marxe
dereita por muros e pola marxe esquerda por parcelas nun plano inferior. Conta con alumbrado
público e saneamento municipal.

O

O camiño recóllese tanto no plano parcelario P-17 das normas subsidiarias de planaemento
de ámbito municipal en vigor como na cartografía catastral.
2.

Dos documentos de propiedade aportados

resulta o seguinte:

ISABEL AMOEDO FERNÁNDEZ, aporta un documento público de aceptación de herencia
do ano 2011 no que figura que a súa propiedade linda polo con "talud".
2.1.

2.2.

ELENA OLGA ALONSO ÁLVAREZ CABALEIRO

aporta copia

dunha

liquidación

do

Imposto de Sucesións do 26.12.1980 cunha declaración xurada sobre o Inventario, no que figura
un predio denominado "Lugar da Revolta" que limita ao Sur e Leste con "camiños".
2.3. NEMESIO LAGO RODRÍGUEZ aporta copia dunha escritura pública do ano 1994 de
adxudicación e partición de herdanza na que tamén figura polo Leste un "camiño".
2.4-. BIENVENIDO MÍGUEZ PÉREZ aporta unha copia do Inventario
dos bens herdado por
PILAR OTERO MAGARIÑOS no que figuran dous predios "Tanque y Regueiras" e "Regueiras

serie
do Norte” linda ao

s

ste

gon "s

c

a" e ao oeste

A

N.°

1179775

un ”camiño veciñal".

Ao

xuízo da asinante o carácter público d camiño ven corroborado tanto pola realidade
e cartográﬁca como polo feito de que no mesmo se asentan servizos públicos e este
carácter é recoñecido polos colindantes non existindo contradicións entre os documentos
aportados ao expediente.
3.

física

4. Por outra banda, é obvio que existe na actualidade un uso público, pacífico,
constante e
continuado do camiño sen que exista constancia de que sexa de natureza xurídica privada ao
non figurar como de servizo en ningún dos documentos examinados.
5. Queda acreditado polo tanto que se da un uso público actual do camiño, equiparable a unha
posesión administrativa real do mesmo, o que habilita ao Concello para actuar consonte co
preceptuado no artigo 53 do RB, é dicir, proceder á taxación do camiño en cuestión, incluilo no
Inventario Municipal de Bens e adopta-las medidas tendentes á efectividade dos dereitos da
Corporación en defensa dos intereses públicos involucrados na cuestión.

Nembargantes e tal e como reiteradamente ten declarado a xurisprudencia (Sentencias do TS,
entre outras, de 23 enero 1990 , 15 octubre 1997 1 abril 1998, entre outras) hai que ter en conta
y
que tal decisión ten carácter meramente declaratívo respecto da posesión dado que non define
nin o "ius possesssionis" nin o ”ius possidendi” é dicir, o dereito a poseer ou o dereito de
propiedade que somentes os tibunais poden recoñecer ou declarar unha vez exercitadas as
accións civís correspondentes dado que o inventario é un mero rexistro administrativo que por
si só nin proba nin crea nin constitue dereito algún a favor da corporación, sendo máis ben un
libro que serve, respecto dos seus bens, de recordatorio constante para que corporación exercite
oportunamente as facultades que lle corresponden (Sentencia do TS do 9 de xuño de 1978)
6.

Xa que logo e á

vista do que antecede teño a ben sinalar que aos efectos da resolución do
expediente debe actuarse de conformidade co artigo 52 do RB polo que, previamente á mesma,
debe porse de manifesto por término de dez días ás persoas a quen afecte e compareceran no
mesmo para que poidan alegar o que crean convinte ao seu dereito. A partir de aí e previa
incorporación ao expediente dos informes que se estimen necesarios para mellor proceder e, no
seu caso, o ditame da comisión informativa correspondente, adoptarase o acordo pertinente
polo pleno do Concello, notificándose a tódolos interesados aos efectos oportunos.

Considerando que, unha vez posto o expediente de manifesto aos interesados por término de
dez días, non se formulou por parte destes ningunha alegación.

Teño a ben propor ao pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Resolver o expediente de investigación iniciado por Resolución da Alcaldía do 18.02.2013
incluíndo no Inventario Municipal de Bens o camiño obxecto do expediente. Adoptado acordo
polo pleno do Concello, procederase á súa a incorporación formal ao IMB, co plano e taxación
correspondente que deberá elaborarse polos técnicos municipais.

Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en
votación ordinaria e por maioría dos/ as Sres./ as concelleiros/ as, sendo 7 votos a favor (4 PP + 3
PsdeG-PSOE) e 1 abstención (1 do BNG), ditaminou favorablemente a proposta transcrita."

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros/ as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2
do BNG e 1 de AER) aprobou, nos seus propios termos, a proposta da Comisión Informativa de
Cultura, Turismo e Patrimonio.
7. PROPOSTA PARA A INCLUSIÓN NO INVENTARIO DE BENS MUNICIPAIS DUN
CAMIÑO EN LEITÓN-CHAPELA

ANTECEDENTES
Vista a proposta

da Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio que de seguido

se

transcribe:

”Visto o expediente tramitado en relación ao asunto de referencia.
Visto o Informe de Secretaría que, transcrito,

di:

"Antecedentes
Solicitude presentada por ALBERTO CASAL CASAL o 30.10.2012 ao obxecto de que se
proceda ao recoñecemento do carácter público do camiño por parte do Concello de Redondela.
1.

Obran no expediente informe da arquitecta técnica municipal do 05.02.2013 no que se indican
unha serie de cuestións con respecto a dous tramos do camiño achegando a documentación
pertinente acordándose polo Alcalde, mediante resolución do 19.02.2013, incoar expediente
administrativo de investigación co obxecto de determinar o carácter demanial do citado camiño.
2.

,

O expediente desenvolveuse consonte co estabelecido no RB, publicándose a tal efecto un
anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios para os efectos de
presentación de alegacións por parte dos interesados e notificándoselles particularmente aos

3.

propietarios

.

Non se abriu período de proba aínda que si se incorporaron ao expediente os documentos de
propiedade de tódolos propietarios colindantes que, pola súa banda, formularon as alegacións
que estimaron oportunas.

4.

Lexislación aplicable

Os artigos 339 e 344 do Código Civil.
Os artigos 4 e 68 da Lei 7/ 85 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local publicada no

BOE do

3 de abril e modificada pola lei 11 / 1999 de 21 de abril e pola
decembro de Medidas para a Modernización do Goberno Local. (LBRL)

lei

57/2003 de 16 de

Os

artigos 220.1 e 221 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro polo que se aprobou o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais
(ROF), publicado no BOE do 22 de decembro.

O artigo 74 do Real Decreto Lexislativo 781/ 1986 de 18 de abril, polo que se aprobou o Texto

Refundido das Disposicións Legais Vixentes en materia de Réxime Local (TRRL), publicado no
BOE do 22 e 23 de abril.

O artigo 264 da Lei 5/97 de xullo da Administración Local de Galicia (LALGA), publicada no
DOG do 5 de agosto.
O Real Decreto Real Decreto 1372/ 1986 de 13 de xuño polo que se aprobou o Regulamento de
Bens das Entidades Locais (RB), publicado no

A

BOE n°161 de 7 de xullo.

Lei 33/ 2003 de 3 de novembro do Patrimonio das Administracións Públicas, (LPAP)
publicada no BOE do 4 de novembro.

Conclusións
1.

O informe da técnica municipal sinala o seguinte:

dun camiño de terra no que se poden distinguir dous tramos:
Tramo 1: partindo do camiño municipal denominado segundo o IMB "Travesía Subida ó Pé de
Pandeiro 2", percorre uns 50 metros ata chegar os restos dunha edificación existente no lugar.
Este tramo 1, é de terra, está delimitado pola súa beira esquerda co peche da parcela onde se
executou unha vivenda unifamiliar e pola beira dereita, con outro peche. O camiño ten un ancho
aproximado duns 6,0m e na data da visita contaba con bastante herba aínda que era transitable.
Este primeiro tramo ben grafado tanto no plano parcelario P-1 das normas subsidiarias de
planeamento de ámbito municipal en vigor como na cartografía catastral. Asemade, tal e como
"Trátase

no escrito presentado polo Sr. Casal, para o outorgamento da licenza de obra da
vivenda executada á beira esquerda deste tramo do camiño, consta cesión urbanística de terreo
se recolle

Serie
a

A

N.°

1179776

e camíño (licenza de obra núm. 131/ 04, outorgada por

30.06.2004 a D. Avelino Gándara Pérez). Por outra banda,
segundo a descrición da finca onde se ubican os restos da edificación no que remata este tramo
(descrita no punto tres do documento de propiedade presentado), a parcela linda polo vento sur
con camiño (entre outros). Este camiño, coincide co identificado no presente informe como
s

tramo

-

.

1.

