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AER pediu a comparecencia do alcalde para que explicara
como vai a execución dos orzamentos do Concello
Javier Bas dixo que a súa valoración da execución dos
orzamentos é “razoablemente boa”, que quixeron ser austeros e
realistas, que están condicionados polas inversións do Plan Marisma, pola
subida do IVE, polo desfase de exercicios anteriores e polas facturas que
había sen pagar. O alcalde afirmou que están controlando o presuposto
mes a mes. Tamén recoñeceu que nalgúns conceptos non están recadando
o que prevían, pero que a cambio ingresaron por outros lados, referíndose
a ingresos que proveñen doutras administracións.
O concelleiro de AER, Jorge Varela “Chopi”, acusou a Javier Bas de
deixarse ir e acabar facendo as cousas como se fixeron sempre, que nas
diferentes concellerías teñen partidas sen executar que son as que
supoñen intervención real en Redondela, xa que o que teñen
executado son os gastos correntes do Concello: persoal, combustible, electricidade, material, etc. AER acusou ao
goberno local de ter os seus orzamentos sen executar, os que falan de asuntos sociais, de vías públicas
e camiños, de urbanismo ou participación cidadá. Tamén acusou ao PP de que os orzamentos que executan
fano pola vía de adxudicación directa, seguindo un modelo caciquil de compra de favores. AER non está por un
modelo de caridade, senón por un modelo de xustiza e dereitos. O voceiro de AER dixo que o ano de Casto
Sampedro vai rematar co derrubo da súa casa por deixadez, como símbolo do concepto que ten o equipo de goberno
sobre promoción cultural: “pura cartelería e propaganda”. Ademais, lembrou que no pleno de abril, onde se
debateron os orzamentos, AER queixárase das excesivas previsións de ingresos, e a día de hoxe o recadado
en taxas como conexión de auga, conexión de sumidoiro, terrazas, tubarías, multas urbanísticas, multas de tráfico,
etc. é case 900.000 € inferior ao previsto. Tamén a concelleira Ana Alonso dixera que se ía recadar moito máis
polo IBI pero a día de hoxe recadouse o mesmo que outros anos, aínda que Chopi recalcou que en AER están
contentos coa labor da concelleira de Economía. Asimesmo, o voceiro de AER criticou que as previsións de ingresos
por terrazas son máis do dobre do ingresado e que tamén no Conservatorio pensaban recadar 110.000 € por
matrículas e só ingresaron 19.000. Chopi declarou que AER cada día dubida máis da xestión de Javier Bas e
convidou ao alcalde a presentar no pleno unha cuestión de confianza.
Na segunda quenda de resposta, o alcalde presumiu de xestión ante as outras administracións, que o
goberno actual fai un seguimento dos ingresos mellor do que se facía antes e tamén presumiu que os dereitos
recoñecidos van ser dun 90% respecto das previsións de ingresos, cando nos anos anteriores non se pasou
dun 76%. Pediu paciencia coas inversións e afirmou que as obras do viaduto faranse antes de fin de ano, polo que
vai haber uns ingresos de taxas. Dixo que estes presupostos van valer de experiencia para os seguintes,
recoñecendo que nos vindeiros van introducir modificacións e que asumen os erros que cometeron en diversas
cuestións.
Con respecto a esta comparecencia, dende AER queremos aclarar
unha resposta que nos deu o alcalde e que dicía que a día de hoxe os
dereitos recoñecidos respecto das previsións roldaban un 72%, é dicir,
que agardan recadar un 72% do que orzamentaron. O que non dixo o
alcalde é que os dereitos recoñecidos non che aseguran o cobro.
De feito, o Concello ten dereitos recoñecidos pendentes de cobro
por valor duns 9.940.023 €, dos cales 7.692.161€ son de moi
dubidoso cobro. Tampouco dixo que os ingresos netos respecto dos
dereitos recoñecidos tamén son dun 72,39%, é dicir, que ata o de
agora só ingresaron un 72,39% do que o Concello ten dereito a
recadar, que á súa vez é un 72% do que prevían. Non nos
contestou tampouco ao feito de que algúns dos ingresos previstos en
taxas coma conexión auga, conexión sumidoiro, terrazas, tubaríastendidos de gas, multas urbanísticas, multas de tráfico e outras multas,
superan en 880.000€ o recadado ata hoxe. Falou de que a subida do IVE non era esperada e que estaba a afectar ás
contas, pero non falou de que se agardaba a subida dos combustibles e da electricidade, e iso non se preveu nos
orzamentos, disparándose agora estes gastos.
Segundo o alcalde eles están moderadamente contentos coa execución dos orzamentos. Pois haberá que
aplaudirlle e se non, como di o noso querido concelleiro de Vías e Obras e Paseos en Coche Oficial, que os coma, ao
fin e ao cabo, así se fixo toda a vida...

O concelleiro de Vías e Obras compareceu no pleno a petición de AER
para dar explicacións sobre o vertido en Reboreda
Vista a polémica acontecida polo vertido de terra e broza por parte do
Concello de Redondela en terreos da Comunidade de Montes de Reboreda,
AER solicitou a comparecencia de Cándido Vilaboa para que dera
explicacións sobre esta actuación.
O concelleiro de AER lembroulle ao concelleiro de Vías e Obras que na
reunión da Mancomunidade do 27 de marzo do 2012, cando fixo a
proposta de que había que buscarlle un lugar no monte onde botar a terra
e a broza da limpeza das cunetas de cada parroquia, xa se lle dixo que iso
tiña que solicitalo por escrito dende o Concello a cada
Comunidade de Montes; e sabedor disto, seis meses despois aínda non
o fixo. Tamén lle lembrou que na Asemblea Xeral da Comunidade de
Montes de Reboreda celebrada o 20 de maio do 2012, ante a petición do seu “colega” e presidente da Asociación de
Veciños, a Asemblea decide que se o Concello quere levar a cabo algún vertido, ten que presentar unha
solicitude por escrito que será tratada en asemblea. Chopi ademais recordou que na reunión mantida no
Concello entre representantes das Comunidades de Montes e o alcalde e o concelleiro de Vías e Obras, o día 19 de
xuño de 2012, volven plantexarlles o tema dos vertidos dos restos da limpeza das cunetas; sendo a resposta que
debería haber unhas condicións de acordo de mínimos, independentemente de que logo as negociacións se
levaran a cabo individualmente con cada Comunidade.
O vertido fíxose na semana do 17 ao 21 de setembro, o voceiro de AER preguntoulle se non tiveron tempo
para facer as cousas legalmente nestes 6 meses, porque non poden negar que sabían o que había que facer.
O concelleiro de AER lembroulle a Cándido que como responsable de Vías e Obras ordenou o vertido de máis
de 20 camións de terra e broza procedentes da limpeza da Senda da Auga, no monte veciñal de Reboreda, cousa
que recoñeceu publicamente na nota de prensa publicada o 26 de setembro no Faro de Vigo; e que el mesmo tivo
que mandar retirar estas verteduras recoñecendo así a culpabilidade no tema. Chopi díxolle ao edil de Vías
e Obras que, como concelleiro, ten unha responsabilidade civil, sendo responsable subsidiario por acción ou
omisión, e que antes de facer nada debe asegurarse que cumpre coa legalidade, para iso temos uns
servizos xurídicos no Concello. O voceiro de AER acusou ao concelleiro do PP de que pola súa incompetencia
ou prepotencia estamos con risco de que multen ao Concello (ata 80.000€ de multa) . Chopi preguntoulle
tamén se coñecía a Lei de Montes e a Lei de Solo, canto custou a retirada das verteduras (día e medio
carrexando camións de terra) e onde foi parar toda esa terra e broza.
O concelleiro de Vías e Obras contestou que o que dixera o concelleiro de AER era “un testamento” e “todo
mentira”, que non se trataba dun vertido, senón dun “acopio de terras”, falou dun suposto acordo verbal coa
presidenta da Comunidade de Montes de Reboreda, pero que “despois se botou atrás porque alguén lle
quentou a cabeza”, que foi “un capricho da señora presidenta”. Tamén dixo que “a terra non se pode comer” e
que “en algún lugar hai que botala, ou botámoslla a vostede diante da cafetería?”, afirmou que esa terra
“non fai dano a ninguén e vale de abono” e contestou que se levou á finca dun directivo da Comunidade de Montes
de Reboreda. Recriminoulle ao voceiro de AER que “non veña agora con legalidade” e declarou que “toda a
vida se fixo así”.
Despois destas acusacións nas que Cándido Vilaboa tacha a Chopi de mentireiro, AER quere informar
que tivo acceso á acta da Comunidade de Montes de Reboreda e pode afirmar que o exposto no pleno é
completamente certo, polo cal, o que minte é o concelleiro de Vías e Obras.
Na comparecencia, Cándido Vilaboa non contestou canto lle custou ao
Concello a retirada do depósito de terras. Ademais, esa retirada non foi
completa, xa que o terreo quedou un metro por riba do camiño, como
mostra a foto da esquerda.
Dende AER pensamos que o Concelleiro de Vías e Obras debería
pedir desculpas por non facer ben o seu traballo e poñer en risco os
cartos de todos nós. Se volve pasar algo así ou multan ao Concello,
pediremos a súa dimisión. Empregou a prensa para defenderse, entón agora
debería utilizala para recoñecer o seu erro ante a cidadanía e ante a
Comunidade de Montes, e sobre todo ante a súa presidenta, a quen o
concelleiro de Vías e Obras puxo no ollo do furacán.
O pasado 3 de outubro, o Presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais en
Man Común (ORGACCMM), Xosé Alfredo Pereira Martínez, publicou un escrito criticando que “o Concello de
Redondela pensa que os montes veciñais son as súas fincas particulares”. Tamén critica a actitude do
Partido Popular a nivel galego, que é a de “roubarlle a titularidade e a xestión dos montes veciñais aos seus lexítimos
titulares para entregarllos ás empresas privadas”, poñendo como exemplo a actual Lei de Montes. No escrito tamén
di que o goberno local sabe que “está prohibido, sen autorización autonómica, verter calquera tipo de lixo nos
montes veciñais”. Ademais acusa ao goberno do Partido Popular do Concello de Redondela de “actuar de mala fe,
adicándose a difamar, chantaxear, ameazar e desprestixiar a xestión de firme defensa do monte veciñal que fai a
comunidade de montes de Reboreda e a súa presidenta Rosa Fernández Santos”.

