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AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA 

AER posiciónase en contra da falta de transparencia e 
participación na creación da futura Área Metropolitana 
Por que a Agrupación de Electores de Redondela 
votou en contra dun “Feito Histórico”??? 
 
O pasado día 12 de Abril celebrouse un pleno 
extraordinario para referendar o apoio da corpo-
ración do Concello de Redondela á modificación 
da lei da Área Metropolitana de Vigo (AMV). AER 
votou en contra, por 5 motivos principal-
mente: 
 
1) Vigo vai ter un excesivo poder de deci-
sión e vai ter practicamente o dereito de 
veto. 
 
2) Non se fixeron os necesarios informes 
económicos previos dos custes para os 
Concellos. 
 
3) Seguía habendo eivas importantes no 
Convenio do Transporte Metropolitano, 
como que o transporte urbano de Vigo 
(Vitrasa) aínda non estaba incluído. 
 
4) Vai ser imposible que Redondela poida 
remunicipalizar os servizos públicos se os 
grandes partidos teñen o control da Área. 
 
5) Non houbo a necesaria transparencia e 
participación da veciñanza na súa modifica-
ción. 

 
A lei da AMV (lei 4/2012) elaborouna e aprobou-
na o Partido Popular no parlamento galego, non 
consultou a ningún dos concellos afectados a súa 
opinión sobre o feito de pertencer ou non á AMV; 
simplemente, incluíusenos. Trala oposición do 
Concello de Vigo a esta lei e ante o resultado 
electoral das pasadas eleccións municipais, nas 
que o PP perdeu boa parte do seu poder dentro 
dos concellos da Área Metropolitana, a Xunta 
decidiu abrir unha rolda de contactos para modi-
ficar a lei 4/2012. Esta rolda de consultas volveu-
se nunha loita de poder ente a Xunta de Galiza e 
Abel Caballero. 

Tras varias reunións de representantes da Xunta 
e representantes dos concellos chegouse a un 
borrador para presentarlle ao alcalde de Vigo, e 
ver se así se chegaba a un acordo para levar 
adiante a AMV. Dende o Concello de Redondela 
consensuouse unha proposta, da que nós partici-
pamos, para que o Alcalde  puidese negociar nas 
futuras reunións entre alcaldes e representantes 
da Xunta de Galiza. O resultado desas reunións 
foi a modificación da lei que se levou a pleno o 
pasado martes día 12 de abril. “Paripé” e vota-
ción non vinculante, xa que esta modifica-
ción apróbase no parlamento de Galiza e a 
decisión xa está tomada. 
 
O ALCALDE DE VIGO VAI TER PRACTICA-
MENTE TODO O PODER DE DECISIÓN, E 
TAMÉN O DEREITO A VETO  
AER votou en contra desa modificación porque 
esta nova lei permitirá que a toma de decisións 
dependa basicamente de Vigo, xa que tendo o 
maior número de representantes, como lle co-
rresponde, tamén dispón dunha porcentaxe de 
voto que lle permitirá, co apoio do alcalde doutro 
Concello cunha poboación similar ou superior á 
de Porriño, vetar calquera decisión. 
 
Un exemplo de discrepancia podería ser a amplia-
ción da AP9, para a cal Vigo amosouse favorable 
e Redondela non está pola labor. Que sirva de 
exemplo para casos que se poidan dar no futuro.  
 
Certo é que Vigo ten a maioría da poboación da 
área (61,53%). Pero non é menos certo que 
unha parte, nós diriamos que importante, proce-
de precisamente deses concellos que integran a 
AMV. Moitos veciños do Morrazo, de Porriño, 
Redondela, etc., figuran no censo catastral de 
Vigo. Tamén, deberiamos poñer na balanza o 
significado económico e social que eses concellos 
teñen para Vigo. Porque aportan unha gran parte 
dos colectivos laborais en tódolos eidos, e son 
usuarios dos seus servizos: traballan en Vigo, 
comen en Vigo, compran en Vigo e divírtense en 
Vigo. Ademais de ter que ir a Vigo polas cues-
tións de saúde e outras. 
 
Entendemos, dende AER, que é importante a 
colaboración de Vigo cara a unha coordinación 
que dea lugar a un aforro nos servizos á cidada-
nía, ao xurdimento de sinerxías económicas de 
futuro e mesmo a unha proxección integrada do 
noso espazo físico e cultural. Pero iso non vai ser 
posible desde unha prevalencia na que se supón 
que os demais concellos poderiamos prexudicar a 
Vigo coas nosas decisións, mentres que Vigo vai 
velar polas de todos. 