-Tramo 2, tramo de camíño de terra con moita maleza e difícil acceso. Conta cunha lonxitude
duns 17,0m e unha largura duns 6,0m. Está delimitado por muros de peche pola súa beira
esquerda e polos restos da edificación arriba reseñada pola beira dereita. Este tramo non aparece
grafado nin na cartografía das normas subsidiarias municipais nin na cartografía catastral. Para
este tramo contamos con dous datos que entendo son moi significativos. Por un lado, segundo a
descrición da finca onde se ubican os restos da edificación (descrita no punto tres do documento
de propiedade presentado), a parcela linda polo seu vento oeste con "camino de servicio"
(veáse, este tramo 2). Por outro lado, na tramitación da licenza de obra existente á beira dereita
deste tramo 2, (licenza de obra núm. 21/04, outorgada por Resolución de Alcaldía de data
30.01.2004 a D. Alberto Casal Freaza) non consta cesión algunha de terreo a favor do Concello
para o ancheamento deste tramo 2 do camiño, ó reseñar na propia documentación do proxecto
técnico presentado para a tramitación da licenza de obra que se trata dunha servidume de paso
(Plano de situación e deslinde A-01R asinado polo arquitecto Xose A. Comesaña García visado
polo COAG con data 09.10.2002).

Ningún tramo do camiño descrito conta con servizo municipal algún.
2.

Dos documentos de propiedade aportados resulta o seguinte:

ALBERTO CASAL FREAZA, aporta un documento público de donación do ano 2001 onde
non figura o camiño no linde correspondente.
2.1.

AVELINO GANDARA PEREZ aporta un documento público de compravenda e agrupación
de fincas do ano 2001 onde figura que linda ao Sur con "camiño". Por outra banda atópase
documentada a cesión realizada polo mesmo o 06.05.2004 polos ventos sur, este e oeste para
"caminos públicos".
2.2.

JOSEFINA VARELA CASTRO aporta un documento público de Capitulacións matrimoniais
do ano 2009 onde non figura o camiño no linde correspondente.
2.3.

2.4. AUREA BROULLÓN PUGA aporta unha escritura de aceptación e partición de herdanza na
que figura no linde Leste un "camiño de fincas".
2.5.

Na documentación

MONTENEGRO CASAL
"camiño de servizo"

presentada polo solicitante en relación á propiedade de CARMEN
figura un documento público do ano 1990 recóllese polo Leste un

Ao xuízo da asinante resulta definitivo aos efectos do presente expediente

o carácter público do
do camiño en cuestión, corroborado entre outras cousas pola cesión realizada por
AVELINO GANDARA PÉREZ, circunstancia que ven corroborada tamén pola realidade física e

Tramo

1

Nembargantes, o criterio será diferente, consonte co informado pola técnica
municipal, con respecto ao denominado pola mesma Tramo 2, tramo que non existe nin na
cartografía nin practicamente na realidade nin sustenta ningún servizo público. Incluso os
documentos incorporados ao expediente o reflexan como "camiño de servizo".
cartográfica.

Queda acreditado polo tanto que se da un uso público actual do denominado Tramo 1 do
camiño, equiparable a unha posesión administrativa real do mesmo, o que habilita ao Concello
para actuar consonte co preceptuado no artigo 53 do RB, é dicír, proceder á taxación do mesmo,
incluilo no IMB e adopta-las medidas tendentes á efectividade dos dereitos da Corporación en
defensa dos intereses públicos involucrados na cuestión, rexeitando a solicitude con respecto ao

Tramo 2.

Nembargantes e

entre otras, de

2.3

e como reiteradamente ten declarado a xurisprudencia (Sentencias do TS,
enero 1990 , 15 octubre 1997 y 1 abril 1998, entre outras) hai que ter en conta

tal

que

tal decisión ten carácter meramente declarativo respecto da posesión dado que non define
nin o ”ius possesssionis" nin o "ius possidendi” é dicir, o dereito a poseer ou o dereito de
propiedade que somentes os tribunais poden recoñecer ou declarar unha vez exercitadas as
accións civís correspondentes dado que o inventario é un mero rexistro administrativo que por
si só nin proba nin crea nin constitúe dereito algún a favor da corporación, sendo máis ben un
libro que serve, respecto dos seus bens, de recordatorio constante para que corporación exercite
oportunamente as facultades que lle corresponden (Sentencia do TS do 9 de xuño de 1978)

Xa que logo e

á vista do que antecede teño a ben sinalar que aos efectos da resolución do
expediente debe actuarse de conformidade co artigo 52 do RB polo que, previamente á mesma,
debe pórse de manifesto por término de dez días ás persoas a quen afecte e compareceran no
mesmo para que poidan alegar o que crean convinte ao seu dereito. A partir de aí e previa
incorporación ao expediente dos informes que se estimen necesarios para mellor proceder e, no
seu caso, o ditame da comisión informativa correspondente, adoptarase o acordo pertinente
polo pleno do Concello, notíficándose a tódolos interesados aos efectos oportunos.

Considerando que, unha vez posto o expediente de manifesto aos interesados por término de
dez días, se formularon alegacións por parte de Josefina Varela Castro e M“ Carmen
Montenegro Casal.
Resultando que a primeira das alegacións non desvirtua o informado pola secretaria e en canto á
segunda, preténdese que a calificación como camiño público do chamado tramo 2 veña dada
P olo feito de descoñecerse os ro ietarios do "camiño de servizo" ue recoñece como tal, o cal
impide a súa inclusión sen máis no IMB.

Teño a ben propor ao pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:
Resolver o expediente de investigación iniciado por Resolución da Alcaldía do 18.02.2013
incluíndo no Inventario Municipal de Bens o correspondente tramo do camiño coñecido como
Tramo 1. Adoptado acordo polo pleno do Concello, procederase á sua a incorporación formal ao
IMB, co plano e taxación correspondente que deberá elaborarse polos técnicos municipais.

Sometido o asunto a votación, a Comisión Informativa de Cultura, Turismo e Patrimonio, en
votación ordinaria e por maioría dos/ as Sres./ as concelleiros/ as, sendo 7 votos a favor (4 PP +
3 PsdeG-PSOE ) e 1 abstencións
ditaminou favorablemente a proposta
(1 do BNG),
transcrita."

VOTACIÓN E ACORDO
Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros/ as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2
do BNG e l de AER) aprobou, nos seus propios termos, a proposta da Comisión Informativa de
Cultura, Turismo e Patrimonio.
8. APROBACIÓN DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA
TAXA POR SERVIZOS DE CASAS DE BAÑOS, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS E OUTROS SERVIZOS ANÁLOGOS.
ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local
transcribe a continuación:

que se

a proposta da Presidenta da Comisión informativa de Economía, Facenda e
Desenvolvemento Local, de data 27 de xuño de 2013, que transcrita di:
"Vista

Vendo

a existencia dunha ordenanza fiscal propia para o centro de deportes acuáticos de
Chapela e para evitar confusións na aplicación desta Ordenanza proponse a redacción dunha
nova disposición adicional que exclúa dito centro da aplicación desta Ordenanza.

A Presidencia desta Comisión Informativa proponlle o Concello Pleno a adopción dos seguintes
acordos:

Serie

A

N.°

1179777

Primeiro.- Modificar a orenanza fiscal regul dora da taxa por servizos de casas de baños,
duchas, piscinas, instalacións deportivas e o os servizos análogos coa seguinte disposición
adicional:

"Disposición adicional segunda:

Ao

centro de deportes acuáticos de Chapela non
Ordenanza."

lle

será de aplicación o disposto nesta

Así mesmo, cambiar a "disposición adicional única" actual por "disposición adicional
primeira".

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.

Rematado o período de exposición ao público adoptaranse, polo Concello Pleno, os acordos
definitivos que procedan resolvendo as reclamacións no seu caso presentadas e aprobando a
redacción definitiva da modificación da ordenanza fiscal. Se non fora presentada ningunha
reclamación no prazo citado entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón
provisorio, sen necesidade de novo acordo plenario.
Terceiro.- Autorizar ós Servizos correspondentes, para

unha vez aprobada definitivamente

modificación proposta, se proceda á refundición da devandita Ordenanza

esta

Fiscal.

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

Votacións e ditame.-

A comisión informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local, en votación ordinaria,
e con catro votos a favor (4

do

PP), e catro abstencións (3

oportuno ditaminar favorablemente a proposta."

do PSG-PSOE,

e 1

do BNG) estimou

VOTACIÓN E ACORDO
Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/ as
concelleiros/ as presentes, sendo vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG) e
unha abstención (1 de AER) aprobou, nos seus propios termos, a proposta da Comisión
Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local.
9. APROBACIÓN DA IMPOSICIÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZOS DO
CENTRO DE DEPORTES ACUÁTICOS DE CHAPELA, ASÍ COMO A SUA ORDENACION
ANTECEDENTES

Visto o ditame da Comisión Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local que a
continuación se transcribe:

"Vista a proposta

da Presidenta da Comisión informativa de Economía, Facenda e
Desenvolvemento Local, de data 27 de xuño de 2013, que transcríta di:
Visto o acordo adoptado polo Concello Pleno, en sesión ordinaria celebrada o día 29.04.13,
referido á adxudicación do contrato 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, así como o establecido no correspondente contrato administrativo, do día
21.06.13,

con respecto ás

tarifas.

A Concelleira de economía, Facenda e Desenvolvemento Local propón que se aproben as taxas
sen IVE, e que se aplique o que legalmente corresponda no seu momento.
Vendo

a existencia

da ordenanza

fiscal

reguladora da taxa por servizos de casas de baños,

duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servizos análogos e para evitar confusións

vendo que á conveniente a aprobación dunha ordenanza propia para o centro sito en Chapela.

