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AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

OS VECIÑOS PODERÁN CONSULTAR UN PROXECTO DE
RESTAURACIÓN DO VAL DO MACEIRAS
O BNG presentou unha moción pra que a corporación inste a Fomento a asumir economicamente a
expropiación de 150 parcelas ocupadas polas obras do AVE no Val do Maceiras e a construír unha senda verde,
un parque público e unha plantación de maceiras neses terreos; recollendo un anteproxecto elaborado polo BNG
no ano 2010 e do cal AER informou na última comisión de seguimento das obras do AVE. A moción foi
emendada por AER, xa que antes de facer nada e tal como se recolle no propio anteproxecto, “a participación
cidadá é imprescindible”, debe difundirse a iniciativa entre a xente e recoller as súas aportacións, tanto dos
afectados como da veciñanza en xeral. Houbo unanimidade de todos os grupos políticos do Concello pra
poñerse a traballar na presentación deste anteproxecto antes dun mes e volver traelo a pleno máis adiante.

APROBADA UNHA MOCIÓN DE AER PARA PEDIR UNHA FARMACIA
DE GARDA EN CHAPELA E OUTRA NA ZONA DE REDONDELA
Recollendo as peticións de moita xente de Chapela e do resto de Redondela, AER presentou unha moción pra
instar ao Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra a que empregue as súas competencias para proporcionarlle a
Chapela unha farmacia de garda os 365 días do ano, mantendo outra farmacia de garda na outra zona do
concello: Redondela, Cedeira, Reboreda e Cesantes. Houbo unanimidade na aprobación da moción e na
aceptación de varias emendas, unha do PSOE pra instar á Consellería de Sanidade da Xunta e outra do BNG
pra que nos centros de saúde se informe á xente das farmacias que estén de garda.

NAS PLACAS INAUGURATIVAS DE INFRAESTRUTURAS
MUNICIPAIS NON APARECERÁN NOMES DE PERSOAS
AER presentou unha moción pra que os mandatarios de
turno non inscriban os seus nomes nas placas
inaugurativas para o seu goce persoal e tamén pediu a
retirada de todas as placas con nomes colocadas ata
agora. Isto último foi rexeitado, pero todos os grupos
políticos do Concello están dacordo en que a partir de
agora, nas placas que se coloquen nas inauguracións de
infraestruturas municipais, só aparecerán os nomes das
administracións que aportaron fondos pra a súa
construcción.

O PLENO REXEITA UNHA MOCIÓN DO BNG PARA APOIAR A FOLGA
XERAL DEBIDO A AUSENCIA DUN CONCELLEIRO DO PSOE
Dita ausencia, debida a un feito luctuoso, provocou un empate na
votación. O voto de calidade do alcalde provocou que a moción non
fose aprobada. Pensamos que nestes casos, o alcalde debería
absterse para que o pronunciamento do pleno recolla o sentir da
maioría da corporación, que neste caso era o de apoiar a folga xeral
convocada para o 29 de marzo en contra da reforma laboral
aprobada en febreiro polo goberno central.
Tal como manifestamos en marzo, consideramos que esta reforma
ataca os dereitos dos traballadores xa que non contribúe a xerar
emprego, abarata os despedimentos e racha coa negociación
colectiva.
Vendo a ausencia do concelleiro do PSOE e vendo que a moción
de Esquerda Unida non acadaría os apoios suficientes, decidimos
deixar sobre a mesa a moción sobre o IBI da Igrexa e presentala no
vindeiro pleno ordinario de abril.

Máis cousas que pasaron no pleno de marzo:
-Respondendo unha pregunta de AER sobre a piscina de Chapela, o goberno
local afirmou que non van convocar unha comisión de investigación pero que
si apoiarían a iniciativa se a presenta outro grupo político. Con respecto aos
expedientes da obra, din que non os poden colgar na web do Concello porque
é moita información. En canto AER teña os informes da Secretaria, solicitará
esa comisión de investigación para que a cidadanía teña coñecemento de todo
o que pasou.
-Unanimidade do pleno para instar aos bancos e autoridades competentes a axudar aos afectados polas
participacións preferentes. A moción foi iniciativa do BNG e aceptouse unha emenda do PP que se basea nos
acordos tomados polos partidos na Xunta. Ademais, os servizos municipais estarán a disposición dos afectados
para asesoralos e facilitar as súas reclamacións.
-Respondendo unha pregunta de AER, o PP espuxo todas as medidas que realizaron encamiñadas a mellorar a
accesibilidade ás persoas con discapacidade. Ademais, responderon que van adicar unha partida orzamentaria
con tal fin, tal como esixe a lei e tal como recollía a moción de AER aprobada en decembro.
-Quen mercou o camaleón? AER preguntou polo motivo da compra dunha escultura de
5.310€ chamada “Camaleón”, que consta nunha factura do 6 xuño do 2011. Contestaron
que se atopa no Multiusos e que foi mercada polo goberno anterior. Concretamente foi
“adquirida” no 2007, segundo recolle a factura, e foi “adquirida” por Eduardo Reguera
segundo di un informe da empresa vendedora, aínda que Reguera negou no pleno que
asinara esa factura, xa que a asinou Alberto Pazos. Fixemos esta pregunta porque nas
reunións mantidas con PSOE e PP, ninguén sabía a que correspondía esta factura.
- AER rogou ao equipo de goberno que soliciten información á Xunta de Portos sobre
tódalas concesións que teñen no noso Concello. Por outra banda, tamén rogamos que as
convocatorias e información para as comisións se faciliten con máis antelación.
- Retirouse da orde do día a aprobación dos orzamentos do 2012, quedando pra un pleno extraordinario que se
celebrará despois de Semana Santa.