O pleno do Concello de Redondela rexeita soster con fondos públicos
os centros educativos que segregan por sexos
Cos votos favorables de BNG e AER e cos únicos votos en
contra do PP, aprobouse unha moción do PSOE que insta
á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado a que acaten e
cumpran as sentenzas do Tribunal Supremo neste senso,
instando aos centros concernidos á elección urxente entre a
súa adaptación inmediata ao establecido nas leis ou á retirada
do concerto educativo. A moción acorda tamén destinar a
bolsas o diñeiro procedente da retirada dos concertos
educativos a centros que segregan por sexos.
O BNG engadiu unha extensa emenda solicitando ampliar
as competencias en educación para a Xunta, coma
concesión de bolsas, alta inspección, calendario escolar, etc,
esquecendo que algunhas xa son de competencia galega.
Tamén pediu que o acordo desta moción se enviase ao
presidente da Xunta e ao Presidente do Goberno do Estado.
O voceiro do PP, Alberto Pazos, propuxo enviarlle o acordo
plenario tamén ao presidente da Junta de Andalucía (Griñán),
xa que unha das resolucións do Supremo é por un preito na
comunidade andaluza, que o que da a subvención esa aos
centros concertados é a Comunidade de Andalucía e foron os
sindicatos os que recorreron esta resolución. Tamén dixo que
a sentenza do Tribunal Supremo está recorrida no
Tribunal Constitucional, polo que pediu prudencia á
espera da resolución. Despois, o concelleiro do PP
seguiu co seu discurso de facer responsable ao señor
Griñán de conceder concertos a centros que segregan
por sexos e defendeu a liberdade de elección de centro e
tipo de educación por parte dos pais. Na súa argumentación,
emprega á UNESCO, indicando que dita organización non
califica a educación segregada como sexista.
O defensor da moción por parte do PSOE local, Eduardo
Reguera, aceptou a emenda do BNG e declarou que a
educación segregada debe estar no ámbito da
educación privada.
O voceiro de AER, Jorge Varela “Chopi”, lembroulle a
Pazos que a cita que emprega da UNESCO é dunha
convención do ano 1960 e que foi aprobada pola
España de Franco no 1969. Fronte a esa cita do 1960,
Chopi menciona outro Congreso para América Latina do ano
2003 na que se fai fincapé na coeducación.
A voceira do BNG, Cecilia Pérez, acusou a Pazos de desviar
o tema, pois o BNG non quere impedir que os pais poidan
educar aos fillos en centros onde segregan por sexos, xa que
eles defenden o dereito a decidir dos pais; pero quen queira
ese tipo de educación, que a pague.
Alberto Pazos dixo que a Xunta do PP mantivo os
mesmos concertos que tiña o bipartito. Tamén fixo
referencia a unha declaración da ONU, “Comité de Dereitos
Económicos, Sociais y Culturais en 1999”, na que segundo o
voceiro do PP, ratifícase o dito na Convención da
Unesco de 1960.
O PSOE remitiuse ás sentenzas do Supremo, onde se di
que os concertos con centros privados segregadores vulneran
a Lei de Educación. Reguera dixo que non é opinión deles,
senón do Tribunal Supremo, que non negan a liberdade de
elección de centro, pero que non todos os centros deben ter
axudas da administración.
FINAL DE TRACA: di o alcalde: “É que me cambiou o
sentido do voto”. Pensaba o señor alcalde votar a
favor e cambiáronlle o voto? A el só ou a todo o grupo
do PP? É o señor Pazos o “alcalde na sombra”?
CONCLUSIÓN DE AER: cómpre sinalar que AER, sen crer
moito nestas mocións de “Instar a…” agás cando fan
referencia a un tema concreto que afecte a Redondela, ten
como costume votar a favor, sempre e cando non vaian en
contra dos nosos principios. Primeiro, porque para o caso que
nos van facer… E segundo, para non perder tempo en alardes
dialécticos, porque entendemos que os grupos da corporación
(os demais, nós non), teñen a oportunidade de presentar “en

vivo e en directo” estas propostas nas instancias
administrativas correspondentes.
Aclarado iso, temos que puntualizar algunhas cousiñas. Hai
varias sentenzas do Tribunal Supremo, pero non son como
di o Sr. Pazos. Ditas sentenzas fan referencia a recursos de
casación contra outras sentenzas dos Tribunais Superiores de
Cantabria e Andalucía. A sentenza é a mesma, a favor de non
conceder concertos a centros segregados, pero os recursos
presentados proceden de diferentes estamentos. Na que fai
referencia a Andalucía, é a Junta de Andalucía a que presenta
o recurso contra a sentenza do Tribunal Superior de
Andalucía, tribunal que lle botou abaixo a iniciativa de
Griñán de negarse a concederlle renovación dos
concertos aos centros que aplicaban segregación por
sexo. Neste caso, o Tribunal Supremo emenda ao
Tribunal Superior de Andalucía e dálle a razón á Junta
de Andalucía na súa negativa a renovar estes
concertos. A segunda sentenza do Supremo fai o contrario,
ditando o mesmo. É dicir, ratifica a sentenza do Tribunal
Superior de Cantabria a favor de negarlle o concerto a
determinados centros que segregaban por razón de sexo.
Neste caso, eran asociacións de pais e nais de dous colexios
as que recorrían ao Supremo.
Dous erros nun xurista de pro como o señor Pazos.
Primeiro, porque non facía falla instar ao Sr. Griñán,
porque este acordou unha normativa contra os
concertos con estes centros, que foi ratificada polo
Supremo. E en segundo lugar, cando Pazos fai referencia á
apelación dos sindicatos, supoñemos que se refire a Galiza.
Pois en Galiza, como en Andalucía, o Tribunal Superior galego
sentenciou que os concertos con centros que segregan son
legais, sentenza fronte a recursos de CCOO e UGT.
Supoñemos que o Tribunal Supremo non cambiará de
doutrina se fan unha apelación e a sentenza será a mesma
que para o caso de Andalucía. Aínda que certamente este
sería un caso diferente, pois a Xunta aproba estes
concertos ao contrario que Andalucía e Cantabria.
Claro que cos antecedentes do señor Pazos,
quédanos a dúbida de se son erros ou mentiras.
Respecto da famosa cita da UNESCO, a Convención de
1960, no seu artigo 2 di:

”En caso de que o Estado as admita, as situacións
seguintes non serán consideradas como constitutivas de
discriminación:
a) A creación ou o mantemento de sistemas ou
establecementos de ensinanza separados para alumnos de
sexo masculino e para os de sexo feminino […]
b) A creación ou o mantemento, por motivos de orde
relixiosa ou lingüística, de sistemas ou establecementos
separados […]
c) A creación ou o mantemento de establecementos de
ensinanza privados […].”
Como se ve, non se refire só á cuestión de sexo.
Pero no que o señor Pazos entende como ratificación no
1999 dise:

“33. En algunhas circunstancias, considerarase que a
existencia de sistemas ou institucións de ensinanza separados
[…] non constitúen unha violación do Pacto. A este
respecto, o Comité ratifica o artigo 2 da Convención da
UNESCO de 1960”.
Nós entendemos que esas “algunhas circunstancias”
refírense a determinados países, sobre todo
musulmáns. Pero parece que o que o Sr. Pazos
entende que se refire a España. E se cadra, polo camiño
que levan, non estará moi desatinado, a pouco que lle deixen
traballar ao señor Wert.
CONCLUSIÓN FINAL: moción sen sentido, por canto será
o Tribunal Constitucional o que ditamine. Se cadra, entre
tanto xa temos outra lei de educación que podemos copiar
de......Arabia Saudita, Afganistán ou Paquistán.

Rexeitados case todos os puntos dunha moción de AER sobre os
representantes do Concello de Redondela na asemblea da
Área Metropolitana de Vigo
Despois da moción presentada polo BNG en xullo instando á derogación da Lei da Área Metropolitana de Vigo,
votada favorablemente por AER, e tendo en conta que dita Lei está en vigor e a Área Metropolitana iniciará o seu
funcionamento, AER entende que o que procede é determinar e influír en como debe funcionar. Sen descartar a súa
derogación ou modificación, a situación é a que é. A moción presentouse sabendo que os partidos políticos ían votar
en contra, pero consideramos que era importante que se retratasen.
Que acordos propoñía a moción de AER?
1) Que os representantes foran nomeados polo pleno, entre os propostos polos partidos aos que lle corresponde
representarnos (que son 2 do PP e 2 do PSOE). Votación: 20 votos en contra, 1 a favor.
O que propoñía AER neste punto é un pequeno exercicio de listas abertas, pero non foi aceptado aínda que
representarán ao pleno do Concello de Redondela. Neste punto, tanto PP como PSOE como BNG inciden sobre todo
en que os representantes xa están nomeados, pero ocultan que na Lei da Área Metropolitana establécese:

5. Os membros da asemblea metropolitana poderán ser substituídos por falecemento, incapacidade, renuncia ou
perda da condición de concelleira ou concelleiro ou por acordo do grupo político municipal propoñente,
consonte as mesmas regras aplicables á súa elección.
A palabra máis usada neste pleno foi “extemporáneo”, somos extemporáneos porque propoñemos que o pleno teña
unha “pequena capacidade” para elixir, entre os presentados polos partidos con dereito a representantes.
Segundo este artigo, non somos tan extemporáneos.
2) Propoñía a creación dun grupo municipal redondelán na Asemblea da Área Metropolitana. Votación: 20 en contra,
1 a favor.
Púxose de manifesto que, a pesares de ter que representar a Redondela, cada partido só pensa en
representarse a si mesmo, incluíndo ao BNG que tamén se apuntou a esta imposibilidade de respectar os acordos
maioritarios do pleno. Tamén resultou extemporáneo e sobre todo localista. Recoñecemos que é localista que os
nosos representantes se poñan de acordo nas posturas a defender nesa asemblea. Claro que iso non
impide que coincidamos cos intereses doutros “localismos”. Eles prefiren os “partidismos”, que
dificilmente coincidirán con outros partidismos que non sexan os seus.
3) e 4) Propoñían respectivamente que tanto nas asembleas coma no equipo de goberno ou noutros órganos da
Área Metropolitana, trasladarán a postura maioritaria do pleno ou, en caso de urxencia, da xunta de voceiros, que
ten a mesma proporcionalidade. Votación dos puntos: 20 en contra, 1 a favor.
5) Propoñía que as convocatorias dos diferentes órganos da Área Metropolitana sexan cunha antelación de sete días
naturais e se lle dea a coñecer a tódolos grupos da corporación. O BNG votou a favor, o PSOE, que dixo que
votaría a favor, esqueceuse e tamén votou en contra. Votación: 18 en contra, 3 a favor (ao PSOE
esqueceulle).
6) Propoñía que os e as representantes deste Concello na Área Metropolitana queden obrigados a transmitir a
tódolos grupos os acordos, decisións e actas daqueles actos nos que participen. Votación: 0 en contra, 11 a favor e
10 abstencións do PP.
Polo menos, poderemos saber de que van falar, que decisións adoptaron e cal foi a postura dos nosos
representantes.
Unha das primeiras decisións da Asemblea da Área Metropolitana vai ser aprobar o Regulamento Orgánico, no cal se
vai decidir tanto o funcionamento coma o modelo de elección dos representantes de cada Concello. Cal vai ser a
postura dos nosos representantes? A que decida o partido. Perdón, a que decida o PP dado que conta
cunha ampla maioría, tanto na Asemblea coma no Equipo de Goberno da Área.
CONCLUSIÓN DE AER: en tanto o Pleno de Redondela como tal non vai ter voz na Área Metropolitana, calquera
proposta de cesión e/ou delegación de competencias votarémola en contra; a non ser que se lle conceda ao Pleno a
posibilidade de pór de manifesto a súa postura “por maioría” no desenvolvemento posterior desas delegacións e/ou
cesións.
Esquecen tanto PSOE como BNG, o PP seguro que o ten moi presente, que unha vez cedidas as competencias,
calquera decisión sobre a xestión, taxas, persoal, etc., será adoptada na Área Metropolitana, polo cal
os mecanismos de control tamén corresponderán aos grupos alí representados e non aos concellos alí
representados.

extemporáneo, a. (Do lat. Extemporanĕus).
2.adx. Inoportuno, inconveniente.
Segundo esta acepción, si que somos extemporáneos. Inoportunos e inconvenientes para os intereses e
as estratexias dos partidos maioritarios e o seu afán de control.

Rexeitada unha moción de AER sobre o
traballo dos funcionarios municipais
Vendo a demora na publicación dos convenios e das
bases das subvencións do Concello, AER presentou unha
moción para que o labor dos funcionarios do Concello sexa
só o de asesoramento e ditame en canto á legalidade e á
funcionalidade dos contidos das bases de contratos,
subvencións, etc. Entendemos que a elaboración dos
criterios destas bases é labor dos políticos. A moción non
saíu adiante polos votos en contra de BNG e PP, que
non entendían por que se presentou a moción, xa que a
elaboración das bases xa se fai así. O PSOE votou a favor.
AER considera que, por exemplo, as bases das
subvencións ás ANPAS están retrasándose porque os
funcionarios están facéndolle traballo á concelleira.
Ademais, podemos lembrar o caso do Programa Clara,
onde a mesma Secretaria do Concello interveu no pleno de
setembro do 2011 dicindo que “Nas bases do programa
Clara non houbo intervención política, xa que o
Alcalde limitouse a asinar as que se confeccionaron
polos servizos técnicos. En particular, a titulación a esixir
estudouse por Intervención e Secretaría”. Onde estaban aí
os criterios políticos?

O pleno aproba dúas mocións
de contido social
presentadas polo PSOE
Unha delas acorda instar ao goberno central
que non modifique o Plan Prepara (axudas
a parados sen prestación) elaborado na anterior
lexislatura. Tanto AER como BNG apoiaron esta
moción, mentres o PP votou en contra.
A outra moción, sobre o Fondo Estatal de
Emerxencia, pedía ao goberno central máis
recursos para as familias en situación de
pobreza e exclusión social. Foi aprobada cos
votos favorables de PSOE, AER e PP,
despois de aceptarse unha emenda do PP para
instar ao goberno do estado a solicitar unhas
axudas do Fondo Social Europeo. O BNG
optou pola abstención, argumentando que
habería que demandar máis cousas á Xunta,
que ten competencias neste tema. Luís Orge
respondeulles que agora se están a debater os
orzamentos do Estado e cando esteamos cos da
Xunta, xa se tratará.

A corporación municipal acorda un maior control
na pegada de cartaces electorais
Cos votos a favor do grupo socialista e de AER,
aprobouse unha moción do PSOE que pedía a
colocación de máis paneis informativos polo concello para
pegar a propaganda electoral. Asimesmo, a moción
acorda que o Concello faga que os partidos cumpran
tanto a ordenanza municipal como o establecido
pola xunta electoral no relativo á colocación de
cartaces e banderolas, dando conta á Xunta Electoral
dos incumprimentos que se produzan e iniciando un
expediente sancionador por incumprimento da ordenanza
municipal.
O PP abstívose na votación. Alberto Pazos insinuou que
molestan máis uns cartaces que outros, que molestan os
dos partidos políticos maioritarios pero non os que
colocan os particulares, as plataformas ou os sindicatos;
que se se cumpren as normas, deben cumprila todos e se
hai un cumprimento laxo das normas, tamén debe ser
laxo para todos. Manifestou que o PSOE non é o indicado para dar leccións neste asunto. O voceiro do PP recoñeceu
que o seu partido incumpriu tanto a ordenanza municipal como o ordenado pola xunta electoral, empregando a
escusa de que “todos o fan” e a escusa recorrente neste novo goberno de que “sempre se fixo así”. Tamén
recoñeceu que están abertos a sentarse para buscar unha solución, modificando a normativa, pero non aceptan
leccións.
O PSOE aceptou unha emenda da Agrupación de Electores que pedía que o Concello sancione aos grupos
políticos que non retiren en unha semana a propaganda electoral colocada nas derradeiras eleccións. Chopi
lembroulle ao equipo de goberno que AER leva un ano e medio solicitando a colocación de paneis
informativos polas parroquias para que a xente poida pegar os seus cartaces, e que lles parece inxusto se poida
sancionar á xente polo incumprimento da ordenanza, cando estes non dispoñen deses paneis, mentres os partidos
políticos si dispoñen duns lugares habilitados nas eleccións e pegan a propaganda en lugares onde non poden. O
concelleiro de AER dixo que os grupos políticos deben ser os primeiros en dar exemplo cumprir as
ordenanzas.
O BNG votou en contra da moción, propoñendo antes o seu concelleiro Xoán Carlos González unha emenda,
que non foi aceptada, para colocar unicamente cartelería aérea, eliminando a cartelería pegada. Ao igual
que AER, o BNG pediu a colocación de paneis informativos nas parroquias para a xente e lembrou que no anterior
goberno local lograron que se fixese en algunhas parroquias. Acusou ao PSOE de oportunismo político por presentar
esta moción.
Luís Orge, voceiro do PSOE, rematou o debate explicando que na moción non se criticaban os incumprimentos que
se fixeron, que o propósito da moción é para o futuro e non para o pasado.

O Concello cedeu o centro de
saúde de Chapela ao SERGAS

O pleno aproba dúas ordenanzas municipais

Así complétase un expediente que estaba
en marcha dende hai bastante tempo, para
que o Concello deixe de facer fronte a
unha serie de obrigas que viña pagando
ata agora. Agora terá que asumilas o
Servizo Galego de Saúde, o que suporá
un importante aforro para as arcas
municipais. Houbo unanimidade de todos
os grupos para aprobar esta cesión,
destacando as felicitacións do PSOE ao PP
pola xestión deste asunto.
Por outra banda, aprobouse unha
modificación na representación veciñal do
Consello Parroquial de Chapela. Todos
votaron a favor agás AER, que se abstivo,
argumentando que hai que unificar dunha
vez os criterios da composición dos
consellos e facer un cambio no
regulamento orgánico de participación;
facendo por exemplo, que os políticos
teñan voz pero non voto, xa que se
trata dun órgano consultivo veciñal.
Noutra das propostas traídas a pleno
polo equipo de goberno, aprobouse a
adxudicación dun posto de peixe no
mercado de Chapela. PP, BNG e PSOE
apoiaron a medida xa que conta cos
informes favorables dos técnicos
municipais. O voceiro de AER optou por
absterse explicando que lles parece
excesivo o tempo de concesión.