A Presidencia desta Comisión Informativa proponlle o Concello Pleno a adopción dos seguintes
acordos:

A

Primeiro.aprobación
acuáticos de Chapela.

da imposición da taxa por prestación do servizo do centro de deportes

Segundo.- A aprobación da ordenación desta taxa de acordo coa proposta de Ordenanza que se
achega con esta proposta.

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

Terceiro.-

fiscal citada

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

Quinto.- Facultar ó Alcalde-Presidente ou Concelleiro en
tódolos trámites necesarios para a consecución deste fin"

quen delegue, para

levar a cabo

Votacións e ditame.-

A comisión informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local, en votación ordinaria,
e con catro votos a favor (4

do PP), e

catro abstencións (3

oportuno ditaminar favorablemente a proposta.

do PSG-PSOE, e

1

do BNG) estimou

INTERVENCIÓNS

O

concelleiro Blanco Pérez di que están dende o principio en contra do sistema de
funcionamento da piscina e mirando os prezos que se van a cobrar observan que nalgúns casos
hai sensibles diferencias con respecto á piscina de Redondela. Non están de acordo en que en
Chapela se pague máis Parécelle excesivo o prezo para os casos en que se da unha asistencia
puntual ás instalacións.
.

A concelleira

Pérez Orge di que na comisión tamén preguntaron por que non se aplicaban os
que no caso de Redondela respostandolle a concelleira que os prezos viñan
condicionados polos propios pregos de condicións do contrato aprobados e que o BNG apoiou
no seu intre, polo que consideran que agora tamén deben dar o seu voto favorable.

mesmos

criterios

O concelleiro Reguera Ocampo

di que na mesma linea considera que existe confusíóns nalgúns
dos P rezos ro ostos aínda q ue van a votar a favor ara non retrasar a P osta en marcha da
piscina. Esperan poder definir antes da aprobación definitiva algúns aspectos.

A concelleira Alonso Alonso
foi

di

que

presentado pola concesionaria.

certas cuestións

quedarán resoltas no regulamento que xa

VOTACIÓN E ACORDO
Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/ as
concelleiros/ as presentes, sendo vinte votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG) e
un voto en contra (1 de AER) aprobou, nos seus propios termos, a proposta da Comisión
Informativa de Economía, Facenda e Desenvolvemento Local.
10.

ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLENO:

serie

A

N.°

1179778

Dáse conta das Resolucións de alcaldía dende o día 23 de maio ao 28 de xuño de 2013.

O Pleno do Concello queda enterado.
10.2 MOCIÓNS
10.2.1 MOCIÓN DO PSdeG-PSOE S/ AXUDAS SERVIZOS SOCIAIS

ANTECEDENTES
Vista a

moción presentada polo grupo municipal PsdeG-PSOE, que a continuación se transcribe:

"O pasado 4 de xuño tivo lugar o Pleno dos orzamentos de 2013, nos que a oposición
posicionouse en contra. No debate, o PsdeG-PSOE de Redondela incidiu na falta de recursos
destinados a un tema tan importante nos tempos que corren como son os Servizos Sociais, ao
tempo que remarcaba que no ano anterior as partidas quedaron nalgúns servizos case intactas.
Ademais da mala xestión neste eido do Goberno local, os motivos principais polo que as
partidas quedaron nalgúns caso ao 40 ou 60%, foron: as bases moi restritivas, xa que houbo
familias que viron imposible acceder a servizos tan básicos e necesarios como o comedor
escolar, e a desinformación para a cidadanía, tal e como se argumentou no referido pleno dos
orzamentos.

Por iso, dende o Grupo Municipal Socialista de Redondela consideramos de vital importancia
que os veciños e veciñas poidan acceder a toda a información necesaria en todo momento, algo
que hoxe en día non é posible, rún sequera a través da Internet, xa que a páxina web de Servizos
Sociais do Concello leva dende 2011 desactualizada e resulta inservible.
Por todo o exposto, instamos:

Que cada vez que

se redacten unhas bases para unha axuda ou convenio de servizos sociais
sexan debatidas antes de elevarse a definitivas nunha comisión formada por tódolos grupos con

representación nesta corporación.

Á actualización
servizos" na que

da páxina web de Servizos Sociais do Concello para crear unha
quede reflectida tódalas axudas, bases, requisitos, etc.

"carta

de

A

crear servizos telemáticos para así facer de forma máis rápida e eficaz o funcionamento da
área de Servizos Sociais."

INTERVENCIÓNS

O concelleiro Blanco Pérez di que están a favor da moción.
O concelleiro González Campo di que os servizos sociais

deben respostar ás demandas da

sociedade e dende o seu punto de vista hoxe en día non están á altura das circunstancias, xa que
deteriorouse a calidade e a coordinación. Critica que se tardara un mes en cubrir a baixa dunha
das traballadoras sociais. Considera que a comisión de servizos sociais debe asumir certas
responsabilidades que agora non está a desenvolver e que os servizos sociais non van a
funcionar ben somentes porque haxa unha páxina web actualizada e o importante é o traballo
das persoas e o compromiso social do Concello. Apoian a moción aínda que consideran que a
comisión debe ser a de servizos sociais.

A concelleira París Blanco dí que esta moción é para a foto. Sinala que xa se lles explicou que
nos orzamentos do ano 2012 fixeron un exercicio de limpeza e corrección dalgunhas partidas e
tendo en conta que algunhas subvencións podían deixar de convocarse, circunstancia que
provocou cecais o sobredimensionamento dalgunhas partidas. Quixeron actuar con prudencia
xa que eran os seus primeiros orzamentos. Sinala que tamén había partidas que non se tocaban
dende hai anos. Indica que van facendo as cousas a medida que son necesarias xa que as
axudas de comedor as planificaron polo anterior goberno en febreiro de 2011 sen ter partida e
tiraron doutras de servizos sociais. Non lle parece unha xestión como para presumir dela. Di
que somentes hai unha persoa que se adica á xestión das webs do Concello e está sobresaturada

sen que exista posibilidade de contratar máis persoal. Propón que a moción se deixe enriba da
mesa.

A

concelleira Rivas Gómez di que a información aos usuarios é un aspecto fundamental da
xestión dos servizos sociais e considera que a falla de execución das partidas amosa a ineﬁcacia
do equipo de goberno cecais porque puxeron uns requisitos inalcanzables para acadar as
axudas. Considera preciso que exista unha comisión para estudar previamente estas cuestións.

O concelleiro González Campo

di que compete ao goberno trazar as liñas para a mellora dos
que cando levaba esa area o BNG se atendían todas as demandas que
entraban pola porta despois de achegar os informes técnicos perünentes.
servizos sociais e sinala

A concelleira París Blanco di que os textos das axudas xa foron estudados e melloradas e está
disposta a que se consideren novamente na comisión sempre que iso non supoña máis retraso.
Sinala varias cuestións que atoparon ao chegar e lles obrigaron a tomar medidas para polas en
orde. Indica que hai cuestións que aínda non se resolveron como o local no que traballa o
persoal, aplicacións informáticas. .etc
.

A concelleira Rivas Gómez di que a xente está desinformada con respecto ás axudas xa que
somentes se aceptaron 11 solicitudes de comedor. A páxina non se actualiza dende maio de
2011. Tamén critica a falla do curso de alfabetización e outras actividades que figuran naquela
páxina con respecto a dito ano. Considera que o peor e a falla de coordinación entre os distintos
aspectos que atinguen ao servizo. Maniféstase de acordo en que sexa a comisión de servizos
sociais a que considere o asunto e en que se invite a un técnico de novas tecnoloxías a fin de
avaliar como se pode mellorar o sistema de información.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros/ as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2
do BNG e 1 de AER) aprobou a moción proposta co compromiso de que se someta novamente á
comisión de servizos sociais o estudo dos textos das axudas socias.

10.2.2.MOCIÓN

DO PSdeG PSOE S/ TREN DE CERCANIAS

ANTECEDENTES
Vista a

moción do grupo municipal PsdeG-PSOE que a continuación se transcribe:

"Xa son moitos os anos nos que os veciños e veciñas de Redondela temen espertar unha mañá e
quedarse sen a posibilidade de desprazarse a Vigo ou Pontevedra en tren. Ese medo comezou a
materializarse o pasado 16 de xuño, cando na prensa saía publicado que Fomento, na súa aposta
por implantar o AVE, relegou de forma clara o tren de cercanías entre as dúas cidades, e, por
ende, a Redondela.

Se 8 undo se ex licou, Fomento non dis uxo das vías necesarias ara ue os trens de cercanías
poidan funcionar en estacións como a nova de Redondela, e iso que no mes de abril de 2012
anunciouse a intención do ministerio de implantar esta rede en Galicia. Por isto, dende
plataformas como "Salva o Tren" considérase que os trens rexionais serán eliminados co avance
das obras do eixo atlántico e do AVE, e que desaparecerán as paradas de Chapela, Cesantes,
Picota e a antiga de Redondela.

