
A moción presentada por AER, co visto bo de Salva o Tren, pedía nun dos seus    

puntos solicitar a Fomento que non se levanten as vías de arriba mentres non haxa 

asegurado un servizo de tren de proximidade e un apedoiro-estación en Chapela. Este 

punto foi aprobado cos  votos  a favor de PSOE e PP e coa abstención do BNG.    

Tamén se aprobaron o resto de  puntos da  moción, polo que o Pleno do Concello 

solicita   tamén á Xunta e Fomento que se modifique o proxecto da nova Estación de 

Urzaiz pra que sexa intermodal e albergue a posibilidade da  chegada do tren de    

proximidade;  e que Xunta e Fomento comecen canto antes a transferencia da xestión 

do servizo do tren de proximidade. AER non está en contra da construcción dunha 

senda verde no lugar desas vías, pero como non hai un servizo de proximidade      

asegurado nin hai  orzamento para dita  senda, pensamos que non se debería         

desmantelar unha infraestrutura xa feita e potencialmente aproveitable. 

OS COLECTIVOS   

CONTRARIOS AO     

LEVANTAMENTO    

DAS VÍAS FORON      

OS PROTAGONISTAS     

ANTES DO PLENO 

Un representante fixo lectura 

do manifesto asinado por  un 

gran número de asociacións, 

colectivos e grupos políticos 

O PROBLEMA DO GRUMIR, OUTRA VEZ PRESENTE 

Hai unha carencia de persoal no Servizo de Emerxencias que cremos debe ser resolta de inmediato.Vendo a pouca 

vontade de resolver o problema por parte de partidos coma o BNG, que optan por facer só oposición e non por 

axudar aportando solucións, e vendo que o PP só busca solucións a medio e longo prazo, AER propuxo unha pra 

resolver de xeito temporal e urxente un problema que quedou  patente cos desgraciados sucesos do pasado mes, 

onde o servizo de emerxencias foi claramente insuficiente. Sabemos que a Lei de Orzamentos só deixa contratar 

máis persoal “en casos excepcionais e de necesidade urxente”. Acadamos, grazas ao voto favorable do PSOE e a 

pesares do voto en contra do BNG, que o Pleno contemple a situación do servizo de emerxencias como 

excepcional e urxente. Aínda así, vendo a abstención do PP e as súas dúbidas legais, cremos que non empregarán 

isto pra contratar máis persoal, a pesares de haber un informe do interventor dicindo que hai orzamento pra 

Protección Civil. Se hai un incidente e non hai ningún mando do Servizo de Emerxencias, estaremos incumprindo 

o artigo 44 da Lei de Emerxencias de Galiza. Se isto acontece de novo, non dubidaremos en denuncialo. Dende 

AER queremos deixar claro que se alguén está en contra de atopar solucións, esixiremos responsabilidades. 
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                  IINNFFOORRMMAA  

O PLENO REXEITA O LEVANTAMENTO DAS  

VÍAS DO TREN EN CHAPELA 



  A moción insta ao goberno local a cumprir  a 

legalidade no referente ás barreiras 

arquitectónicas, mellorando os accesos, entradas, 

beirarrúas, ramplas… tanto no núcleo urbán coma 

nos arredores das zonas educativas, sanitarias, 

culturais e de recreo. A moción tamén insta ao 

equipo de goberno a adicar unha partida 

orzamentaria con tal fin, como establece a lei, e  

convidar ao comercio local a que participe neste 

labor social. A moción foi aprobada cos votos 

favorables de PP e PSOE, e coa abstención do BNG, 

que pensa que o anterior goberno xa fixo moito 

neste eido. Pensamos que basta con dar unha volta 

por Redondela pra darse conta que queda moito por 

facer na eliminación de barreiras arquitectónicas. A  

Agrupación de Electores de Redondela velará porque nos proxectos técnicos necesarios pra a obtención de 

licenzas se cumpran as leis de accesibilidadade e supresión de barreiras. 

O rogo de AER insta aos partidos políticos a cumprir a Ordenanza Muncipal sobre 

Limpeza en Espazos Públicos, e de non facerse, insta á alcaldía a tramitar as 

pertinentes denuncias e multas. Outro rogo de AER solicitaba ao goberno local a 

tomar medidas enamiñadas a darlle continuidade á Feira de Oportunidades e ao 

Encontro de Sementes, xa que pensamos que repercutiron positivamente sobre os 

colectivos socioeconómicos do concello.  AER tamén apremiou ao goberno local a presentar canto antes o 

Plan de Emerxencias Municipal, así como a regularizar a situación das antenas de telefonía móbil dispersas 

polo concello e que carecen de licenza. 

AER ROGA NO PLENO QUE OS PARTIDOS 

POLÍTICOS LIMPEN DE PROPAGANDA 

ELECTORAL OS ESPAZOS PÚBLICOS  

APROBADA A MOCIÓN DE AER PRA FAVORECER A INTEGRACIÓN 

SOCIAL DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE 

AER VE NECESARIA UNHA DEPURACIÓN E ACTUALIZACIÓN 

 DO REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓN VECIÑAIS 

Dende AER consideramos fundamental o papel das asociacións na vida municipal. É importante a súa 

participación nos Consellos Parroquiais e ademais pensamos que as asociacións deben participar na elaboración 

dos orzamentos adicados ás súas subvencións, pra que non se repartan “ao chou”. Presentamos unha moción no 

pleno de novembro, aprobada por unanimidade, instando ao goberno local a actualizar o rexistro de asociacións, a 

cumprir o regulamento de participación cidadá e a dar ás asociacións un prazo de 4-5 meses pra remitir os datos 

necesarios. 

NÓS SOMOS VÓS 
XUNTOS DECIDIMOS 

Contacta con 

info@aeredondela.com 

Tamén estamos en Facebook e en 

aerredondela.blogspot.com 

O vindeiro pleno será o 29 de decembro 

ás 20:00 no Multiusos da Xunqueira 
Correo: Paseo da Xunqueira, 33 -1º 