Por unha banda, aprobouse a ordenanza reguladora do
prezo polos cursos do Concello, consensuada dende febreiro
cos grupos da oposición e na que se incluíron aportacións de AER.
Reservaranse un 10% das prazas dos cursos para os Servizos
Sociais do Concello, reducíndoselle o prezo a estas persoas incluso
ata a súa gratuidade. O BNG dixo que o Concello non debería
cobrar e debería organizar só cursos de verdadeiro interese social.
Engadiu que non toda xente con necesidades económicas ten
expediente en Servizos Sociais. O PSOE coincidiu co BNG no tema
de Servizos Sociais e dixo que o Concello debería asumir
economicamente os cursos que sexan de interese social. A
concelleira de economía, Ana Alonso, recriminou a PSOE e BNG que
non fixeran estas propostas nas dúas comisións informativas
previas, nas que AER si propuxo unha rebaixa ás persoas
máis necesitadas. Recoñeceu que o cobro dos cursos por
parte do Concello non tiña cabida legal, recalcando que
existían informes de reparo do interventor, e por iso había que
aprobar unha ordenanza. Enumerou os cursos que xa imparten de
xeito gratuíto e outros cursos nos que o prezo é relativamente
baixo. Tamén explicou que a xente que non poida costearse os
cursos pode ir a Servizos Sociais e solicitar esta bonificación, sen ter
un expediente previo alí. Aclarado isto, o PSOE votou a favor, ao
igual que AER, mentres que o BNG votou en contra.
Por outra banda, modificouse a ordenanza fiscal que
establece unha taxa para diversos elementos nas vías
públicas, como poden ser tubarías, postes, transformadores,
aparatos de venda automática, etc. A modificación, que foi
iniciativa de AER, consiste en introducir unha taxa para os
caixeiros automáticos que fagan un aproveitamento da vía
pública. O importe será de 289 € ao ano por metro cadrado que
ocupen. A proposta foi aprobada por unanimidade da corporación.

Aprobadas dúas propostas do goberno local co apoio do BNG e do PSOE
No pleno ordinario de setembro aprobouse abrir un proceso de contratación para os seguros do Concello
(vehículos, responsabilidade civil patrimonial, seguro de vida e accidentes) e modificouse a composición do
consello parroquial de Cesantes, despois dunha xuntanza cos colectivos
AER votou en contra porque non é de recibo avisar das comisións informativas o venres ao
mediodía, cando ata o luns non se pode ir ao Concello a consultar os expedientes, para facer a
comisión o martes e levar a proposta ao pleno o xoves.
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O concelleiro de Deportes e
Novas Tecnoloxías compareceu
a petición de AER para explicar
os seus orzamentos
Jesús Crespo eludiu falar da piscina de
Redondela e AER censurou que publicase as
bases de axudas sen falar coa oposición
Chopi comezou o seu turno criticando que o
concelleiro sacara unhas bases baremadas para
subvencións e que AER se tivera que enterar desas
bases polo BOP, igual que pasou coas bases de
Participación Cidadá. Tamén criticou que se
adxudiquen polo sistema baremado 30.000€ e
polo sistema “herdado” ou “a dedo” máis de
100.000€. Ademais, hai unha partida de 16.000€,
que carecía de orzamento e usouse, para
“Institucións deportivas sen ánimo de lucro”;
preguntando Chopi quen se lucra co deporte neste
concello. Dixo que debería aclarar o significado desta
partida, que non vaia ser que se corresponda con
unhas actividades de verán organizadas por
Serviocio. Felicitou ao concelleiro por sacar unhas
bases, pero lamentou que só afecten ao 23% do
orzamento a repartir. O voceiro de AER afirmou que
a institución deportiva máis subvencionada é a
piscina de Redondela, mellor dito, Serviocio;
engadindo que non lles estraña que ninguén queira a
de Chapela, pois quererán as mesmas condicións ca a
de Redondela: que lla dean gratis e que ademais lles
paguen. Chopi lamentou que se siga pagando o
combustible da piscina cando non consta nin
no contrato nin nas bases, “pero como é o que
se viña facendo”, o Concello segue a pagar
esas facturas tan custosas. AER pediu por rexistro
o desglose desa partida, sen ter aínda resposta.
Tamén criticou, tal como avisara AER, que se pasara
no gasto eléctrico en 23.000€, ademais de pasarse
5.000€ en mantemento, conservación e caldeiras.
Preguntou se estudaran as contas da piscina e
lamentou que a Comisión de Seguimento de Servizos
Privatizados onde se falou deste tema, leva sen
convocarse dende maio. Despois, estrañouse de que
tamén en Novas Tecnoloxías se pase nos gastos con
empresas contratadas, que para iso, que non asine
contratos. Chopi volveu referirse ás bases e aos
baremos, afirmando que AER podía aportar algunha
cousiña e dicindo que noutras cousas non están
dacordo; por exemplo AER non está a prol de
subvencionar equipos séniors. AER entende que eses
equipos deben buscar financiación noutras canles e
como moito, hai que colaborar en gastos de
mantemento e subministros. Chopi volveu dicir que
non lles parece axeitado que os grupos políticos do

pleno se teñan que enterar da convocatoria polo
BOP. Criticou que nesas bases se establezan cousas
que non se cumpren nas subvencións nominativas,
ademais de conter erros de redacción e requisitos
pouco claros; pasando despois a mostrar o
desacordo con varios criterios contidos nas
bases, enumerando uns cantos. O voceiro de AER
finalizou a súa quenda de comparecencia felicitando
ao concelleiro do PP por publicar unhas bases, pero
entendendo que son mellorables, dicindo que AER
non comparte o modelo de elaboración e publicación
sen escoitar aos demais grupos, sospeitando que
tampouco escoitou a moitos dos implicados nas
subvencións.
Jesús Crespo iniciou a súa comparecencia dicindo
que se falaron de cousas que non tiñan que ver coa
execución dos orzamentos. Pasou a informar que en
Deportes queda un 30% do orzamento sen executar,
recoñecendo que está en negativo en Novas
Tecnoloxías. Recoñeceu o seu erro de publicar as
bases sen falar co resto de grupos políticos.
Explicou que esa partida negativa en deportes está
así por un erro, pois tiña que contabilizarse noutras
partidas, sendo o real un saldo positivo de 5000€
nese concepto. O concelleiro de Deportes informou
que tivo problemas cunha caldeira de Porto-Cabeiro e
acabou contratando outra empresa reparadora.
Aclarou que o desfase na partida de enerxía
eléctrica débese ao recoñecemento de facturas
que había sen pagar, recoñecemento extraxudicial
aprobado polo pleno. Explicou que tiña en negativo a
partida de “vestiario para persoal do Concello”
porque lle “pareceu razoable” dar uns cartos
para os equipos de baloncesto do Millo Verde.
En canto a Novas Tecnoloxías, informou que o
presuposto negativo débese a que non se incluíran os
gastos dos cursos de informática, pero agora están
ingresando os pagos por eses cursos e contan con
equilibrar o orzamento a fin de ano.
AER agradece que o concelleiro de Deportes
actuara con humildade e sinceridade. Podendo
compartir ou non os seus criterios, Jesús
Crespo asumiu críticas, deu explicacións con
honestidade e a súa reacción estivo moi lonxe
de responder a intereses partidistas.

Alberto Pazos compareceu a petición propia para dar
explicacións sobre a contratación do festival “Lolapop”

O concelleiro de Cultura empezou dicindo que asumen
as críticas pero que tamén se dixeron cuestións que non
se corresponden coa realidade. Informou que xa no
2011 ofrecéronlles a organización do festival, pero o ano
pasado, o goberno local descartou o evento debido á
mala situación económica que se atoparon ao chegar ao
poder. No 2012, a primeira petición económica ao
Concello da empresa organizadora (arredor de 40.000 €)
era moi superior á que finalmente se deu; finalizando as
negociacións 5 semanas antes da celebración do festival.
Alberto Pazos dixo que tardaron tanto en pechar o
contrato porque querían estar seguros de que o Concello
podía asumir esa aportación económica, unha vez
rematada a maioría da programación cultural de
Redondela. O concelleiro do PP xustificou a
contratación deste evento afirmando que
trouxeron un festival de gran prestixio, que se
encheu un baleiro na oferta musical xa que o pop
non contaba con ningún evento; que o Lolapop é
un festival con gran capacidade de crecemento,
que aporta unha importante promoción ao
concello de Redondela porque tivo repercusión en
medios como El País ou Radio 3 e que valeu para
dinamizar a parroquia de Cesantes e para
fomentar a illa de San Simón. O voceiro popular
considera que para ser a primeira vez que se celebra no
noso concello cumpríronse algúns dos obxectivos, houbo
1000 asistentes e enchéronse as prazas hoteleiras.
Alberto Pazos negou as acusacións de que se
financiara o Lolapop a cargo dos recortes a outros
eventos culturais de Redondela. Recoñeceu que
algún evento puntual puido sufrir algún recorte, pero
este recorte nunca estaría vinculado ao Lolapop, senón
que eses recortes decidíronse valorando o retorno que
podían ter para Redondela e parroquias eses eventos.
Afirmou que a maioría das asociacións recibiron o
mesmo que outros anos ou incluso aportacións
superiores. O que si asumen dende o goberno
local son as críticas pola falta de axilidade no
pago das axudas e comprométense a traballar
conxuntamente coas asociacións para elaborar
unhas bases para as subvencións. O concelleiro do