Dende o PSdeG-PSOE de Redondela cremos

é moi importante manter estas paradas para
mobilidade dos veciños e veciñas de Redondela e, por suposto, tamén dos
visitantes. Nos tempos que corren é preciso dispor dunha rede que se axuste as necesidades dos
usuarios, e suprimir paradas non é unha opción. A N-550 está case colapsada, polo que o tren é
unha opción que cada día elixe máis xente para desprazarse a cidades como Vigo ou
Pontevedra. Algo que sería totalmente imposible se estas paradas desaparecen.
facilitar así a

E xa non falamos do apeadoiro de Chapela, que aínda a día de hoxe non existe e iso que o 24 de
setembro de 2011 o Ministerio de Fomento publicou no BOE a licitación do contrato de servizos
para a redacción do proxecto de construción dunha estación de viaxeiros cun presuposto de

serie
150.250 € e cun prazo de redacción de tres meses.

Por todo o exposto, dende o Grupo Municíp

SOLICITAMOS:

A

N.°

1179779

do PSdeG-PSOE do Concello de Redondela

ao Ministerio de Fomento a que manteña o tren de cercanías entre Vigo e Pontevedra
respectando as paradas en Cesantes, Picota, Redondela e Chapela."
Instar

INTERVENCIÓNS

O concelleiro Blanco Pérez di que van a votar a favor da moción.
O concelleiro González Campo dí que Fomento, seguindo criterios
paradas

economicistas, elimina
as considera rendibles. Estima que ten que haber un
permita vertebrar a franxa atlántica e dar servizo a

como a de Cesantes porque non

servizo de cercanías ferroviario que
comarcas que están illadas para promover o seu desenvolvemento.

O

concelleiro Álvarez Ballesteros di que a moción lle parece que prantexa o escenario dunha
película de terror. Considera que isto non é de agora xa que non ven do PP. Lee un artigo sobre
o tema no que se xustifica o mantemento dos servizos en razón a súa eficiencia, considerando
que non son eficientes os servizos que non teñen a suficiente demanda.

O concelleiro

Reguera Ocampo di que esta moción vai máis alá do apeadeiro de Cesantes.
que hai pouco que veu a ministra de Fomento a inaugurar a liña Arcade-Pontevedra e na
mesma falouse dun estudio de cercanías en toda a comunidade, polo que estima que é doado
facer propostas nese sentido e neste intre. Considera que se trata dun tema fundamental que
debe tratarse tamén con outros alcaldes porque se se melloran os servizos a xente fará máis uso
deles. Non He parece doado que se derrube a estación de Guixar.
Indica

O concelleiro Blanco Pérez

di que están de acordo coa moción e que habería que adecuar tanto
os prezos xa que, caso contrario, é normal que non haxa demanda. Sinala que
tampouco reforzan o servizo en caso de eventos especiais polo que a única alternativa de
transporte é o taxi. Tampouco considera doado que a estacións de tren e buses de Vigo estean
espalladas entre si e con respecto ao aeroporto de Peinador.
os horarios

como

O concelleiro

González Campo di que o tren debe ter futuro en base a un servizo ben artellado
posto que non se trata somentes de conectarse coa meseta. Indica que isto significa apostar
realmente polo tren e cree que hai quen non está interesado niso.

O

concelleiro Álvarez Ballesteros di que a declaración que leeu foi dun ministro de Fomento
Indica que si hai preocupación por este tema e van a votar a favor porque están
traballando a reo nesta cuestión.
socialista.

O concelleiro Reguera Ocampo di que hai que aproveitar a oportunidade e considera necesario
o tren Vigo Pontevedra do

tomarse como modelo.

mesmo xeito que funciona moi ben o tren Oviedo-Xixón que podería

VOTACIÓN E ACORDO
Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros/ as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2
do BNG e 1 de AER) aprobou a moción nos antecedentes transcrita.
10.2.3.

MOCIÓN DO

CESANTES

PS

DE G PSOE

S/

FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE DIA DE

ANTECEDENTES

"No ano 2009 as obras do centro de día de Cesantes foron licitadas pola Consellería de Traballo
e Benestar por un importe total de 2.262.798,59 euros e pretendía a súa apertura para o ano 2011.

Tras moitos retrasos na construción do mesmo, cando xa ía rematar o ano previsto para a súa
inauguración, a Xunta de Galicia asegurou que o centro estaría rematado antes de que finalizase
o 2011.

A prensa recollía,

o día 21 de abril 2012, un retraso de seis meses na consüución dun edificio
que comezou as obras en maio do 2010 e que tiña un prazo de execución de 16 meses. En
outubro dese mesmo ano, concretamente o día 10, anuncíábase a través dos medios de
comunicación que a apertura do centro non se produciría ata o ano 2013, no que nos atopamos
xa case no mes de xullo.

Ao

día de hoxe, a veciñanza de Cesantes e de toda Redondela aínda se atopa sen o vital servizo
tería que ofrecer o centro de día, ademais dos postos de traballo que xeraría.
pasado 1 de
marzo, a concelleira de Servizos Sociais, Teresa París, confirmou en Radio Redondela que aínda
non hai data concreta de apertura.

O

que

Por todo o exposto, dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Redondela

SOLICITAMOS:

Instar á Consellería de Traballo e Benestar para que
centro de día de Cesantes."
-

poña en funcionamento urxentemente o

INTERVENCIÓNS

O concelleiro Blanco Pérez di que están de acordo coa moción
A concelleira Pérez Orge di que dito centro é moi necesario para o Concello que non ten outro
destas características. Parécelles

A

concelleira Paris Blanco di

O

concelleiro

acordo coa moción

Reguera

un escándalo que aínda non estea en funcionamento.

que están facendo todas as xesüóns necesarias e maniféstase de

Ocampo

di

que é un centro moi necesario e que vai a crear postos de
como técnicos de

cousa que tamén é importante posto que se está a formar a xente
atención á dependencia.
traballo,

VOTACIÓN E ACORDO
Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros/ as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2
do BNG e l de AER) aprobou a moción nos antecedentes transcrita.
10.2.4.

MOCIÓN DE AER S/ VALORES CATASTRAIS

ANTECEDENTES
Vista a

”No

moción presentada polo grupo municipal AER que se transcribe a continuación:

seu momento, co crecemento económico e a especulación urbanística, os prezos do chan e
da vivenda experimentaron un grandísimo incremento do seu valor, polo que se procedeu á
revisión do valor catastral para adecualo ao valor de mercado.

Agora, pasada a febre especulativa, con milleiros de persoas desafiuzadas, e unha situación de
mal chamada crise ( e dicimos mal chamada porque non se trata dunha crise, senón dunha
estafa mediante a cal os de sempre se enriqueceron e enriquecen máis ca nunca, e os de sempre
se empobrecen máis ca nunca, ata o punto de perder dereitos que, sendo constitucionalmente
recoñecidos, son desprezados); pois ben, nas actuais circunstancias en que tanto os prezos da
vivenda coma do solo teñen experimentado unha importante regresión, entendemos que do
mesmo xeito que se revisaron valores á alza, cómpre reducilos á baixa.
Polo anteriormente exposto propoñemos o seguinte

ACORDO:

Que

se reúna de maneira urxente a comisión de economía e facenda para estudar a situación
actual dos valores catastrais e proceder a unha proposta axeitada aos tempos actuais."

INTERVENCIÓNS

A

concelleira Pérez Orge di que poden estar de acordo coa exposición de motivos pero
considera que o Concello non ten competencias xa que estas pertencen á Dirección Xeral do
Catastro. Somentes pode solicitarse unha revisión a dita Dirección Xeral a ao mellor dita

Serie
revisión faise ao a

O concelleiro Orge Míguez

A

N.°

1179780

un risco.

di que supón que ER sabe que as valoracións catastrais non as fai
o Concello. Están de acordo coa parte expositiva. Sinala que hai anos existía moita discrepancia
entre os valores de mercado e o valor catastral e agora iso mudou totalmente. Entende que se
pretende que se estuden os valores e se comproben os mesmos e, se cadra, se faga unha
proposta para axeitalos.

A concelleira Alonso Alonso

di que a proposta do acordo non pretende a revisión dos valores
que agora se están a aplicar os valores aprobados no ano 2005 e aínda que se
solicite a revisión estariamos á cola posto que hai outros concellos que están tamén agardando
polo tema dende hai máis tempo. Caben outras medidas como establecer algunha bonificación
catastraís. Sinala

na ordenanza

fiscal

O concelleiro

correspondente.

Blanco Pérez di que tratan de facer unha proposta, pero primeiro estuda-los
valores. Refírese a unha moción que presentaron xa no mes de febreiro de 2012 no mesmo
sentido. Suxiere que se reúna canto antes a comisión para estudar estes temas.

A concelleira

Pérez Orge di que cando se fai unha proposta é para cambiar algo. Non teñen
problema en que a comisión de Facenda estudei as cuestións ás que fai mención a concelleira
pero considera que as mocións teñen que ser moi clariñas e cumprir as que se aproben.

O concelleiro Blanco Pérez

di que piden unha comisión de estudo xa que polo de agora non
teñen base para pedir simplemente a minoracíón dos valores.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros/ as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PsdeG-PSOE, 2
do BNG e 1 de AER) aprobou a moción nos antecedentes transcrita.
10.2.5.

MOCIÓN DE AER S/ INFORMACIÓN VECIÑAL

ANTECEDENTES
Vista a

moción do grupo municipal AER que transcrita di:

"Nestes últimos tempos estamos vendo como o Concello, a pesares de cumprir coa legalidade
vixente, á hora de poñer en exposición pública as obras, modificacións urbanísticas, etc. que se
van facer no concello, non logra cumprir un dos seus labores: informar axeitadamente aos
veciños.

