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INFORMA
AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

O CONCELLO CREARÁ UNHA
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
SOBRE A PISCINA DE CHAPELA
A Agrupación de Electores de Redondela presentou unha moción no
pleno pedindo dita comisión, recollendo a demanda que fixeran varias
asociacións de Chapela na asemblea celebrada o 6 de marzo. A moción
foi apoiada por todos os partidos agás o BNG, que se abstivo. Na
Comisión de Investigación terán cabida tamén as asociacións e colectivos
veciñais, non só os grupo políticos. O 3 de maio houbo unha xunta de
voceiros onde se comezou formar esa comisión.

O ALCALDE COMPARECEU PARA DAR
EXPLICACIÓNS SOBRE A CONTRATACIÓN
DOS BOLSEIROS DE TURISMO
O BNG demandou dita comparecencia pra que se desen
explicacións sobre a investigación levada a cabo no Concello
despois de que unha aspirante denunciase unha coacción dun
membro do tribunal cualificador pra que non fixese o exame en
galego. Javier Bas declarou que a investigación, levada a cabo pola
secretaria e a unha funcionaria do departamento de persoal do
Concello, conclúe que non hai probas suficientes que demostren
dita coacción, xa que a versión da denunciante non queda
corroborada por ningunha das persoas que participaron no
proceso.

O PLENO PIDE QUE A IGREXA PAGUE O IBI
AER presentou unha moción elaborada por Esquerda Unida pra instar ao goberno central a que a Igrexa non quede
exenta de pagar o Imposto de Bens Inmobles (IBI). A moción tamén incluía no acordo facer un censo das propiedades
da Igrexa en Redondela e instar ao Parlamento Español a derogar os acordos coa Santa Sé, obrigando á Igrexa a
autofinanciarse e eliminar da declaración da renda a casa da de asignación á Igrexa Católica. O Partido Popular
votou en contra, pero os votos favorables de BNG e PSOE sacaron adiante a moción. Recolleuse unha emenda do
PSOE pra instar tamén ás Cortes Xerais a eliminar da Lei Hipotecaria os privilexios da Igrexa e unha emenda do
BNG para que se compense aos concellos polos beneficios fiscais da Igrexa e tamén instar á Xunta a que á súa vez
inste ao goberno do Estado a cumprir os acordos da moción.

Máis cousas que pasaron no pleno de abril:
- AER e PSOE apoiaron as mocións do BNG, unha para instar á Xunta de Galiza a manter o servizo de axuda no
fogar, e outra para instar á Xunta a expoñer públicamente o proxecto de execución do novo hospital de Vigo. Dito
hospital en principio ía ser público, pero agora ten un proxecto con financiamento privado e xestión privada de
servizos auxiliares. O PP votou en contra de ambas mocións.
- O PP deixou sobre a mesa, despois da petición de AER, a súa moción para instar ao Concello de Vigo a cumprir o
convenio de cooperación para a construcción do novo hospital de Vigo. Dende AER pensamos que hai moito que
analizar e é mellor agardar a toda esa información que pedía o BNG na súa moción.
- AER rogou ao equipo de goberno que mellore a seguridade viaria do entorno do Colexio Laredo de Chapela.
- Despois do traballo de AER e dunha pregunta que fixemos neste pleno, o goberno local vai tomar medidas
para que a a empresa concesionaria da piscina municipal pague os gastos de alumeado da instalación.