(continúa na páxina seguinte) 

Momento da votación do pleno, onde só AER votou en contra. 
PP, PSOE e BNG votaron a favor. Non asistiu Raquel Quintáns. 



Outro aspecto relevante da toma de decisións na 
Xunta de Goberno é que cando se fala de que 
Vigo debe ter proporcionalmente máis peso, 
esquécese que non se trata de Vigo, senón do 
seu alcalde. Na Xunta de Goberno da AMV están 
os alcaldes/alcaldesas, e non os membros da 
asemblea nin dos grupos das respectivas corpo-
racións. Ou sexa, nesa Xunta de Goberno, o Sr. 
Caballero vai falar por el, ou polo seu grupo. 
Pero…., vai falar no nome dos membros do PP ou 
da Marea?. Vai ser que non. Non é esta unha 
cuestión menor. Moitas das alcaldías están repre-
sentando a minorías dentro da súa corporación. 
Pero na Xunta de Goberno iso non vai contar. 
Seguramente vai contar máis o grupo político ao 
que pertenza o alcalde/alcaldesa. 
 
O TRANSPORTE METROPOLITANO AÍNDA 
NON INCLUÍA O VITRASA 
 
Votamos en contra porque o Transporte Metropo-
litano, principal cabalo de batalla neste enfronta-
mento Xunta de Galiza VS Concello de Vigo, aín-
da non incluía o transporte urbano de Vigo. Vigo 
estaba á espera de que a Xunta levara adiante a 
modificación da lei para adherirse ao convenio, e 
a Xunta esperaba que Vigo se adherise ao trans-
porte metropolitano para remodelar a lei… No 
momento de editar este boletín, Abel Caballero 
acaba de comprometerse a entrar no convenio, 
pero descoñecemos en que termos. Xa no pleno 
correspondente posicionámonos en contra da 
adhesión ao Transporte Metropolitano que propu-
ña a Xunta, e que aceptou o pleno do noso Con-
cello, porque implicaba que Redondela asumiría 
uns custes que lle correspondían á Xunta de 
Galiza ou á Deputación de Pontevedra. O pleno 
do noso Concello decidiu entrar neste convenio 
cos informes negativos, en contra, dos ser-
vizos técnicos de Intervención e Secretaría.  
 
NON SE REALIZARON AÍNDA OS INFORMES 
TÉCNICOS/ECONÓMICOS PREVIOS DOS 
CUSTES PARA OS CONCELLOS 
 
Votamos en contra porque a pesar de que a lei di 
que o financiamento da AMV terá unha aporta-
ción “fixa por habitante igual para cada Conce-
llo”, co que estamos de acordo, non saberemos 
cal é esa cantidade ata que a AMV se constitúa e 
se fixe dita cantidade. Polo de agora, o transpor-
te metropolitano supúxolle ó Concello preto de 
24.000 € nos seis meses de 2015. Gustaríanos 
poder ter un informe técnico que explicase o 
posible custe total para as arcas municipais. In-
forme que nunca se pediu por parte do equipo de 
goberno. Aínda que non compartamos ningún 
servizo, ademais do transporte, teremos que 
aportar para os gastos xerais de administración. 
E seguramente para o soldo de persoal directivo 
contratado. 
 
Votamos en contra porque o que se pretende 
dende Vigo é dotarse dos servizos e investimen-
tos dunha capital de provincia; xa estamos en 
contra das deputacións actuais como para avalar 
a creación dunha nova. 
 

Votamos en contra porque a finalidade principal 
da AMV será compartir servizos (auga, lixo, etc.), 
algo que compartimos; pero o problema está en 
que todos estes servizos a compartir están priva-
tizados tanto en Redondela como no resto de 
concellos, mentres nós apostamos pola remu-
nicipalización, e dubidamos que os grandes 
partidos teñan esa mesma intención. Partici-
par da AMV sen participar dos servizos comparti-
dos carece de sentido e para nós é primordial 
conseguir que a auga e o lixo volvan ser servizos 
públicos. 
 
NIN TRANSPARENCIA NIN PARTICIPACIÓN 
DA VECIÑANZA NA ELABORACIÓN DA LEI. 
 