Temos dous

casos recentes nos que a información non chegou aos veciños de xeito eficaz: a
modificación urbanística na zona de Petán e a colocación do transformador da Portela. Este
último creou unha importante alarma social entre os veciños da zona, que se enteraron das
obras ao comezo destas, non podendo facer así as alegacións oportunas no prazo legal.

Para mellorar estas eivas na comunicación administración-veciños, propoñemos ao pleno do
Concello de Redondela os seguintes acordos:
1. Enviar aos grupos políticos e aos membros do consello parroquial correspondente todo aquilo
que teña que ser sometido a exposición pública que afecte os intereses xerais da veciñanza (liñas

eléctricas,

transformadores, infraestruturas, modificacións urbanísticas...)

web do concello.

2.

Publicar a información na páxina

3.

Publicar bandos informativos no entorno da zona afectada."

INTERVENCIÓNS

A

concelleira Pérez Orge di que di que están a favor da moción aínda que considera que
enterarse dos temas e mirar os boletíns está nas funcións dos grupos políticos.

O concelleiro Reguera Ocampo di que están a favor

.

A concelleira

Paris Blanco di que lles parece axeitado mellorar a comunicación cos cidadáns
pero pode haber problemas a tratar e será mellor que se trate o tema na xunta de voceiros.

O concelleiro Blanco Pérez
VOTACIÓN E ACORDO

di

que está de acordo

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros/ as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2
do BNG e 1 de AER) aprobou a moción co compromiso do seu desenrolo na xunta de
portavoces.
10.2.6.

MOCIÓN DE AER S/ AUGAS DE GALIZA

ANTECEDENTES
Vista a moción

do grupo municipal AER que a continuación se transcribe:

”Di a Lei 9/ 2010, do 4 de novembro, de Augas de Galicia:

A

de augas require tamén das infraestruturas imprescindibles para levala a cabo. A
de Augas de Galicia oríéntase fundamentalmente a dar satisfacción á cidadanía nas
súas necesidades de auga potable de calidade, o que implica asemade a depuración e o
saneamento das residuais que resulten do consumo urbano. A consecuencia é a necesidade de
dispoñer de sistemas eficaces de abastecemento (o cal inclúe adución, potabilización e
distribución) e de depuración e saneamento de augas residuais (o cal inclúe redes de
sumidoiros, colectores, depuradoras e Conducións de vertedura). Todo iso explica un esforzo
continuado, e que deberá proseguir, de construción e mantemento de infraestruturas, para o
que se requiren os recursos financeiros e económicos suficientes. Diso deriva a necesidade de
dispoñer dun marco xurídico que regule un sistema tributario mediante o cal os beneficiarios
dos servizos de abastecemento e de depuración cooperen á súa construción e ao seu
mantemento.
política

política

Lembremos tamén a lexislación que xustifica a creación da institución Augas de Galicia: "Así, de
acordo coas devanditas finalidades, as grandes liñas de actuación de Augas de Galicia diríxense
nos seguintes sensos:

a) Utilización sustentable e racional da auga e contribución á preservación e mellora do medio
ambiente e, en particular, dos ecosistemas acuáticos.

b) Compatibilidade da xestión pública da auga coa ordenación do territorio, a actividade
económica, a conservación e protección do ambiente e a restauración da natureza.

d) Participación das persoas usuarias, transparencia e información
e) Eficacia

ao público en xeral.

na prestación dos servizos públicos de abastecemento, saneamento e depuración.

Recuperación dos custos dos servizos relacionados coa auga, incluídos os custos ambientais,
para acadar a suficiencia financeira do sistema no marco dun prezo asequible.
f)

Coordinación e cooperación entre as administracións públicas con competencias en materia
de augas e obras hidráulicas.
g)

h) Garantía

das cidadás.

i)

da calidade da subministración da auga urbana en defensa da saúde dos cidadáns e

Solidariedade territorial nos investimentos en infraestruturas e de equidade social nas
na prestación dos servizos da auga.

políticas tarifarias

Recentemente sae publicado na prensa que Mos recibirá 1,2 millóns para saneamento
concedidos por Augas de Galicia. Parécenos ben pero... ¿Cal é a situación de Redondela?
Aportación de Redondela mediante canon (fixo + variable): aprox. 500.000€ (medio millón de

euros) anuais.

Serie

A

N.°

1179781

de máis de 2 millóns e medio de euros. O 80%
mbran vostedes canto se adicará no 2013 a
saneamento e recuperación de ríos? Seguro qu a concelleira Ana Alonso o coñece ben e nin por
asomo se achega a esta cifra.
lle engadimos o a
ga, estamos a fal
desta cantidade suporía 2 millóns de euros.

Se

.

-

.

Logo debemos plantexamos que se

cos cartos que os redondeláns pagamos por un servizo
Parece, polos datos mencionados, que as
aportacións NETAS son para engordar as arcas de Aqualia e soster esa institución de Augas de
Galicia que nos cobra pero non aporta nada.
fai

"PÚBLICO E DE PRIMEIRA NECESIDADE".

Aqualia, no seu borrador de proposta de subidas da tarifa ós usuarios, ademais da fórmula
paramétrica, inclúe toda unha serie de inversións e gastos que xunto coa supresión da
subvención do Concello supón un incremento de máis do 30% na tarifa. ¿Non pagamos esas
inversións mediante o canon?.

Para a mellora da zona próxima á EDAR de Redondela, caracterizada por un fedor permanente
seguro que teñen pensado unha "derrama" de tódolos redondeláns, porque cando se trata de
gastar nunca se fala de "reinversión" senón de gasto. ¿Non aportamos xa bastante para cubrir
eses gastos?. Se hai que mellorar, ampliar, reparar, etc., os medios que temos de subministración
e depuración de augas, así como do mantemento dos ecosistemas acuáticos, recorremos a
partidas orzamentarias que pagamos todos, pero que en realidade son "UN REPAGO".
Fagamos dúas veces, como mínimo, por un servizo.
¿Cal é a aportación de Augas de Galicia a Redondela?

Por todo o anteriormente exposto, propoñemos ao pleno do Concello de Redondela os seguintes

ACORDOS:

1° Solicitar de Augas de Galiza un informe cos datos de
recadación procedente do canon
abonado polos cidadáns e empresarios de Redondela.

de Augas de Galiza que faga unha aportación equivalente, como mínimo, dun 80%
dos ingresos procedentes de Redondela para reinversión en infraestruturas de saneamento,
coidado das nosas ribeiras, recuperación de espazos públicos, preservación e mellora dos nosos
ecosistemas acuáticos (lembrando que nos atoparnos nun espacio natural especialmente
protexido), mellora do sistema de depuración, etc "
2° Solicitar

INTERVENCIÓNS

A concelleira

Pérez Orge di que se pode asegurar que Augas de Galicia xa cobra o canon da
auga o que provocou que algúns veciños miren incrementada cáseque en 9 euros a factura da
auga. Van a apoiar a moción pero cuestionan a existencia do canon porque é unha privatización
encuberta dun recurso público que ten que estar ao alcance de todos. Lle parece impensable que
se faga negocio co auga. Parécelle ben que xa que se cobra revirta ao Concello ainda que
consideran que debería desaparecer o canon.

O concelleiro Reguera Ocampo di que o PP está convertendo o auga nun negocio especulativo e
recadatorio e os recadadores son os Concellos que ata teñen que asumir a morosídade. Refírese
a unhas afirmacións á prema do conselleiro de que o canon ía para saneamentos e depuradoras,
polo que pregunta canto investiu a Xunta nisto en Redondela

O

concelleiro Álvarez Ballesteros di que está claro que sempre queren máis para Redondela.
Sinala que tiveron varias reunións con Augas de Galicia por temas pendentes e pediron
explicacións sobre distintos aspectos. Lee as contestacións de Augas de Galicia nas que se sinala
que o canon repercutido no terceiro e cuarto trimestre de 2012 ascendeu a 155.909,77 € polo que
o anual será máis o menos o dobre. Tamén sinala que eses ingresos son taxas polo que somentes
pódense adicar ao servizo relacionado. Indica diversas obras de investimentos en Redondela e
novos investimentos previstos nos que ten que aunarse o esforzo de todos os galegos.

O concelleiro Blanco Pérez di que están en contra do canon que se está a cobrar ainda que
considera que eses cartos deben reverter en Redondela. Non poñen en dúbida os investimentos

pero non entende por que a Mos se lle dan tantos cartos e nembargantes Redondela non recibe
tanto. Refírese a un informe de Aqualia sobre o estado da rede de pluviais e fecais do Concello
que amosa que falta moito que facer sobre todo no separamento das dúas o que causa moitos
problemas nos días de choiva.

A

concelleira Pérez Orge di que a moción é clara e sinxela e sorpréndelle que o concelleiro
defenda a Augas de Galicia e considera que ás veces inviste nos Concellos con criterios

partidistas. Di que nos últimos anos fíxose un importante esforzo neste eido aínda que recoñece
que aínda queda moito que facer.