APROBADOS OS PRESUPOSTOS DO 2012
O pasado 11 de abril celebrouse un pleno extraordinario sobre o orzamento do Concello de Redondela, onde se
aprobou o orzamento do 2012 co único voto favorable do Partido Popular. O BNG e o PSOE votaron en contra e AER
abstívose, polo que decidiu o voto de calidade do alcalde.
Dende AER querémoslle agradecer ao goberno local a súa disposición para falar connosco sobre os orzamentos, aclarar
as nosas dúbidas e entregarnos a información que lles solicitamos. Dito isto, non hai máis que facer un repaso polo
informe do interventor para comprobar o dificilmente cribles que son as previsións de ingresos do goberno local, xa
que en ningún momento puxeron sobre a mesa ningún plan específico de actuación. Para AER este Orzamento fíxose
copiando o prorrogado do 2010, pero retirando toda a inversión, e aumentando de forma desproporcionada a parte de
ingresos. Dende AER esperábamos atopar neste orzamento un plan de contención dos gastos correntes, e non o hai .
Temos que lembrar que non hai posibilidade de acudir a novos créditos. É de xustiza recoñecerlles o incremento da
cuantía destinada a Servizos Sociais, esperando que non sexa este o departamento afectado no suposto de que non se
alcancen os ingresos previstos e se vexan obrigados a recortar.
Se non estamos sendo eficientes no cobro, pensamos que alguén debería dicirlle algo á empresa responsable do cobro
dos impostos do Concello. Non é de recibo que cada ano se estean deixando de cobrar uns 400.000 €, tirando pola
baixa, e nós gastemos 270.000 € en pagarlle a esta empresa. Se o PP ten pensado cadrar as contas do Concello a base
de subirlle os impostos aos veciños da vila, nós non estamos dispostos a seguir por ese camiño. Recentemente
propuxemos un grupo de estudo para analizar as ordenanzas, e non lles gustou, nin a goberno ¡nin a oposición!.
Non podemos entender que abonemos polo servizo de recollida de Lixo 1.800.000€ e recademos 830.000€. É realmente
rentable Urbaser para Redondela? Non entendemos que as taxas do Conservatorio sexan 110.000 € cando custa 400.000€
mantelo, nin que os ingresos de Radio Redondela sexan 0 € mentres os gastos son 70.000 €.
Analizando os máis de 9.000.000 € que se lle deben aos bancos, ¡9 millóns!! e vendo que só este ano pagaremos de
intereses máis de 370.000 €, cremos que sería recomendable tratar de renegociar esa débeda, por certo, asumida polos
nosos compañeiros de oposición, e así diminuír a cantidade que aboamos en concepto de xuros.
Cremos que dotaron de forma insuficiente as horas extras que poidan facer os traballadores do Concello en
departamentos coma Vías e Obras, Parques e Xardíns. Que é insuficiente o orzamento en vestiario para Vías e Obras,
Limpeza Viaria, Parques e Xardíns, etc. Por certo, os operarios do servizo de Alumeado Público non teñen partida
orzamentaria adicada a vestiario. Non compartimos que encarguen un plan enerxético a unha empresa privada, que non
é de custe cero pois a empresa vai cobrar o que se aforre. Pensamos que se debería consultar cos técnicos municipais.
Non compartimos ese criterio de recurrir a empresas privadas pra facelo mellor. E tal como estamos a ver as contas das
privatizadas, dubidámolo aínda máis.
Poderíamos preguntarlle ao edil de medio ambiente se ten pensado limpar as praias de Redondela con 18.000€ xa que o
ano pasado se gastaron 95.000€. Ou aforra moito este ano ou algo pasou o ano pasado.
Non nos gusta que se concedan subvencións nominativas do xeito que o fai o PP, que por outro lado é a forma en
que o facían o PSOE e o BNG e que eles tanto criticaban.
Respecto das bases destes orzamentos debemos dicir que estamos medianamente satisfeitos coas modificacións, xa
que se mudaron aquelas cuestións que supoñían unha delegación do Pleno no Alacalde ou na Xunta de Goberno,
pero...parece que non lles gusta que se nos facilite a información, seica publicámola de máis. Hai algo que ocultar?.
Lamentamos que non chegaran máis aló, xa que tanto predicamos con iso da Transparencia. Nós apostamos por máis
transparencia.
Nós somos novos nisto pero despois dun ano seguimos sen entender aos partidos, cada un vai polo seu lado. Uns
esperando que os outros metan a pata para criticalos, e os outros facendo xestións sen consultar para poder colgarse a
medalla. Nós non estamos agardando para ver cando se equivocan, porque non queremos que se equivoquen, non
pensamos en termos de rendabilidade política, senón de rendabilidade social.
Non cremos que sexa
real o presuposto de
ingresos, non cremos
que sexa real
o
presuposto de gastos,
sobre todo porque non
explican o “como?”.
Pero chegados aquí, cal
é a aternativa ?
Podemos facernos
responsables duns
presupostos con estas
irreais previsións de
ingresos e gastos?
NON, NON
PODEMOS.
Logo, podemos facernos responsables dos presupostos do 2010? Si, do 2010!!! Porque de non aprobarse estes
presupostos, prorrogaríanse outra vez os do 2010, cunhas previsións de ingresos e gastos aínda máis irreais. Así están as
cousas.