PP presumiu que o goberno local fixo unha xestión
eficiente dos cartos públicos, o que lles permitiu manter
as axudas e organizar eventos novos, non só o Lolapop,
senón tamén o Festival de Bandas de Rock de
Redondela ou o Berete Rock en Chapela. Presumiu
ademais de que os cartos para o Lolapop saen tamén de
aforros en alumeados e contratacións de eventos mellor
negociadas, xa que agora piden sempre presupostos.
Puxo como exemplo o alumeado do Nadal onde se
aforraron 18.000€. Aplaudiu a actitude da empresa
promotora do Lolapop por non entrar ao trapo de toda a
polémica que se montou.
O voceiro de AER comezou a súa intervención
lembrando que o Arrastrorock tivo tamén 1000
persoas e axudóuselle moi pouco. Chopi preguntou
se había permiso para facer o festival nun terreo que
non é do Concello (Porto de Cesantes) e se pagaron
algunha taxa pola ocupación. Informou que no contrato
consta que o Concello ten que facerse cargo da
ambulancia, electricista, fontaneiro, protección civil,
vallas, xeneradores eléctricos, camerinos, aloxamento,
etc; polo que preguntou a Pazos o custe destas obrigas.
Informou que o Concello tería que pagar igual no
caso de que Portos denegase o permiso. Chopi
preguntou se existía ese permiso, permiso
solicitado o 31 de agosto cando o contrato do
Lolapop foi asinado o 1 de agosto; e preguntou
canto pagou o Concello polos permisos e licencias
necesarios. Lendo o contrato, intúese que o Concello
asinou o contrato sen ter aínda o permiso de Portos. O
concelleiro de AER preguntou tamén que tipo de taxas e
a quen pagaron os postos instalados no festival e
criticou que o contrato do Lolapop non estivera
redactado en galego tal como obriga a normativa
municipal. Por outra banda, preguntou tamén por que
o festival tivo que cambiar de lugar se tanto éxito e
prestixio tiña. Por último, criticou outra vez a Pazos
porque AER xa solicitou por rexistro o tipo de
relación do Concello co Lolapop o 24 de xullo, o
contrato asinouse o 1 de agosto e non
contestaron ata o 23 de agosto.
(continúa)

(ven da páx. Anterior) Cecilia

Pérez, voceira do BNG,
preguntouse se Pazos vai solicitar a comparecencia cada
vez que reciba unha crítica e que Pazos tenta
xustificar o inxustificable. Criticou que se lle dean
eses cartos a unha empresa privada para facer o evento
durante un día, un festival que se fai con entrada e con
ánimo de lucro, mentres que os colectivos de
Redondela traballan moi duro, fan eventos sen
ánimo de lucro e de entrada libre. O BNG pensa que
non se debe aforrar para regalar os cartos despois dese
xeito. Dixo que o retorno deste festival para
Redondela foi moi escaso. Recomendou a Pazos que
colabore en serio co movemento asociativo de
Redondela. Criticou que programación da Concellería de
Cultura foi moi escasa, e rematou criticando que non hai
actividades polo ano de Casto Sampedro.
O concelleiro do PSOE, Eduardo Reguera, dixo tamén
que non ten por que comparecer cada vez que o critican.
Informou que falou co alcalde de Pontecaldelas e
este recoñeceulle que para o Lolapop aportaban 0
€, só facilitaban o lugar. Falou da Feira Medieval, a cal é
de acceso libre e gratuíto. Criticou que o Lolapop fora un
inconveniente para os mariñeiros e para a xente que tiña
que acceder aos pantaláns. Preocúpalle a reacción dos
colectivos a asociacións que asinaron o manifesto. Tamén
admite que fixo cousas mal cando era concelleiro, pero o
manifesto fala dos logros en materia cultural nos últimos
anos. Critica que o concelleiro de cultura estea a
ningunear ás asociacións culturais, que lles da largas e
cando hai que facer os actos, resulta que estamos en
crise e non hai cartos. Reguera presumiu que Redondela
é un referente cultural grazas aos concelleiros de Cultura
que houbo e agora a programación é peor. Di que Pazos

recuperou o “Carnaval de Verano” cando antes había
Entroido de Verán, cambiou Noites Máxicas por
Programación de Verano. Rematou dicindo que lle
sorprende que estiveran negociando máis dun ano para
acadar ese resultado.
Alberto Pazos contestou que ao Arrastrorock tamén lle
facilitaron o escenario, as conexións e os trípticos do
Roteiro Festivaleiro. Dixo que tiñan autorización verbal de
Portos e fixeron a solicitude por escrito o último día. Non
respondeu a varias preguntas de AER, como canto
lle custaron ao Concello os trámites. Manifestou que
a causa do traslado do festival era que o sitio en
Pontecaldelas quedáballes pequeno. Contestou que non
vai comparecer sempre que reciba unha crítica, pero
neste caso houbo un manifesto e unha concentración que
el considera baseados en mentiras. Dixo que Reguera
entregaba cartos tamén a empresas privadas como
a Feira Medieval, a cal traía postos que facían
competencia ao comercio de Redondela, mencionou
tamén os Artistas na Rúa, a Coca dos Nenos, a Cabalgata
de Reis, os campamentos e obradoiros e o Festival de
Títeres, que cobra entradas polas actuacións en sala.
Dixo tamén que os colectivos o que defenden no
manifesto é a súa programación, non a que facía
Reguera, precisamente lle transmitiron nunha reunión
que querían unhas bases para rematar co dedazo
dos últimos anos. Por último, manifestou que se
fixeron exactamente o mesmo número de eventos que
ser facían os últimos anos.
Dende o grupo socialista criticaron que Pazos se
excedeu de tempo e que compareceu para criticar
a Reguera máis que para dar explicacións.

O goberno local “respondeu” a varias preguntas de AER
AER preguntou no pleno ordinario de outubro polas posibles sancións a RENFE-ADIF polos terreos que teñen en
malas condicións e tamén preguntou se fixeron algún avance na concesión deses terreos ao Concello, tal como se
aprobara nunha moción de AER. Alberto Pazos eludiu responder a isto último e en canto ao primeiro,
respondeu que RENFE comprometeuse a limpar eses terreos. Afirmou que en caso de incumprimento, iniciarán os
trámites sancionadores na medida que o determinen os técnicos municipais.
Outra pregunta de AER foi sobre un cronograma sobre o saneamento do Viso, o cal se acordara nun consello
parroquial, e se o ían facer para toda Redondela. O concelleiro de Medio Ambiente dixo que están facendo ese
cronograma, darase conta no seguinte consello parroquial do Viso das actuacións que van realizar nesa parroquia e
tamén dixo que están facendo o cronograma para todo o concello. Recoñeceu que cando chegaron ao goberno,
había moito saneamento sen facer e farase seguindo as necesidades máis urxentes ou comprometidas.
AER tamén preguntou polas actuacións que fixeron dende o goberno local para compensar a perda da paga
extra de nadal dos funcionarios do Concello. O voceiro do PP respondeu que estudaron varias maneiras pero
que todas se desbotaron por problemas de legalidade.
Na cuarta pregunta, AER interesouse polo traballo que poidan ter feito dende o PP para eliminar a peaxe de
Redondela, tal como se acordara noutra moción de AER. Pazos dixo que as xestións as está a facer Ana Pastor
dende o Ministerio de Fomento e que está a ser unha negociación discreta que hai que manter así.
O voceiro de AER tamén preguntou polas obras que non se dan rematado en varios camiños de Chapela. Xa na
comparecencia do alcalde, Javier Bas informou que non se comprometeu a asfaltar a estrada entre o instituto e a
ponte ata que non se solucione un problema da mala canalización da auga e filtracións baixo o camiño. Explicou que
na parte no camiño dende a igrexa ao instituto, arranxou o tema das tubarías e asfaltou con material quente nos
prazos comprometidos. Nesta quenda de respostas, Alberto pazos negou as promesas que puxeron na súa
boca nas redes sociais, afirmando que nesa xuntanza da que se fala el nin sequera interveu. Dixo que convén non
prestar oídos a todos os que poidan vir contando disparates, calumniando e difamando. Afirmou que están tratando
de cumprir cos compromisos no prazo que dixeron que se ían cumprir.
Ante outra pregunta sobre os vertidos aos ríos, o equipo de goberno preferiu contestar por escrito ou no vindeiro
pleno.

O concelleiro Cultura, Turismo e Patrimonio tamén compareceu
a petición de AER para explicar os seus orzamentos
AER pediu a dimisión de Alberto Pazos por mentir, ocultar datos, non facer caso á ordenanza do
galego e repartir axudas “a dedo” incumprindo a promesa de elaborar un Plan de Cultura
O concelleiro do PP sinalou que o orzamento é unha
previsión e hai que responder a moitas incidencias ao
longo do ano, informando que na súa concellería o
orzamento está nun grao de execución do 90%.
Alberto Pazos dixo que a maioría das celebracións e
eventos desenrólanse entre maio e setembro, polo que
xa finalizaron, considerando que o grao de execución do
seu orzamento é razoable.
Jorge Varela “Chopi” estrañouse do pouco que falara,
co que lle gusta falar ao señor Pazos. Pasou a enumerar
varias cousas que lle gustaría saber: onde se investiron
os máis de 8.000€ en obras de arte e bens culturais, por
que se desfasou en 13.000€ a 1 de setembro en
gastos de publicidade e propaganda, como repartiu
as subvencións a festas onde xa gastou todo e se pasou
en 2.000€, por que sobrepasou o presuposto en aluguer
de maquinaria en 6.000€ e en mobiliario en 1.700€ xa
en setembro; e sobre todo a AER gustaríalle saber que
criterios utiliza o señor Pazos. Demandoulle ao
concelleiro de Cultura que explicara como se pasou
7.000€ nun convenio (convenio interparroquial), que
seguro que pode explicalo e xustificalo, pero que a AER
chócalle. Chopi lembroulle a Pazos que non se esqueza
de explicar cales son os criterios de adxudicación
das axudas que xestiona, que o ten moi doado xa
que ían escribir o Libro Branco de Cultura, “pero como é
branco ao mellor non se pode ler”. Tamén lle lembrou
que “non se esqueza de abraiarnos coa súa xestión á
fronte do Conservatorio e contarnos a multitude de
decisións que ten tomado, ademais das de sempre, esa
de estamos trabahando en ellou”; preguntándolle a
Pazos que decisións tomou, que criterios vai adoptar e
se se vai reducir o que tódolos redondeláns estamos a
poñer nese conservatorio (uns 10€ por veciño). O
concelleiro de AER manifestou que lles gustaría moito
que todas as súas explicacións as puidese referenciar a
ese Plan Cultural que o PP anunciou en campaña
electoral, para o cal contaban coa axuda dun técnico, ao
que AER ten en consideración non coma Pazos, que se
esqueceu del. Preguntou que pasou cos criterios pra a
concesión de axudas, de programación coordinada, de
potenciación dos nosos actos culturais e da xeración de
sinerxias entre as parroquias; e se non o explica, terá
que ser o alcalde o que explique que pasa cos seus
compromisos electorais. Chopi dixo que a Pazos se lle
enche a boca falando do que facían antes cando é o
mesmo que fai el agora. Sinalou que o que Pazos
entende por transparencia non é transparencia, senón
legalidade, pois só faltaría que ocultase información;
AER entende que a transparencia consiste en informar
con carácter previo. Ademais, o concelleiro de Cultura
non é o máis indicado para falar de transparencia
porque o seu departamento é o que máis se demora ou
non contesta, pasando o voceiro de AER a enumerar
unha serie de rexistros que Pazos non contestou.
Chopi recomendoulle ao concelleiro popular que non se
sacrifique tanto por Redondela, xa que para o seu sitio
hai na lista unha persoa que venderon como
técnico de cultura, cun plan marabilloso que ían
cumprir e do que nunca máis se soubo; persoa