O

concelleiro Reguera Ocampo refírese a investimentos moi importantes que realizaron nos
últimos anos do seu goberno en saneamento, ata 9 millóns de euros. Sinala que poucos concellos
de Galicia teñen o saneamento de Redondela.

O concelleiro Álvarez Ballesteros di que o saneamento é a signatura pendente deste Concello a

pesares de que no seu intre venderon que o saneamento estaba ao 100%. Por alusións o
concelleiro Reguera Ocampo puntualiza que dixo que era case o 100%, o 80%. Segue a dicir o
concelleiro Álvarez Ballesteros que o saneamento en moitas parroquias o fixeron os veciños.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por unanimidade
dos/ as concelleiros / as presentes, sendo vinte e un votos a favor (10 do PP, 8 do PSdeG-PSOE, 2
do BNG e 1 de AER) aprobou a moción nos antecedentes transcrita.
10.2.7

MOCIÓN DO BNG S/ APOIO AO POBO SAHARAUI

ANTECEDENTES
Vista a

moción do grupo municipal do BNG que se transcribe a continuación:

"O pasado 27 de febreiro celebrouse o 37° aniversario da proclamación da República Árabe
Saharaui Democrática. Non obstante, nestes case corenta anos, nin a comunidade internacional a
través das Nacións Unidas, nin o Estado español como responsábel do proceso de
descolonización do Sáhara Occidental, foron quen de garanür o respecto do dereito
internacional e o cumprimento das resolucións das Nacións Unidas que recoñecen o dereito de
autodeterminación do pobo saharauí.
Hoxe, os territorios do Sáhara Occidental, repartidos en primeira instancia e co beneplácito e
complicidade do Goberno español, en 1975, entre Marrocos e Mauritania, continúan ocupados
de maneira ilegal polo Estado de Marrocos, unha ocupación non recoñecida por supor unha
vulneración flagrante do dereito internacional. Neses territorios ocupados, miles de saharauís
sofren habitualmente a represión e a violación dos dereitos humanos por parte das autoridades
marroquís, o que implicou declaracións de condena e de rexeitamento en ámbitos como as
Nacións Unidas ou o Parlamento europeo.

Outra parte da poboación saharauí, aproximadamente 150.000 persoas, vive refuxiada en
condicións infrahumanas dende hai case corenta anos, no deserto alxeriano, un dos lugares máis
inhóspitos e inhabitábeis do planeta, preto da cidade de Tínduf. E nos últimos anos, coa
pretensión de dobregar o pobo saharauí, reduciuse de xeito alarmante a axuda humanitaria e o
programa de alimentos, imprescindibles para a subsistencia dos refuxiados e refuxiadas.

En novembro de 2010, as forzas de ocupación marroquís disolveron violentamente o
campamento de Gdeim Izik, nos arredores de El Aiún, organizado por máis de 20.000 saharauís
para protestar polas condicións infrahumanas en que viven. Os militares marroquís causaron

vítimas e persoas desaparecidas e procederon a deter e torturar 24 saharauís para obter
declaracións de responsabilidade na morte de axentes marroquís nestes feitos. Xulgados por un
tribunal militar, sen garantías pola falta de probas, foron condeados con penas de cadea
perpetua para nove deles e catorce con penas de entre 20 e 30 anos, o que significa un novo
atentado contra o dereito de autodeterminación e as leis internacionais.

O

pasado 7 de

febreiro,

o Parlamento europeo adoptou unha resolución manifestando a súa

A

Serie

N.°

1179782

preocupación polo feito de se continuaren viola o os dereitos humanos no Sáhara Occidental,
pedinclo protección aos dereitos fundamenta' do pobo saharauí, incluída a liberdade de
asociación, expresión e manifestación; esixindo liberación das presas e presos políticos. Para
alén diso, o Parlamento europeo parabenizou o nomeamento dun enviado especial e subliñou a
necesidade dun seguimento internacional. Finalmente, manifestou o seu apoio a unha solución
xusta e duradeira ao conflito, baseada no dereito á autodeterminación do pobo saharauí, de
acordo coas resolucións das Nacións Unidas.

Tamén, en todo este tempo, foron numerosas as mostras de solidariedade do pobo galego co
pobo saharauí traducidas de xeito especial nos centos de familias que todos os veráns acollen
cativos e cativas procedentes dos campos de refuxiados de Tinduf.
Por

iso,

seguinte

o

BNG

solicita

ACORDO:

do Pleno da Corporación Municipal de Redondela,

a adopción

do

Manifestar o apoio do noso Concello ao pobo saharauí, expresar a condena pola ocupación
que fai Marrocos do territorio do Sáhara Occidental e reclamar a súa descolonización
definitiva a través do exercicio do dereito á autodeterminación recoñecido polas Nacións
Unidas. Así mesmo, condenar a represión e a violación dos dereitos humanos nos territorios
ocupados do Sáhara Occidental por parte das autoridades marroquís, esixindo a liberdade de
todas as presas e presos políticos, así como dos 24 saharauís condenados polos feitos de Gdeim
1.

ilegal

Izik.
2.

Por parte do Goberno municipal:

a) Establecer unha irmandade cunha daira saharauí,
político, cultural, económico, solidario...

dotando esta irmandade de contido

b) Cooperar directamente coa asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí apoiando as
súas actividades (caravanas, vacacións en paz...)

Reclamar ao goberno galego e ao goberno español a condena da ocupación ilegal por parte de
Marrocos do territorio do Sáhara Occidental,, o apóiao explícito á celebración dun referendo de
autodeterminación do pobo saharauí e a esixencia de que Marrocos cumpra as resolucións de
Nacións Unidas.
3.

Reclamar do goberno español o recoñecemento oficial da República Árabe Saharauí
Democrática e ,asi mesmo, o impulso no ámbito internacional do incremento da axuda
humanitaria dirixida aos campos de refuxiados de Tinduf
4.

Dar traslado destes acordos ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do goberno español,
ministro español de asuntos exteriores, portavoces dos grupos parlamentarios do Parlamento
galego e do Congreso dos Deputados, representante da Unión Europea para asuntos exteriores e
política de seguridade, embaixada de Marrocos no estado español, representante do Frente
Polisario en Galiza e presidentes de Solidariedade Galega co Pobo Saharauí.
5.

INTERVENCIÓNS

O concelleiro Blanco Pérez di que apoian a moción.
A concelleira Rivas Gómez di que están a favor

da moción xa que Redondela foi un dos
primeiros concellos en colaborar no proxecto de vacacións en paz e se aprobou o hermanamento
cunha daira saharaui de xeito indefinido no ano 2001 Pregúntase se se seguen a cumprir os
acordos de entón en relación a este tema. Presenta as seguintes emendas
.

:

a) Darlle

Aiún.

máis contido

político, cultural e

económico á irmandade coa daira Edchera-wilaya

el

b) Retornar a cooperación coa asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí apoiando as
súas actividades (caravanas, vacacións en paz...)

Manter a contía establecida estes últimos anos de 7.000 euros de convenio de Solidariedade
Galega co Pobo Saharauí.
c)

O concelleiro Álvarez Ballesteros di que a moción ten moitas cousas sen especificar e lle parece
excesivo o

número de

destinatarios aos

acordo do Parlamento do 12 de xuño.

que se propón enviar o acordo. Propón adherirse ao

O

concelleiro González Campo di que o pobo galego sempre foi moi sensible ao problema
saharaui e sinala que o goberno de Marrocos sempre actuou coa presión internacional.
Propoñen revitalizar esa irmandade. Aceptan as emendas do PSOE e supón que se a declaración
que di o PP encaixa coa moción non terán problema en apoiala.

O

concelleiro Álvarez Ballesteros di que están de acordo co espírito da moción aínda que
noutras cousas estean nas antípodas. Anuncia a abstención.

O concelleiro González Campo di que a moción ten contido político xa que apoian o dereito de
autodeterminación do pobo saharaui e acepta que efectivamente están nas antípodas do PP.

VOTACIÓN E ACORDO

Sometido o asunto a votación, o Concello Pleno, en votación ordinaria e por maioría dos/ as
concelleiros/ as presentes, sendo once votos a favor (8 do PsdeG-PSOE, 2 do BNG e 1 de AER) e
dez abstencións, (10 do PP) aprobou a moción nos antecedentes transcrita mailas emendas
propostas polo PsdeG-PSOE.
10.3

SOLICITUDE DE COMPARECENCIAS.

10.3.1

COMPARECENCIA DA CONCELLEIRA QUELLE FERNÁNDEZ

ENSAIO

S/

LOCAL DE

ANTECEDENTES
Vista a solicitude

de comparecencia do grupo municipal PsdeG-PSOE da seguinte tenor literal:

"Durante o bipartito na Xunta, Redondela foi dotada dun local de ensaio, un espazo reclamado
pola mocidade. Logo da boa acollida por parte da xuventude, atopámonos que dende a chegada
ao goberno do Sr. Bas, estivo varias veces pechado. E na actualidade, leva un mes e medio
pechado e os intrumentos gardados sen as condicións axeitadas na nave de vías e obras.
Polo exposto, solicitamos a comparecencia da concelleira de xuventude, Erminda Quelle
Fernández, para que expoña os motivos da inactividade do local de ensaio e se pensou nalgún
momento en gardar os instrumentos nun lugar con mellores condicións, xa que foi unha
inversión de material importante."

