
 

 

PREGUNTA DE AER SOBRE A CONVOCATORIA DO CONSELLO FORESTAL 

MUNICIPAL. 

PLENO 24 FEBREIRO 2016. ACTA 0003/2016 

“Que existindo no municipio de Redondela a figura do Consello Municipal Forestal, aprobado 
en base a un acordo do Pleno do Concello de data 30.11.2006, conformado por partes 
implicadas na xestión dos montes do municipio e por outras partes interesadas. 

•Que existindo un Regulamento do Consello Forestal Municipal (BOP nº 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 atopándonos no primeiro semestre de 2016 sen terse 
convocado. 

•Que tendo constancia da solicitude de convocatoria do Consello Forestal por membros que o 
integran.  

•Que sendo a última convocatoria oficial o 10 de decembro de 2014, da que non se recibiu 
acta algunha, pasando todo o ano 2015 sen convocar este foro. 

 
•Sen ter constancia do estado de avance das diferentes propostas aprobadas nos diferentes 
consellos parroquiais e sen que se nos informe en absoluto do traballo que o goberno local 
está facendo neste senso. Así por exemplo, os acordos aprobados no consello do 13.11.2014 
foron: 

1.- Deslinde municipal Redondela-Pazos de Borbén (parroquias de Saxamonde, Quintela e 
Reboreda) 

O Consello acorda por unanimidade dos presentes o seguinte: 

 
1.- Recompilar información facendo un pequeno traballo de resumir as incidencias 

fundamentais de cada parroquia e remitilo ao Concello. Apúntase o risco que que existan 
contradicións entre comunidades pero a asistencia técnica que se contrate será a que se 
encargue de unificar criterios. 

2.- Dotar orzamentariamente esta actuación unha vez que se recaben orzamentos de varias 
empresas. 



2.- VARIOS. 

Finalmente sométese á consideración do Consello a conveniencia de integrar as propostas da 
moción nas dúas seguintes: 

Establecer unha colaboración coa mancomunidade nestas materias. 

Estar atento ás axudas que poidan solicitarse nesta materia. 

 
En virtude do anteriormente exposto preguntamos: 
 
Cando o Sr. Alcalde ou membro da Corporación no que delegue (segundo o establecido no 
Artigo 6.- Pleno do Regulamento do Consello Municipal Forestal) vai proceder a realizar a 
preceptiva convocatoria do Consello Forestal Municipal e a informar e por en marcha os 
acordos deste foro?” 
 

O concelleiro ÁLVAREZ BALLESTEROS di que se reuniron por outros temas coas comunidades 
de montes e quedaron en celebralo para mediados de marzo. 

  