disposta a colaborar e que Pazos ignorou. Aínda
que recalcou que o responsable diso é o alcalde por
canto foi el o que persoalmente saíu nos medios
anunciando esa fichaxe para tales traballos. O voceiro de
AER cre que non hai criterios na adxudicación de
subvencións á cultura porque o concelleiro non sabe ou
non quere, non porque non poida habelos como pensa o
o señor Pazos. Chopi preguntou que vai pasar cos
servizos socioculturais, coas actividades do multiusos e
se os vai contratar coma o Lolapop. Como tamén lle
compete normalización lingüística, o concelleiro debeu
esixir que o cartaz do “Carnaval de Verano” fora
en galego, xa que o Concello puxo como mínimo
6.450€ (o que custou King África, do resto non temos
resposta). Lembroulle que temos unha ordenanza do uso
do galego no Concello asinado por un dos seus, Amado
Ricón, pero que isto deben ser minucias ou parvadas nas
que non merece a pena pararse; sinalando que o
informe sobre o bambú na EDAR tampouco está feito en
galego. Chopi afirmou que todo isto é responsabilidade
de Pazos, pero claro, ten a “cachola” na Deputación,
Baixo Miño e nas Eleccións Galegas, e estas “parvadiñas”
non deben ser importantes. Sinalou que o Concello
pagou a actuación da Coral Santiago Apóstol na misa
maior da Coca (300€), dicindo con ironía que como a
Igrexa nos aporta tanto en impostos, é de xustiza
ter eses detalliños (do que custou a coral “Gli
Apassionati aínda non nos respondeu). O concelleiro de
AER acusou a Alberto Pazos de non facer xestións e
avances para solucionar o problema do muro do adro da
igrexa, cando en xaneiro dixo que estaba trabahando en
ellou; como di o refrán “as cousas de palacio van
despacio” e o concelleiro de Cultura fai honor ao seu
apelido. Chopi rematou o seu turno pedindo a
dimisión de Pazos e que deixe traballar a quen si
sabe, lembrando o que dicía un referente seu: “Váiase
señor Pazos, váiase”.
O concelleiro de Cultura empezou dicindo que era
unha mágoa que houbera felicitacións para os seus
compañeiros pero non para el. Manifestou que el non
está comparecendo pra dicir as cousas que a Chopi lle
gustaría oír, se non para dicir o que o goberno ten que
dicir, que non está aí para ofrecer unha conferencia de
contabilidade, replicou que moitas respostas xa as ten
que ter na súa man e explicando que as partidas en
negativo débense a pagos de facturas de anos
anteriores, sendo unha delas o convenio interparroquial.

O concelleiro popular agradeceu a preocupación de
AER polo seu futuro político e pareceulle desafortunado
e ofensivo que o seu voceiro diga que se están
demorando firmas por motivos electorais. En canto aos
compromisos electorais, manifestou que os compromisos
son para un mandato de 4 anos, que tentan levalos
cabo, pero atoparon moitas dificultades de mafias
e amiguismos. Sinalou que transparencia é dar a
coñecer a información pero non con carácter previo,
afirmou que agora facilitan a información e non como se
facía antes. Explicou que o retraso na contratación dos
servizos socioculturais do multiusos débese a problemas
de legalidade que afectan unha persoa que traballou
moitos anos para o Concello e hai que levalo con
prudencia. Dixo que coñece a normativa do uso de
galego no Concello, que o do “Carnaval de Verano” foi
unha “metida de zoca” feita por precipitación dos
organizadores, pero tampouco ían suspender o evento
por iso. Sinalou que o Concello non editou o cartaz e
pensa que os que organizaron o entroido teñen
liberdade de decidir, informando que xa lles propuxeron
que para o vindeiro ano sexa en galego e parece que así
vai ser. Acusou a AER de promover nas redes
sociais un boicot aos locais que fixeron os carteis.
Presumiu de que se acadaron 5.500 visitas a San Simón
sobre unha previsión de 1.000 e presumiu de que están
sacando adiante proxectos que levaban anos enterrados.
Rematou a comparecencia manifestando que adquiriu un
compromiso de 4 anos con Redondela que vai cumprir,

colaborando con “ese técnico” que mencionou AER; e se
tanto interese teñen nel, que AER deixe o seu concelleiro
para que o técnico entre no Concello.
Dende AER queremos dar conta dalgunhas das
peticións sobre Cultura feitas por rexistro que
aínda non teñen resposta:
- 18/01/2012: solicitamos copia da factura do pago
realizado a Pepe Carreiro polo deseño da Coca Simona.
- 11/05/2012: solicitamos saber a que nome está a
conta bancaria onde se ingresan as taxas pagadas polos
feirantes polos seus postos na festa do Choco.
- 14/05/2012: solicitamos saber canto lle custou ao
Concello o pregón de Gayoso.
- 15/05/2012: solicitamos diversa información sobre o
conservatorio e a orquestra de saxos (nº alumnos,
horarios do profesorado, gastos que lle supón a
orquestra de saxos ao conservatorio…).
- 22/05/2012: solicitamos saber canto lles custa aos
hostaleiros o aluguer dos postos na Festa do Choco e
cales foron os ingresos e gastos da Festa.
- 16/06/2012: solicitamos o custe da actuación da coral
“Gli Apassionatti” que aparece no programa das festas
da Coca.
- 20/08/2012: solicitamos gastos e ingresos do Concello
derivados da celebración das Festas da Coca.

No pleno extraordinario do 4 de outubro formuláronse os rogos e
preguntas que quedaron pendentes dende xullo
O BNG preguntou se o Concello pagou algo polas obras dun aparcadoiro en terreos que son propiedade do
bispado, nas festas de Vilar de Infesta. O concelleiro de Vías e Obras respondeu que non se pagou nada.
O PSOE quixo saber cando se vai poñer en marcha o Centro de Día de Cesantes, despois de que a Xunta
prometera poñelo en marcha ao longo do 2012. O voceiro do PP respondeu que será ao longo do ano 2013. Tamén
quixo saber canto lle vai custar ao Concello a suba do IVE e que medidas vai tomar o goberno local por esta
alteración no orzamento, respondendo Alberto Pazos que aínda non teñen estimación exacta dese impacto e que van
tomar medidas para a contención do gasto. Por último, Eduardo Reguera formulou unha pregunta sobre as
papeleiras que quitaron na senda da auga, ao que Alberto Pazos contestou criticando que os materias estaban
nun estado lamentable e afirmando que en determinados espazos non debe haber papeleiras xa que non hai servizo
de retirada.
Por parte do grupo municipal de AER formuláronse varias preguntas. Preguntouse se os bancos pagan algún tipo
de taxa pola utilización do espazo público cos caixeiros automáticos, obtendo como resposta que os bancos non
pagan nada e que se vai facer unha ordenanza. Chopi tamén preguntou pola titularidade da estrada que vai á
praia de Cesantes, ao que o voceiro popular respondeu informando que ten parte municipal, parte provincial e
parte autonómica. Por outra banda, AER interesouse polo tipo de permisos que teñen os bancos polas cámaras de
seguridade en espazos públicos, respondendo Alberto Pazos que non teñen constancia desas cámaras e que isto
non é competencia municipal. AER volveu preguntar pola pasarela que cruza a vía do tren en Chapela e o
voceiro do PP informou que se fixeron unhas reparacións mínimas e que hai un proxecto para deixar resolto o
problema. O voceiro de AER tamén preguntou por que o ano pasado lle cederon dous baños públicos ao Arrastrorock
e este ano non. Pazos explicou que a complicada ubicación do festival complica facer a instalación eléctrica, colocar
o escenario e levar os baños, informando que o ano pasado recibiron unha certa reprimenda da empresa que
colocou os baños.
O PSOE rogou que o Concello solicite a Fomento unhas melloras no tramo da N-550 entre o viaduto de Madrid e o
“excalextric”, consistentes en habilitar zonas de aparcamento no arcén dirección Pontevedra, talar o alumeado para a
seguridade dos peóns e asfaltar e organizar o tráfico no tramo alto da Subida á Estación. Tamén fixo un rogo para
que o goberno local quite os carteis anunciadores de obras que hai por todo o concello.
AER formulou tamén unha serie de rogos. Pediu unha xuntanza de grupos políticos e asociacións con motivo dos
plans de organización de tráfico, rogou que informen aos grupos do pleno sobre as bases de Servizos Sociais
e faciliten unha sede a determinados colectivos; e por último rogou que o goberno local cumpra estritamente o
regulamento dos Consellos Parroquiais, informando previamente a cada un dos consellos sobre os asuntos que van ir
a pleno e que afecten á parroquia.