INTERVENCIÓNS

A concelleira Quelle Fernández

di que o local pechouse por seguridade porque o teito estaba en
mal estado. Os instrumentos están en perfectas condicións e ten fotos que o confirman.

A concelleira Rivas Gómez di que He dixeron que ía a abrirse e polo de agora non se fixo así.
A concelleira Quelle Fernández di que houbo que facer obras, limpeza e mantemento. Fáltalle a
colocación de portas e espera que se abra axiña.

COMPARECENCIA DA CONCELLEIRA PARÍS BLANCO S/ O PLAN CONCILIA
ANTECEDENTES
10.3.2

Vista a solicitude de comparecencia presentada polo
continuación se transcribe:

grupo municipal PsdeG-PSOE que a

"Dende o PSdeG-PSOE de Redondela alégranos a noticia de que
do verán sexan de carácter gratuíto.

Lembremos que en Semana Santa tamén houbo actividades do
de balde.

As

as actividades

do Plan Concilia

citado plan e daquela

non foron

familias redondelás tiveron que abonar unha cantidade para poder participar nestas
actividades naquela data e non o terán que facer agora, algo que resulta difícil de comprender.

Serie

A

N.°

1179783

¿Por que non foron

Por todo o exposto, dende o Grupo Municipal do PSdeG-PSOE do Concello de Redondela

SOLICITAMOS:

A comparecencia da concelleira de Servizos Sociais, Teresa
en semana santa o Plan Concilía non era gratuíto e agora si.
-

París,

para que nos aclare por que

Do mesmo xeito queremos aproveitar esta comparecencia para que explique que sentido ten que

se

chame Plan Concilía e as actividades

se desenrolen de 9.30 a 13.30 horas."

INTERVENCIÓNS

A concelleira Paris Blanco di que tiveron que aplicar una taxa de acordo coa ordenanza vixente
e por iso o de Semana Santa non foi gratuíto. Nesta ocasión tiveron máis tempo por diante e
puido ser gratuíta .Sinala que o Plan Concilia coincide practicamente cos horarios dos colexios.

A

concelleira Rivas

A

concelleira Paris Blanco di

Gómez

entende que a partir de agora será tamén gratuíto. Sinala que se

chama conciliación pero ven a ser o que antes era un campamento urbano.

que eles organizaban outras actividades, en días altemos en
quendas dunha semana...etc e isto é outra cousa totalmente distinta. Teñen lista de espera.
porque a acollida do Plan foi extraordinaria.
10.3.3

COMPARECENCIA

ORDENANZA TERRAZAS

,

DO CONCELLEIRO GONZÁLEZ

BARBEIRO

SOBRE

ANTECEDENTES

Á vista da solicitude de comparecencia presentada polo grupo municipal AER que se transcribe
a continuación:

"Dado o tempo

transcorrido dende a aprobación da ordenanza de mesas e cadeiras, ordenanza
das terrazas, solicitamos a comparecencia do concelleiro de Interior para que nos faga unha
valoración sobre a implantación de dita ordenanza."

INTERVENCIÓNS

O concelleiro González Barbeiro di que a ordenanza entrou en vigor hai menos de un mes e hai
catro solicitudes consolidadas e quince en trámite. Este sector estivo
regulación, farán a valoración cando avance a campaña de verán.

demasiado tempo sen

O concelleiro Blanco Pérez

refírese a un informe de intervención en relación ao asunto e ao feito
de que os hostaleiros non cumpren a ordenanza en relación a obriga de mostra-lo permiso en

lugar visible, nin se cobra.

González Barbeiro di que un sector sen ningún tipo de regulación hai que considerar un período
de adaptación e considera que os tempos que corren aconsellan prudencia, ainda que sen

merma do rigor.

ROGOS E PREGUNTAS
10.4.1 PREGUNTA DO PSOE S/ BALIZAS
ANTECEDENTES
10.4

Vista a pregunta presentada polo grupo municipal

do PsdeG-PSOE da seguinte tenor literal:

"Na resolución da alcaldía con data do 6 de xuño de 2013 recollíase a proposta da concellería de
Medio Ambiente (datada no 13 de maio de 2013) na que se argumentaba o seguinte:

Coa chegada da tempada

estival, este Concello ten a necesidade de realiza o balizamento das
praias de Cesantes e Arealonga co xeito de garantir a seguridade dos bañistas...

Propúxose entón a contratación da empresa Equipamiento, Logística y Asesoramiento, SL
(Estelas) o servizo de balizamento das citadas praias na tempada 2013, cun importe de 3.611,85
euros, IVE engadido.

Segundo unha das cláusulas, o prazo para a instalación do balizamento era de 10 días a partir da
data na que o Concello puxera a disposición o material de balizamento.

Do mesmo xeito, o día 4 de xuño de 2013, ainda non hai servizo de socorristas e patróns de
embarcacións nas praias redondelás, o que ao igual que a falta das balizas, supón un grave
perigo para os bañistas.

Polo exposto, o grupo municipal do

PSdeG-PSOE PREGUNTA:

Cal é a situación dos balizamentos nas praias de Cesantes e Arealonga e cando se van a instalar?

Cando

se

van contratar o servizo de socorristas e patróns de embarcacións para garantir a

seguridade dos bañistas?

RESPOSTA

O concelleiro

Álvarez Ballesteros di que o balizamento custaba nos últimos anos ao redor de
8.000 euros. Parecíalles excesivo e pediron presuposto a varias empresas polo que conseguiron
un prezo máis axustado. Ao collelo unha nova empresa houbo un problema para establecer as
coordenadas e para a entrega do material o que motivou 0 retraso. En canto ao dos socorristas
dille

que pregunte ao seu compañeiro que sabe do tema.

PREGUNTA DE AER SOBRE A OFICINA DE CHAPELA
ANTECEDENTES
Vista a pregunta presentada polo grupo municipal AER da seguinte tenor literal:
10.4.2

"Alá polo 29 de setembro do ano 2011, no pleno ordinario dese mes, a Agrupación de Electores
de Redondela formulou a seguinte pregunta (texto da acta):

A parroquia de Chapela ten unha grave carencia de servizos

municipais, problema que debeu

arranxado en anteriores mandatos, entre eles, unha Oficina Municipal e a presenza da
Policía Local. Son unhas das peticións que máis solicitan os veciños desta parroquia dende hai
tempo, e ademais vostede ten dito que ten pensado satisfacelas.
ser

Que data teñen prevista para a apertura de ditas dependencias municipais?
Esta pregunta foi respondida con todo luxo de detalles, como poden observar na contestación
que aparece na acta de dito pleno: O concelleiro, Alvarez Ballesteros, sinala que se abrirán en

breve

Debido a que esa brevidade non aconteceu, AER volveu referirse a dito tema 5 meses despois no
pleno do 29 de Febreiro do 2012, coa seguinte pregunta (texto da acta):
"Xa pasaron 5 meses dende que AER preguntou en pleno sobre a apertura dunha Oficina
Municipal en Chapela, así como sobre a presenza máis a miúdo da Policía Local na parroquia. A
resposta foi que dita oficina se abriría en breve e como consideramos que xa pasou un tempo
considerable volvemos a traer a pregunta a pleno.

Que data teñen prevista para a apertura de ditas dependencias municipais?"

A resposta desta vez foi un pouco mais extensa pero, Visto o acontecido, coa mesma veracidade
que a anterior: O concelleiro Pazos Couñago responde que se está tratando de corrixir

Se deu orde á policía de que unha das patrullas faga servizo en Chapela. En canto á
de rexistro hai que compatibilizalo co de Redondela e a adxudicación do servizo

deficiencias.

oficina

informático farao posible".

Dende a nosa agrupación cremos que, despois de case un ano e medio, xa tiveron tempo
dabondo para solucionar eses problemas, o que nos fai pensar que o principal atranco pode ser a
deixadez do equipo de goberno. Se non é así, gustaríanos que nos aclarase a seguinte cuestión:

Que medidas adoptou

a día de hoxe o Concello para dotar á parroquia de Chapela cunha
cando teñen previsto a súa apertura para uso dos veciños de

oficina municipal e, no seu caso,
Chapela e parroquias veciñas?"
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RESPOSTA

O concelleiro Álvarez Ballesteros di que ten r
un compromiso de levar o tema adiante.

PREGUNTA DE AER SOBRE A ESTRADA DA PRAIA DE CESANTES
ANTECEDENTES
10.4.

MERADO

.cnóNs

MS

zón pero en canto se aproben os presupostos hai
Está no seu programa electoral e o van a cumprir.

3

Vista a pregunta presentada polo grupo municipal

"De todos é sabido que o acceso á

AER que se transcribe a continuación:

praia da punta en Cesantes ten unhas deficiencias debido á
anchura de dita estrada. Parécenos que unha actuación e adecuación nesta zona é
imprescindible, debido a que o seu uso se incrementa ano tras ano na tempada estival, con
continuos prexuízos para os usuarios da praia, tanto peóns como condutores e ciclistas, e, por
suposto, para os veciños de Cesantes.
.

.

.

.

.

.

insuficiente

Tamén queremos
pois non existe

resaltar o perigo continuo para os viandantes, moitos deles

nenos e nenas,

unha alternativa adecuada para chegar á praia cando a marea está alta.