Votamos en contra porque non se informou á 
veciñanza do que vai supoñer pertencer a esta 
área, a pesar da petición de AER no pleno de 
febreiro, cando rogamos que a veciñanza estea 
debidamente informada, pedindo que o Concello 
realice unha rolda de sesións explicativas, infor-
mativas e de debate do proxecto da Área Metro-
politana en cada unha das parroquias de Redon-
dela dirixidas a toda a veciñanza e entidades do 
Concello, contando con representación de tódolos 
grupos políticos, antes de que este proxecto sexa 
levado a votación ao pleno de Redondela. Repos-
ta do alcalde: “O alcalde sinala que Redondela xa 
está dentro da área e agora o que se trata de 
presentar a modificación e comprobar o grado de 
apoio á mesma por parte dos Concellos. Dí que o 
debate vai ser inminente.” 
 
Votamos en contra porque dentro da proposta 
consensuada polo Concello de Redondela, dende 
AER solicitamos que se convocara a tódolos re-
presentantes dos Concellos da AMV para explicar-
lles as modificacións... responderon que non era 
operativo.  
 
A Agrupación de Electores de Redondela conside-
ra que non pode pretenderse aprobar unha lei de 
tanto calado e importancia para a veciñanza, só 
dende as cúpulas dos partidos políticos e sen a 
necesaria participación da propia veciñanza. 



AER pediu a comparecencia do alcalde para que 
explicara os gastos protocolarios que lle 

endosou ao Concello nas Festas do Choco 2015 
Javier Bas dedicouse a dar un mitin e atacar á oposición, facendo un uso partidista do pleno 

  Compareceu o alcalde no pleno de marzo, a 
petición de AER, para un asunto concreto: dar 
explicacións sobre os gastos protocolarios das 
últimas festas do Choco (2015), onde tal como 
demostrou AER no seu boletín, Javier Bas cargou 
ás arcas do Concello a factura dunha comida 
correspondente a un acto electoral do Partido 
Popular. Dita comparecencia do alcalde durou 
máis de 45 minutos, dos que Javier Bas falou 
case 32 e o voceiro de AER, Ricardo Figueroa, 
uns 13 minutos. Pois ben, o alcalde dedicouse 
durante máis de 22 minutos, a metade de toda a 
comparecencia, a falar “do ben que goberna o 
PP”, a falar “do mal que gobernaba o bipartito” 
atacar o labor de AER e a provocar á oposición 
coa súa actitude, evitando falar do asunto con-
creto da comparecencia, buscando o enfronta-
mento persoal e falando de asuntos aos que a 
oposición non podía responder. Actitude lamenta-
ble de falar do que non se lle pregunta e poñen-
do o ventilador para distraer a atención da cues-
tión concreta. 
 
  Durante a comparecencia de Javier Bas, a Agru-
pación de Electores de Redondela mantívose (e 
mantense) nos termos e nas informacións expre-
sadas no seu último boletín e no escrito presen-
tado á Fiscalía. Puidemos ver a un alcalde supe-
rado polo traballo de AER, e que nas súas inter-
vencións foi incapaz de xustificar esa comida do 
seu partido como “comida institucional”,  adi-
cando o 70% do tempo das súas interven-
cións a falar doutros asuntos. 
 
  Do pouco que falou da cuestión concreta pola 
que comparecía, temos que dicir: 
 
- Quedou demostrado que non existe invita-
ción algunha para unha suposta “comida 
institucional”, só consta unha invitación proto-
colaria para recibir autoridades,  para o pregón e 
para unha degustación polos “stands”. Esta comi-
da/degustación correspóndese con outra factura. 
A invitación tivo que aportala AER, xa que dende 
o goberno local non conservaban copia, posto 

que despois dun “proceso informático”, non pui-
deron recuperar correos electrónicos. Se de ver-
dade fora un acto institucional, non debería ha-
ber problema en pedir e mostrar a axenda do 
Presidente da Xunta de Galiza para esa fin de 
semana. 
 