AER pediu a comparecencia da concelleira de Servizos Sociais, ensino
e Muller para que explicara a execución dos seus orzamentos
AER criticou o retraso das axudas sociais e a concelleira escusouse na demora
na elaboración dos presupostos xerais do Concello

Teresa París informou que no total dos departamentos
levan executados arredor do 80% dos presupostos,
desglosando que en servizos sociais teñen un 35% sen
executar e en ensino sobre un 32%.
O concelleiro de AER, Jorge Varela “Chopi”, aclarou
que os datos que ía mencionar son os que lles facilitaran
con data 2 de setembro, mes no que solicitaron a
comparecencia, pero que non foi incluída no anterior
pleno ordinario por falta de tempo. Empezou o seu turno
criticando que a concelleira non gastara “un peso” en
varias partidas coma convenio coa Asociación Lenda,
convenio coa Asociación Española contra o Cancro,
convenio con Cáritas, convenio Xantar na Casa, convenio

Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, subvencións
para emerxencia social ou transporte drogodependentes.

Criticou que aínda tivese un 90% do presuposto sen
adxudicar en partidas coma Prevención e Reinserción de
Drogodependentes ou subvencións ao comedor escolar,
polo que a 2 de setembro esta concellería tiña sen
gastar
132.608,65€.
Chopi
díxolle
que
aproveitase que viñan as eleccións e que como
non atopa a maneira de elaborar criterios, coma o
concelleiro de Cultura, pode repartilos como lle
dea a gana. Recomendoulle que debería responder por
que os convenios deportivos se resolveron tan rápido e
os demais están a velas vir, aconsellándolle que faga
como o concelleiro de deportes, que lle mandou aos de
fútbol promocionar o balonmán e rematou axiña. O
voceiro de AER afirmou de xeito irónico que Lenda
vendería moito máis se fose unha organización
supramunicipal ou internacional. Continuou o debate
criticando que a concelleira se pasara do
presupostado en enerxía eléctrica xa en
setembro, que a meirande parte dos gastos que ten
executados a un nivel razoable son gastos
administrativos e de mantemento, e non ten ben
executados os gastos que podemos considerar
realmente de carácter social (agás o Servizo de
Axuda no Fogar). Díxolle que AER non sabe que vai
pasar porque a súa concellería aseméllase á de Cultura:
non se saben os criterios de gasto. Chopi lembrou que
cando se debateron os orzamentos, xa lles dixo que os
de Asuntos Socias eran unha caixa negra, un fondo que
non se ía gastar e que estaba destinado a dous
obxectivos: calar a PSOE e BNG dicíndolle que non
baixaban os orzamentos nesa área; e dispor dun fondo
non executable que lles permitira resolver os problemas

que lle ían dar outras partidas como combustibles,
electricidade, etc. Os feitos veñen corroborar o que
dixera AER. Chopi continuou criticando a execución dos
orzamentos de Teresa París dicindo que en publicidade e
propaganda xa ten o presuposto ben executado e en
cambio as ANPAS seguen ser recibir nada dos 22.000€
que lles corresponden; iso si, “é por culpa do
interventor”. Ao interventor vaille pasar coma aos de
AER, vai levar a culpa de todo. Chopi reprobou que a
concelleira teña sen executar en ensino as partidas
realmente sociais como son adquisición de libros,
subvención comedor e ANPAs; mentres que ten moi ben
executadas outras partidas coma vestiario do persoal,
podas, limpeza, combustible, caldeiras e enerxía
eléctrica. Tamén dixo que como están en eleccións,
notan que están acelerando o ritmo. O voceiro de AER
rematou a súa intervención instando á concelleira a que
explique cal é o modelo de funcionamento que
segue, con que criterios temporais actúa e con
que criterios adxudica as subvencións, e
preguntando se nos próximos orzamentos terá
aprendida a lección, xa que o primeiro ano foi por culpa
do anterior goberno, este por culpa do interventor, o
que ven será culpa de AER e para o 2014….como se vai
marchar, para que cambiar.
A concelleira do PP dixo que dende o 2 de setembro
xa asinaron máis convenios e informou que os
convenios nominativos non se poden asinar ata
que se aproben e publiquen os presupostos do
Concello, cousa que non se fixo ata xuño (en AER
preguntámonos por que os convenios de deportes si
están feitos dende hai tempo). Aclarou que faltan algúns
convenios por aprobar porque están pendentes de
requisitos e documentación que deben aportar certas
asociacións. Afirmou que as asociacións van contar
con eses cartos. Recoñeceu a diferenza entre as
previsións de gastos e o gasto real que se está facendo,
xustificándose en que é algo habitual cando se fan
contas. Recoñeceu tamén que ten varias partidas mal
organizadas. Informou que están traballando para
aprobar antes de fin de ano unha Ordenanza sobre
Emerxencia Social para introducir aí as subvencións e
axudas de emerxencias sociais. En canto ás axudas a
comedores escolares, dixo que cando chegaron ao poder
non había partida para ese concepto nin había bases
publicadas, polo que meteron eses gastos noutras
partidas. Este ano están rematando de elaborar as
bases, subindo o tope da renda para que máis familias
teñan acceso ás axudas. Con respecto ao resto de
partidas mencionadas por AER, a concelleira avisou “de
aquí a fin de ano, xa veremos”. Negou que gastaran
moito en propaganda para todas as actividades que fan
e volveu xustificar o retraso na elaboración das
bases de axudas ás ANPAs informando que a estas
lles está custando xustificar todos os gastos tícket por
tícket e factura por factura. Teresa París rematou a
comparecencia agradecendo o interese de AER polos
orzamentos da súa concellería e manifestando que están
abertos a facilitar toda a información sen necesidade de
pedir unha comparecencia.

A oposición rexeita o convenio do servizo de emerxencias
mancomunado con Mos, Soutomaior e Pazos de Borbén
Alberto Pazos confiaba en que este proxecto fora o xerme do servizo definitivo de emerxencias, que todos
queremos, despois de ter conversas con outros concellos, Deputación e Xunta.
O voceiro de AER dixo que non estaba dacordo co convenio e que non agardaba isto despois de meses de
xuntanzas para resolver o problema. Sinalou que os empregados son poucos para dar servizo a catro concellos
e criticou que sexa a Deputación a que pase a controlar todo. Lembrou que aínda non se aprobou un Plan de
Emerxencias Municipal, afirmou que o convenio ten moitas lagoas e considera que este convenio é
electoralista.
O concelleiro do BNG, Xoán Carlos González manifestou que o tema do GRUMIR preocupa aos veciños de
Redondela e lembrou que foi unha das armas electorais do PP. Criticou que o PP bote man da Deputación cando a
Xunta non se quere facer cargo dun asunto, que se fale continuamente de crise económica e ao mesmo tempo se
ande investindo en proxectos piloto e parécelle inadmisible que os traballadores teñan só 3 meses de contrato.
Insinúa que no convenio non entra Fornelos de Montes porque alí non goberna o PP. O BNG considera que os
intereses de Redondela saen lesionados xa que ten que asumir unha serie de responsabilidades que non
están claras e tamén considera que este convenio ten tintes electoralistas.
Luís Orge, voceiro do PSOE, lembrou que o PP empregou o GRUMIR na campaña electoral e criticou que o
concelleiro encargado de emerxencias, Arturo González, se escude en Alberto Pazos para defender o convenio no
pleno. Recordou tamén que o PSOE advertira en campaña que este era un tema moi complicado e que era
necesaria unha implicación da Xunta. Reprobou que neste convenio a Xunta só preste asesoramento xurídico e
non cartos, e que a Deputación só aporte 56.000€ para 3 meses. Mencionou un informe da secretaria no que avisa
de que non se din cales son as achegas que pon o Concello de Redondela. Considera que o convenio se
sacou ás presas con motivo da campaña electoral.
Alberto Pazos tamén critica que o concelleiro do PSOE que levou o GRUMIR e foi cabeza de lista non diga nada.
Aclarou que o Plan de Emerxencias ten que incluír agora a catro concellos e acusou a PSOE e BNG de non resolver
cando gobernaron o problema do GRUMIR. Dixo que Fornelos non limita con Redondela e non quixo participar e
criticou a toda a oposición por preferir non ter un servizo de emerxencias a probar un proxecto piloto prorrogable.
Admite que o tema é complicado e a solución non é a ideal. Acusou de que o GRUMIR que tiña o anterior
goberno era ilegal.
Chopi negou que non queiran un servizo de emerxencias e lembrou que AER puxo propostas sobre a mesa. O
BNG dixo que o GRUMIR debería asumilo a Área Metropolitana ou ben seguir cos convenios da Xunta, e criticou que
o alcalde actual non consiga nada mentres o Concello de Tui conseguiu recibir 120.000€ da Xunta para o
GRUMIR. O voceiro do PSOE tamén criticou que Lalín consiga fondos da Xunta para emerxencias mentres Javier
Bas parece que non teña peso e tachou de miserable o que fixo o PP nas eleccións de Redondela co GRUMIR.
Alberto Pazos dixo que as propostas de AER non tiñan respaldo legal dos técnicos do Concello. Tamén criticou que
no anterior GRUMIR había repeticións ilegais de contratos e dixo que o convenio proposto por AER co Concello
de Vigo é inasumible economicamente.
AER dará conta de todo o seu traballo para acadar un servizo de emerxencias profesional 24 horas ao
día 365 días ao ano como debe ter un concello como o de Redondela e pedirá explicacións no pleno ao
concelleiro e interior para que responda das súas xestións.