Por este motivo, xa pedimos a través do rexistro do Concello o expediente de cesión de dita
RENFE-ADIF ao concello de Redondela sen ter unha resposta. Certo é que nos deron
un plano cunhas anotacións a man e, nun rexistro posterior, unha copia do inventario de bens
no que se reflicte esta vía pública como propiedade do Concello, pero esta non era a información
que pediamos.
estrada de

Ademais de todo isto, temos coñecemento de que están en contactos con ADIF polo
acondicionamento desta estrada e teñen a oportunidade de, se non o teñen, pedirlle dito
expediente de cesión.
Por todo o anteriormente exposto facémoslles a seguinte pregunta:

Cando nos van a proporcionar o expediente de cesión
ao concello de Redondela?"

desta estrada por parte de

RENFE-ADIF

RESPOSTA

O concelleiro Álvarez Ballesteros di que os técnicos sinalaron que esa estrada é municipal e non
hai convenio de cesión.
10.4.

4 PREGUNTA

ANTECEDENTES

DE AER SOBRE O CONSELLO FORESTAL MUNICIPAL

Vista a pregunta presentada polo grupo municipal

AER que se transcribe a continuación:

"Tendo en consideración o seguinte:
-

Que existindo no Concello de Redondela a figura do Consello Municipal Forestal, aprobado en
un acordo do Pleno do Concello de data 30.11.2006, conformado por partes implicadas na

base a

xestión dos

montes do municipio e por outras partes

interesadas.

Que existindo un Regulamento do Consello Forestal Municipal (BOP n° 44, venres 2 de marzo
de 2007) onde se establece a súa convocatoria polo menos unha vez por semestre (Artigo 10.Réxime de Sesións) e xa tendo transcorrido o primeiro semestre de 2013 sen térense convocado.
-

Que tendo constancia da solicitude entregada en rexistro con data 31 de maio de 2013 da
convocatoria do Consello Municipal Forestal realizada por máis da terceira parte da totalidade
das/ os membros, tal como establece o Artigo 10.- Réxime de Sesións do Regulamento do
Consello Forestal Municipal.
-

Que atopándonos xa no mes de xullo, en plena época de elevado risco de incendios (Cun IRDI
actual >69%, risco de moi alto a extremo para Redondela), e sen terse reunido o Concello coas
partes implicadas na xestión dos montes de Redondela para levar a cabo unha actualización e
posta en común dos recursos existentes relacionados coa extinción de incendios.
-

Sen ten constancia de avances na elaboración e aprobación do plan municipal de prevención e
defensa contra incendios forestais, competencia que lle corresponde aos concellos en virtude da
Lei 3/ 2007 de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia modificada pola Lei
7/ 2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia.
—

Atopándose o goberno local estudando a posibilidade de asinar un convenio de colaboración
coa Consellería de Medio Rural para a parücipación na prevención e defensa contra incendios
forestais mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa, sen establecer a
comunicación e intercambio de pareceres necesaria e preceptiva coas partes implicadas, a través
da convocatoria do Consello Municipal Forestal.
-

En virtude do anteriormente exposto preguntamos:
vai proceder o Sr. Alcalde ou membro da Corporación no que delegue (segundo o
establecido no Artigo 6.- Pleno do Regulamento do Consello Municipal Forestal) a realizar a
preceptiva convocatoria do Consello Forestal Municipal?"

Cando

RESPOSTA

O

concelleiro Álvarez Ballesteros di que está convocado para o mércores día 10 de xullo.
funcionario estivo de baixa, actividades de maio. .etc.

O

. .

PREGUNTA DE AER SOBRE A A SALA INFANTIL DA BIBLIOTECA PÚBLICA
ANTECEDENTES
Vista a pregunta presentada polo grupo municipal AER da seguinte tenor literal:
10.45

Nos últimos meses, os usuarios da sala infantil da Biblioteca
Pública de Redondela veñen padecendo un empeoramento deste servizo, fundamental para o
achegamento á lectura e a cultura en xeral dos redondeláns e redondelás máis cativos e cativas.
Estanse producindo peches puntuais desta sala, que se están convertendo en habituais, e con
preavisos de escasa marxe de tempo. Por este motivo preguntamos:
"Sobre a sala infantil da Biblioteca.

A que se debe estes peches repetitívos na sala infantil da Biblioteca Pública de Redondela e que

medidas se están adoptando ou se
calidade e continuidade temporal?"

van adoptar para

ofrecer

un servizo de

sala infantil

con

RESPOSTA

O

concelleiro Alonso Monteagudo di que efectivamente producíronse algúns peches que se
deben a cuestións puntuais como unha baixa inesperada ou unha bibliotecaria de vacacións e
dous ordenanzas de baixa. Foi imposible. Prefiren non pechar a sala grande. As veces non se
poden prever as baixas e non se pode contratar.

PREGUNTA DE AER SOBRE O PATRIMONIO DE RANDE
ANTECEDENTES
Vista a pregunta presentada polo grupo municipal AER que se transcribe a continuación:
10.4.6

"A Agrupación de

Electores de Redondela presentou para o pleno ordinario de xaneiro unha
moción co fin de preservar o patrimonio histórico e cultural de Rande, que acordaba solicitar á
Xunta a incoación de expediente para a declaración de Ben de Interese Cultural dos restos da
Fortaleza de Rande, así como o "Cargadeiro do Alemán", o xacemento arqueolóxico dos Pecios
da Batalla e do Contorno de Rande. Esta moción non puido aprobarse ata abril porque o pleno
de xaneiro non se puido rematar e despois houbo que suspender varios plenos polas protestas
dos afectados polas preferentes. Informóusenos que xa antes de aprobar a moción, mediante
unha resolución da alcaldía, o Concello xa fixera esta petición á Dirección Xeral do Patrimonio
Cultural, pertencente á Consellería de Cultura da Xunta. Solicitamos por rexistro do Concello o
día 15 de maio a copia desta resolución, na que puidemos ver que a petición data do 7 de
febreiro.

Vendo o pouco tempo que

se tardou

en declarar a

festa

do Choco como de

interese cultural e

4

(sIna

E

._.

-

1,7¡

a

idente)

Serie
vendo que pasaron

meses dende esta

o’:

ticíón sobre

A

N.°

1179785

Rande, preguntamos:

Teñen algunha resposta dende a Xunta ou saben se están facendo algunha xestión ao respecto?"

RESPOSTA

O concelleiro Alonso Monteagudo di que

se enviou a petición á Dirección Xeral e dixeron que
teñen moitísimas solicitudes e a esta aínda non se chegou por orde de entrada. Está pendente.

E non habendo máis asuntos a tratar, a Presidencia levanta a sesión, sendo as vinte e tres horas e
trinta minutos da data indicada no enc
zamento, de todo o que, se estende a presente acta, da
que, como Secretaria, dou fe.-

ACTA 14/2013
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO CONCELLO
2013

O DÍA 30 DE XULLO DE

ORDE DO DÍA

APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA ÚLTIMA SESIÓN.
2. DAR CONTA DA CERTIFICACIÓN RECOLLIDA NO ARTIGO 3 DO REAL DECRETO LEI
8/2013 DE 28 DE XUÑO, DE MEDIDAS URXENTES CONTRA A MOROSIDADE DAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E DE APOIO ÁS ENTIDADES LOCAIS CON PROBLEMAS
1.

FINANCEIROS.
3.

APROBACIÓN RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS POR IMPORTE DE

17.728,21 €.

CAMBIO DE FINALIDADE DE INVESTIMENTOS.
5. PROPOSTA SOBRE CAMBIO DE REPRESENTANTE DO GRUPO MUNICIPAL PsdeG-PSOE
NO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DE RADIO REDONDELA.
6. PROPOSTA DE TRANSMISIÓN DO POSTO N° 27 DO MERCADO DE ABASTOS DE
REDONDELA ADICADO Á VENDA DE PEIXE
7. ACTIVIDADES DE CONTROL DE PLENO:
4.

.

DAR CONTA RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.
7.2. MOCIÓNS
7.2.1. MOCIÓN DO BNG SOBRE IMPLANTACIÓN DO CICLO FORMATIVO DE GRAO
7.1.

SUPERIOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL NO IES CHAPELA.

MOCIÓN DO PSdeG-PSOE SOBRE IMPLANTACIÓN DO CICLO SUPERIOR DE
INTEGRACIÓN SOCIAL NO IES CHAPELA PARA O CURSO 2014-2015
7.2.2. MOCIÓN DE AER SOBRE O CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL,
7.3. SOLICITUDE DE COMPARECENCIAS.
7.4. ROGOS E PREGUNTAS.
Na Casa do Concello de Redondela, sendo as vinte horas e trinta minutos do día trinta de xullo

de dous mil trece, baixo a Presidencia do alcalde Javier Bas Corugeira e a asistencia dos/ as
Sres/ Sras. concelleiros/ as: Miguel Angel Álvarez Ballesteros, Julio Carlos Alonso Monteagudo,
María Teresa París Blanco, Ana Maria Alonso Alonso, Jesús Crespo López, Maria José Barciela
Barros, Ermínda Quelle Fernández, Arturo González Barbeíro, Cándido Vilaboa Figueroa,
Eduardo José Reguera Ocampo, Luís Alberto Orge Míguez, Digna Rosa Rivas Gómez, Antonio