GALIZA CULTURA
Parroquia de Santa María do Viso
Esta entrañable parroquia, situada ao norte do
Concello de Redondela, linda coas parroquias de
Cesantes, Ventosela e tamén co Concello de Soutomaior.
Está formada por catro núcleos de poboación: Tuimil, A
Nogueira, Soutoxusto e Saramagoso, onde conviven un
total de 1.500 veciños aproximadamente. Está atravesada
polo río Pexegueiro, do que se nutren de auga diversos
muíños que no seu tempo foron decisivos para a
economía da zona. Ademais, por ela discorre de sur a
norte o Camiño Portugués a Santiago de Compostela.

Conforme o significado do seu nome (Viso: lugar alto dende
onde se pode observar moito terreo), a parroquia destaca pola atalaia
do Monte da Peneda, que preside todo o territorio darredor. A 329
metros de altitude sobre o nivel do mar, posúe extraordinarias vistas
á Ría de Vigo, dende a súa entrada polas Illas Cíes ata o seu remate
en Arcade e Vilaboa. Este monte está coroado por unha capela en
honor á Virxe da Peneda. Foi un castro e fortaleza medieval. Incluso
no lado sur do monte pódese ver a entrada a un túnel: uns din que
era unha mina de auga escavada polos romanos; outros aseguran que
o túnel conduce ata o Castelo medieval de Soutomaior, por un lado,
e á costa e Ponte Sampaio, por outro. Hai tamén quen o relaciona
con vellas lendas galegas sobre os mouros. É de salientar que o
monte aínda conserva unha calzada romana que comunicaba as
cidades de Bracara Augusta (actual Braga en Portugal) e Lucus
Ausgusti (actual Lugo).
Así mesmo, O Viso conta con outro memorable enclave elevado
como é o Monte Outeiro Grande, dende o que se albisca un fermoso
panorama da Ría de Vigo e das numerosas poboacións que a rodean

Tamén cabe pór de relevo a Pedra das Rodiñas,
bastante descoñecida, situada na Nogueira. Trátase
dunha laxe de pequenas dimensións, que sobresae
pouco do terreo, na que están gravados uns
petróglifos de arte rupestre. Consérvanse dúas
combinacións de círculos concéntricos e liñas
radiais, nun dos lados con maior inclinación.

Enlaces de interese:
http://www.turismoredondela.es/gal_o_propostas.php
http://patrimoniogalego.net/index.php/2011/07/pedra-das-rodinas/
http://www.outono.net/elentir/2011/06/20/el-monte-de-la-peneda/

Convidamos a todas aquelas asociacións que queiran promocionar ou dar a coñecer os seus
traballos a participar neste boletín sendo colaboradores nesa nosa filosofía da participación e
movilización cidadá. En cada boletín consta o correo de contacto, ademais podedes contactar,
no caso concreto das asociacións, con aerasociacions@gmail.com.
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ÚLTIMA HORA! Noticia de investigación xornalística: Así
ergueu a man o concelleiro de camisa a cuadros cando AER se
abstivo na votación dos orNamentos!!!
ESTE MAIO CUMPRIMOS UN ANO! SACAREMOS BOLETÍN ESPECIAL

MÓVETE!!!

Dende AER queremos dar voz nos plenos a persoas, colectivos e asociacións.
Hai 4 formas de participar no pleno:

-MOCIÓN: trátase dunha proposta ao pleno do Concello, que ten que ter unha exposición de motivos e ten
que ter unha proposta de acordo. O que se acorde, debe cumprilo o Concello, sempre que teña competencias.
- PREGUNTA: formúlase unha pregunta ao equipo de goberno, sendo obrigatoria a súa contestación
pública. Non hai dereito a réplica.
- ROGO: é unha petición formal ao goberno local, evidentemente, non teñen a obriga de cumprilo.
- SOLICITUDE DE COMPARECENCIA: pídese a solicitude do alcalde ou concelleiro pra preguntarlle
sobre un tema, tendo o solicitante dereito a réplica.
SE QUERES PRESENTAR CALQUERA DESTAS INICIATIVAS NO PLENO, PONTE EN CONTACTO CON NÓS

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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