- O alcalde tentou “vender” esa comida como 
unha promoción mediática de Redondela en xeral 
e da Festa do Choco en particular, acusando a 
AER de mentir. Pero o voceiro da nosa Agrupa-
ción espetoulle que AER non minte nin necesita 
mentir. O que fixo AER foi informar de como a 
prensa e o propio Partido Popular, acreditaban 
que Alberto Núñez Feijoo, como presidente da 
Xunta, non tiña axenda institucional esa fin de 
semana; adicando eses días a facer campaña 
electoral como presidente do PP e apoiar aos 
candidatos do seu partido. Estando entre eses 
actos da axenda electoral de Feijoo, tal como 
anunciaba a prensa, aproveitar a festa do Choco 
para pasearse pola nosa vila rodeado do PP local 
e provincial, panfletos electorais en man. Ricardo 
Figueroa mostrou ao pleno unhas fotos que o 
Partido Popular mandara á prensa; non foi a 
Xunta nin a Deputación, foi o Partido Popular 
quen enviou unhas fotos de Feijoo, Bas, Louzán e 
cía con chapas da Festa do Choco na roupa e con 
propaganda electoral na man. Fotos nas que se 
podía ver de camiño á comida a persoas como o 
actual concelleiro de Deportes, Julio Mougán, que 
entón era só candidato e non podía representar a 
ningunha institución nun acto supostamente 
institucional.  
 
  Tamén AER afirmou que a cobertura mediática 
que fixo a prensa desa visita de Feijoo e Louzán 
foi totalmente política, todas as referencias nos 
medios de comunicación foron políticas. Así o 
recollía a TVG: "No primeiro domingo de campa-
ña Alberto Núñez Feijoo acompañou aos Popula-
res de Redondela que foron a Festa do Choco a 
explicar o seu programa" (Telexornal Mediodía, 
11/05/2016). 

(continúa na páxina seguinte) 
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 - O alcalde dixo que o equipo de goberno pagou 
este mes de marzo “de forma exemplar” esa 
factura de 1.400 euros porque pensaron que 
puideron cometer un erro na convocatoria, ne-
gando as presións de AER para que o fixera. 
Ricardo Figueroa afirmou que o PP 
“devolveu” os cartos porque AER preguntou 
por esa factura, se non, non devolverían 
nada.  
 
- Presumiu o alcalde de boa memoria pero foi 
incapaz de responder quen participou na comida 
nin cal foi o seu menú. Se só “degustaron cho-
cos”, ¿cantos degustadores eran para completar 
unha factura de 1.400 euros?. Mirade para o que 
dan 1.400 euros: 

- Falou de que non tivo que levantar ningún re-
paro suspensivo de Intervención sobre as factu-
ras, cousa que é certa; pero que non xustifica 
nada, xa que é lícito facer unha comida institucio-
nal.  Habería que saber que opinan hoxe os téc-
nicos despois de saber como foi esa comida, e 
veremos o que opina a Fiscalía. En cambio, o 
alcalde non dixo que a factura da comida-
degustación tiña informe de fiscalización desfavo-
rable de Intervención por non pedir o vale perti-
nente. 
 
 Tanto no pleno como nun comunicado posterior, 
Javier Bas e o Partido Popular de Redondela in-
sisten en que durante a visita de Feijoo á Festa 
do Choco 2015 non se celebrou ningún acto elec-
toral. Calquera veciño que paseara por Redonde-
la eses días puido ver a carpa electoral do PP 
instalada na alameda. E para quen non estivera, 
mostramos unha foto de Feijoo visitando a carpa 
o domingo 10 de maio. Tamén mostramos un 
extracto da acta da Xunta Electoral de Zona, 
onde o PP solicitou e se lle concedeu a alameda 
de Redondela para facer actos electorais durante 
a fin de semana das Festas do Choco 2015;  

ACTO ELECTORAL QUE O PP DE REDONDELA 
AFIRMA QUE NON EXISTIU: 

Prezo por persoa Nº de degustadores 

20 euros 70 persoas 

30 euros 47 persoas 

40 euros 35 persoas 

50 euros 28 persoas 

O pleno aproba por unanimidade a moción de AER para 
que Redondela tente acadar ser Cidade Amiga da Infancia 
 A través do Selo de Recoñecemento “Cidade 
Amiga da Infancia” (CAI), UNICEF recoñece aos 
pobos e cidades que promovan a creación de 
plans locais da infancia e adolescencia, así como 
a participación cidadá dos nenos na vida munici-
pal; favorecendo o desenrolo dos dereitos da 
infancia e a adolescencia, e dinamizando a cola-
boración cidadá e a coordinación institucional. O 
Programa Cidades Amigas da Infancia púxose en 

marcha no Estado Español no ano 2001 e conta 
co apoio do Ministerio de Sanidade, Servizos 
Sociais e Igualdade e a Federación Española de 
Municipios e Provincias.  
  Tanto AER como o resto da corporación consi-
deran que o Programa CAI e o Selo de Recoñece-
mento Cidade Amiga da Infancia favorecerán os 
intereses da poboación en xeral e da infancia en 
particular. 