No pleno ordinario de setembro aprobáronse varias mocións de PSOE, PP e BNG
Cos votos a favor do PSOE e AER saíu a adiante unha moción do BNG a favor dos dereitos das mulleres, para
instar ao goberno do Estado a que non derogue a Lei da Interrupción Voluntaria do Embarazo, engadíndose
unha emenda do PSOE para demandar do Goberno Galego o desenvolvemento dunha normativa propia que garanta
os dereitos sexuais e reprodutivos das mulleres galegas, incidindo na liberdade de decidir. O PP votou en contra.
Aprobáronse dúas mocións a favor dos dereitos dos afectados polas preferentes. Unha foi presentada polo BNG e
outra pola Plataforma de Afectados Polas Preferentes de Redondela, os cales estiveron presentes entre o
público do multiusos durante o pleno. Esta segunda moción foi aprobada por unanimidade e a primeira tivo o voto
contrario do PP, xa que consideran que a Xunta non ten responsabilidade.
A corporación acordou instar ao goberno central para que non cobre taxas xudiciais, aprobando unha moción do
PSOE. BNG e AER votaron a favor e o PP abstívose.
A corporación aprobou por unanimidade outra moción do PSOE para iniciar o procedemento administrativo
correspondente para modificar a Ordenanza Fiscal sobre o IBI co fin de bonificar ese imposto a quen máis o
necesite.
Tamén se aprobou por unanimidade unha moción presentada polo PP a solicitude da Federación de Asociacións
Galega de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias (FAGAL), polo cal o Concello se declara
institucionalmente “Localidade Solidaria co Alzheimer”

AER participou nas protestas do 25-S: RODEA O CONGRESO
A Agrupación de Electores de Redondela puxo a disposición dos veciños e veciñas un autobús (que se encheu)
para ir a Madrid a participar nas protestas convocadas para o 25 de setembro, onde se fixo un chamamento para
loitar por unha sociedade máis xusta e democrática. Foi unha convocatoria pacífica para que a xente manifestase a
súa indignación pola inxustizas que non podemos seguir consentindo: desigualdade social, capitalismo salvaxe,
estafa da banca, malas prácticas políticas, destrución do medio ambiente, recortes en educación e sanidade,
imposibilidade para gran parte da poboación para acceder a unha vivenda digna, carácter confesional do Estado e
financiación pública da Igrexa, desigualdade de xénero, taxa de desemprego inaceptable, privatización de bens
públicos, fuga de capitais a paraísos fiscais...
A convocatoria foi un éxito de participación, a pesar da burda manipulación de varios políticos e moitos medios de
comunicación, que falsearon de forma escandalosa as cifras de asistencia, falando de seis mil asistentes, cando os
que estivemos alí e os que viran as imaxes, sabemos que o centro de Madrid era unha multitude formada por
decenas de miles de persoas.
Debemos denunciar publicamente a violencia inxustificada exercida pola policía, a cal pode contrastarse a través da
multitude de imaxes, artigos e vídeos que circulan polas redes sociais.

A corporación local rexeita a
violencia policial do 25-S
AER presentou unha moción de urxencia no
pleno de setembro para condenar enerxicamente
a violencia policial acontecida na convocatoria
pacífica “Rodea o Congreso”. AER estivo alí e
pode relatar en primeira persoa que as cargas
policiais foron totalmente desproporcionadas,
cargando con violencia contra xente totalmente
pacífica, algo intolerable tendo en conta que son
os servizos que pagamos para que garantan a
nosa seguridade. Por outra banda AER condena
actitude da Delegación do Goberno en Madrid e
da maioría dos medios de comunicación. AER
tamén denuncia a actitude dos manifestantes
que puideran usar a violencia, aínda que ás
veces sexa xustificada.
A moción, que foi apoiada por BNG e PSOE,
acordou que o Concello de Redondela condenaba
a actuación policial, calificándoa de desproporcionada e intolerable. Tamén demandaba a dimisión do Ministro do
Interior e da Delegada do Goberno en Madrid, así como investigar aos infiltrados policiais causantes dos disturbios e
a posta en liberdade do compañeiro de Vigo Miguel Quinteiro e de todos e todas que non participaran en actos
violentos.

Carta aberta a Don Benito
Querido D. Benito:
Despois de escoitar as súas referencias á nosa agrupación na misa de defuntos, polas que conseguiu
ata aplausos, cousa insólita nunha misa, parécenos oportuno dirixirnos a vostede tamén de xeito público.
Isto non quita que poida vostede falar connosco cando queira ou mesmo acudir ás nosas asembleas sen
problema algún. E ata participar.
En AER hai de todo, D. Benito. Somos unha agrupación de electores cun horizonte político que coincide
con Redondela. Hainos católicos, agnósticos, ateos, e de calquera crenza que cada quen queira ter. Non
forma parte dos nosos principios a esixencia dun credo. Pero si forma parte dos nosos principios que as
crenzas ou non crenzas relixiosas forman parte do ámbito individual de cada quen, da súa liberdade
individual e como tal debe respectarse. Agora ben, nós entendemos que a política e as decisións políticas,
de goberno, non deben estar rexidas por ditas crenzas de carácter individual, que respectamos
profundamente, tan profundamente coma aos membros da nosa agrupación que a practican ou a
familiares e amigos que tamén son practicantes, ou simplemente crentes. Gustaríanos que vostede tivera
o mesmo respecto polos que non comparten a súa fe e deixara que sexa Deus quen nos xulgue.
Ata o de agora, non tiñamos dúbidas de que vostede era unha persoa intelixente e consecuentemente
pouco manipulable. Os feitos parecen dicirnos o contrario. Mire vostede, querido D. Benito, a corporación
redondelana está formada por 10 representantes do PP, 8 do PSOE, 2 do BNG e 1 de AER. Só temos
un concelleiro. Certo é que fixemos propostas como que os representantes políticos non deberían ter
un lugar de privilexio nas procesións como tales, e que se querían ir, deberían ir como calquera
persoa crente. Certo que propuxemos que os festivos de Redondela fosen o día do Corpus e o Martes de
Entroido, entendendo que é máis festivo dito martes que o luns do Cristo, no cal a festividade consiste
nunha procesión á tardiña. Entendemos que para a xeneralidade dos redondeláns, é máis festivo o martes
de entroido que o luns do Cristo. Pero, querido D. Benito, a maioría católica do Pleno de Redondela (PP
e PSOE) non o entenderon coma nós e as nosas propostas non foron aprobadas. Igual que outras moitas.
Tal vez vostede debería terse preocupado de se ía ou non ía ter megafonía no cemiterio, pero
claro, como corría a conta do Concello, para que preocuparse, verdade?. De conta do Concello
tamén corre o lixo, o IBI, a limpeza e desbroce dos adros, a iluminación dos adros, e se o
permitimos, o arranxo do muro da igrexa de Redondela. Agora ben, non deberiamos estar
preocupados se o muro cae e mata alguén, xa chamará vostede a Deus para que o defuntiño teña
trato preferente alá arriba.
Se vostede segue o pleno, redondela.tv ponllo ben fácil, comprobará que un só concelleiro non toma
decisións porque ademais nin sequera forma parte do equipo de goberno. Só é preciso sumar dúas e
dúas para saber quen toma as decisións no Concello de Redondela.
En todo caso, insistimos, para calquera aclaración sobre as nosas posicións respecto de calquera tema,
ten vostede a porta aberta como cidadán de Redondela.
Resumo final para vostede e para toda a cidadanía de Redondela: Ven sendo frecuente que cando se lle
impide a algunha persoa ou colectivo facer algo ou se lle nega algo ao que cren ter dereito, ven sendo
frecuente, botarlle as culpas a AER. Pois ben, unha de dúas, ou é ilegal e polo tanto non pode facelo
ou foi aprobado por maioría do Pleno.
Pregamos que cada vez que se atopen con esa resposta se dirixan a nós para confirmalo. Se é nosa a
responsabilidade asumímola e se non …. “que cada pau aguante a súa vela”.
Finalmente, e como proba irrefutable, remitímoslle a vostede e a todo o mundo a repasar algunhas das
recentes decisións do grupo de goberno (que si ten capacidade para decidir e actuar), adxudicación de
axuda ao LolaPop sen encomendarse nin a Deus nin ao demo, vertidos no monte de Reboreda, axudas
para vestiario do clube de baloncesto, contratación de empresas para podas, por exemplo, negar
colaboración para o Samaín en Redondela, deixar que terrazas múltiples incumpran cos permisos que se
lle concederon, podar as árbores do aparcamento, etc.. Poderiamos encher un dossier dun montón de
páxinas con decisións sen acordos de Pleno. Pero esas só as pode adoptar o grupo de goberno, o PP.
Para que AER leve adiante unha iniciativa súa ten que ser aprobada por maioría no Pleno.
Así que, querido D. Benito, que non lle tomen o pelo e que cada pau aguante a súa vela. Non somos un
grupo católico, pero tampouco somos un grupo anticatólico. Respecto por respecto, querido D.
Benito.
Reiterámoslle a invitación a participar nesta agrupación se vostede ten inquedanzas por participar na
política. Non disporá dun púlpito, pero si dun foro no que compartir ideas a prol do pobo de Redondela,
co cal terá vostede un espazo para as súas actividades relixiosas e outro para as súas actividades como
cidadán.

Atte. AER (aerre como nos chamou vostede) Agrupación de Electores de Redondela.

Ano de Casto Sampedro

ACHÉGATE!!!

Síguenos en

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

Non me tires, pásame ou recíclame!!!

info@aeredondela.com
www.aerredondela.blogspot.com
Correo: Paseo da Xunqueira, 33-1º
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