O 14 DE MARZO CELEBROUSE UN PLENO EXTRAORDINARIO
SOBRE AS FACTURAS AOS PROVEEDORES
Recoñeceuse unha débeda a proveedores que ascende a 587.000 € e declaráronse coma prescritas facturas sen pagar
anteriores ao 2007 que suman un montante de 1,2 millóns de euros. As propostas aprobáronse cos votos a favor de AER,
PSOE e PP e coa abstención do BNG. Dende AER queremos recoñecer o enorme traballo que fixeron dende
intervención e tesourería para cumprir cos prazos esixidos dende o goberno central.

GALIZA CULTURA
Senda da Auga

(Reboreda, Quintela, Saxamonde, Vilar de Infesta,
Negros, Cabeiro, Cedeira, Trasmañó e Chapela):
Dende Reboreda a Chapela discorre a Senda da Auga. Un total de 23 km de paseo
ao longo dun antigo trazado da traída da auga que ía dende Fornelos de Montes a
Vigo. Un percorrido perfectamente sinalizado e sen pendentes pronunciadas, o
ideal para paseos en bicicleta e a pé. Por esta senda encontramos varias fontes onde
refrescarnos, así como tamén zonas de descanso onde podemos disfrutar de
privilexiadas vistas á Ría e á Enseada de San Simón.

Monte Penide (Cedeira, Negros, Trasmañó e Cabeiro):
Este monte destaca pola súa riqueza arqueolóxica. Nel podemos atopar
petroglifos, máis de 30 mámoas catalogadas e o Castro de Negros.
Cabe salientar que foi declarado Conxunto Histórico-Artístico en 1970 e Ben
de Interese Cultural en xullo do 2008.

Na ladeira leste do Monte Penide, contra o nacente, atopamos os Petróglifos do
Coto do Corno, un rico conxunto de gravados situados en dúas rochas
diferentes. Para chegar a eles abonda con seguir unha liña de media tensión que
atravesa a montaña, ao norte das dúas liñas de alta tensión que pasan sobre o
Castro de Negros.

Enlaces de interese:
http://www.turismoredondela.net/es_n_rutadaauga.php
http://montepenide.wordpress.com/2012/01/31/petroglifos-do-coto-do-corno-i-ga36045027-cedeira/
http://www.galiciamaxica.eu/Sitios/PONTEVEDRA/Monte%20Penide%20o%20Mirallo.html
http://anecdotarioredondelan.jimdo.com/que-ver/o-monte-penide/

SOBRE IMPAGOS AO CONCELLO
Aproveitando que no mes de Abril se van debater os orzamentos do Concello para este ano, queremos amosarvos un cadro moi
didáctico dos cartos que durante os últimos anos se deixaron de ingresar nas arcas municipais, sen que a ninguén lle doese o mais
mínimo.
Días atrás, a edil de economía Ana Alonso recoñecía que dos anos 2007-2010 débenselle ao Concello 2,2 millóns de Euros en
concepto de taxas e que é un “problema herdado”. Tal vez esqueceu dicir que ao Concello tamén se lle debe por distintos motivos,
aparte deses 2,2millóns, 6.856.150,59 máis que nunca se cobrarán, porque xa prescribiron, pero que estes son “herdados” tanto da
etapa de Xaime Rei como a de Amado Ricón.
DRN PENDENTE DE COBRO

COEFICIENTE

SALDO DUBIDOSO COBRO

861,25€

100,00%

861,25€

Anos do 1990 ao 1999

3.215.719,32€

100,00%

3.215.719,32€

Anos do2000 ao 2006

3.639.570,03€

100,00%

3.639.570,03€

Ano 2007

453.655,18€

100,00%

453.655,18€

Ano 2008

482.500,69€

75,00%

361.875,52€

Ano 2009

897.462,9€

50,00%

448.731,45€

25,00%

818.305,35€

TOTAL

8.938.718,10€

ANOS
Anos 1988 e 1989

8.689.769,37€
Ano 2010

3.273.221,41€

Chámanos a atención que, durante o último mes de mandato de Xaime Rei, se lle renovara catro anos máis a concesión á
empresa que recada os nosos impostos, vendo a eficiencia e o éxito que ten desempeñando a súa función.

PRECINTADA POR DÉCIMO CUARTA VEZ A CEMENTEIRA DE VILAR
Seguiremos informando
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EN MAIO CUMPRIMOS UN ANO! SACAREMOS BOLETÍN ESPECIAL

ACHÉGATE!!!
PAPEL RECICLADO
Se queres denunciar irregularidades, suxerir melloras, despexar
dúbidas ou formar parte de AER, ponte en contacto en

info@aeredondela.com
www.aerredondela.blogspot.com
Correo: Paseo da Xunqueira, 33-1º
Cantos máis sexamos, máis poderemos facer!
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