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INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

O PLENO DO CONCELLO DE REDONDELA PIDE
A DERROGACIÓN DA LEI DE AUGAS DE GALIZA
Grazas aos votos favorables de AER, BNG e PSOE, aprobouse unha
moción que insta á Xunta a derrogar unha lei que aplica un canon polo
uso da auga, ademais o pleno mostra o seu apoio expreso á loita que
veñen levando a cabo as Comunidades de Augas Veciñais na
reivindicación da auga como un ben público.
A moción, que foi presentada polos tres grupos
políticos da oposición e tivo os votos en contra
do PP, foi iniciativa da Plataforma Pola
Derrogación da Lei de Augas de Galicia. Unha
Entrega de sinaturas no Concello
representante da plataforma, Beatriz Fervenza,
fixo lectura dun manifesto antes do pleno, facendo
unha defensa da auga como un dereito e un ben público, pedindo que a cidadanía se mobilice
e demandando que o Concello se posicione contra esta lei. O voceiro do PP acusou ao PSOE
de privatizar a xestión do servizo da auga en Redondela, e o PSOE e BNG acusaron ao PP de
enganar á xente coa Lei de Augas na campaña electoral e de agardar a despois das eleccións
pra aplicala. Esta nova lei penaliza os usos domésticos e non os industriais, non conta con
medidas pra fomentar un uso racional da auga e ten un afán recadatorio.

O CONCELLO SOLICITA DA XUNTA MEDIDAS PRA UNHA
MELLOR CONSERVACIÓN DA ENSEADA DE SAN SIMÓN
Aprobouse por unanimidade unha moción que partiu da Plataforma en Defensa da
Enseada de San Simón e que denuncia a degradación da enseada: contaminación por
chumbo, deficiente depuración de augas residuais, vertidos de orixe industrial, recheos e
portos deportivos, modificacións nos ríos que desembocan na enseada... Os acordos da
moción, no camiño doutros solicitados por AER en setembro e aprobados no pleno, son
instar á Xunta a tomar medidas como elaborar un regulamento de protección da enseada
como espazo da Rede Natura ou instar á Xunta a dotar de Estacións Depuradoras a
todas as vilas e a suspender todos os plans de recheos. O secretario da Confraría de
Pescadores de Redondela, Anxo Lusquiños, fixo lectura da moción antes do pleno en nome da Plataforma.

COMPARECENCIA, PREGUNTAS E ROGOS FEITOS POR AER
AER pediu a comparecencia do alcalde para dar explicacións sobre o moito tempo que
tardan en responder aos rexistros que entrega a Agrupación. Javier Bas declarou
que AER traballa moito, que lles constan 73 solicitudes e que só hai 9 pendentes de
responder. Dixo que tratarán de mellorar o tempo que tardan en dar as respostas. O
alcalde aproveitou a comparecencia para lanzar dardos a PSOE e BNG, dicindo que o
actual goberno está a facilitar moito o labor dos grupos da oposición, pois por exemplo,
nada máis entrar no poder, facilitáronlles os locais no Concello, locais que a eles non llos
daban.
AER preguntou se o goberno local ten pensado facer un seguimento
Obras do AVE en Negros
das obras do AVE e aplicar sancións en caso de que haxa traballos
nocturnos. O voceiro “popular” afirmou que “actuamos e actuaremos”.
Nos partes da policía local só lles consta que nunha ocasión unha
máquina estaba a traballar de noite, pararon e na vindeira visita xa non
traballaba. No resto de controis policiais, só estaban traballando unha
vez, pero dentro do túnel.
Preguntamos polo tipo de contrato que rexe a cantina do
pavillón municipal, respondendo Alberto Pazos que non lles consta
ningún documento de como se fixo a concesión. Preguntamos polas
exencións da Igrexa e responderon que non lles consta outra exención
tributaria á parte do IBI.
Preguntamos polas posibles plantacións de árbores autóctonas en
compensación á talla dos plataneiros do aparcadoiro da alameda, cousa
que prometeran, respondendo que non é boa época para plantar. Están xestionando as zonas onde situar as
árbores, como pode ser o Camiño de Santiago. Rogamos que cando fagan tallas de plantas, conserven as
autóctonas e corten as especies invasoras, como os plumeiros e as mimosas, tamén que se asesoren ben cos
técnicos de medio ambiente do Concello e que empreguen a partires de agora flora autóctona nos parques, paseos e
xardíns. Dixeron que toman nota. Facéndonos eco dunha denuncia nas redes sociais, rogamos que comproben que
os empregados municipais da limpeza da praia de Cesantes non baleiren o lixo sen facer unha clasificación.
Contestaron que van comprobalo.

APROBADAS AS MOCIÓNS DO BNG COS VOTOS FAVORABLES DE AER E PSOE
Na moción sobre os problemas da banca, o pleno insta á Xunta a promover a
creación dunha banca pública e a celebrar un referendo vinculante sobre o
rescate europeo á banca española, a pesares de que o PP votou en contra de
ambos acordos. Por unanimidade, o pleno demanda da Xunta de Galiza unha solución
ao fraude das preferentes e a creación de comisións de investigación pra
esclarecer responsabilidades na fraudulenta xestión que propiciou a actual
situación das caixas e da banca. Na moción a prol dos dereitos das persoas
lesbianas, gais, bisexuais e transexuais (LGBT), por unanimidade ínstase á Xunta
a garantir o dereito á protección da saúde das persoas transexuais e maniféstase o
compromiso do Concello a contribuír á integración e normalización da comunidade
LGBT. Cos votos en contra do PP, aprobouse instar á Xunta a promover un ensino
laico e de calidade que facilite un entorno seguro pra os fillos de parellas homoparentais. Grazas ao apoio do PSOE e
de AER, aprobouse unha moción para instar á Xunta de Galiza a non suprimir as funcións de oficinas
liquidadoras que se realizan a través dos Rexistro da Propiedade de vilas e cabeceiras de comarcas, e a
que se renoven os convenios asinados até agora. Tamén se aprobou por maioría simple, xa que o PP votou en
contra, declarar o concello de Redondela fóra de uso de herbicidas e instar aos organismos oficiais que fan
limpezas de infraestruturas, que eliminen o uso de herbicidas no proceso de limpeza das mesmas. O PP argumentou
que os herbicidas e as empresas que os usan cumpren coa legalidade, mentres que o PSOE denunciou o uso de
herbicidas por parte do Concello pra limpar o muro do adro da igrexa de Redondela, co risco que iso
supón pra a integridade da estrutura.

TAMÉN SAEN ADIANTE TODAS AS MOCIÓNS DO PSOE
Na moción sobre saúde reprodutiva, e como era de agardar, o PP votou en contra.
Acordouse que o Concello se una ao manifesto “Decidir Fainos Libres”, elaborado pola
Plataforma Estatal en Defensa dos Dereitos Sexuais e Reprodutivos, que agrupa a máis
de 140 organizacións sociais e de mulleres, e acordouse tamén demandar do goberno
central o mantemento da actual lei nesta materia e a garantía de que as mulleres
poidan exercer o seu dereito á interrupción voluntaria do embarazo. En
troques, si se aprobou por unanimidade instar á Xunta de Galiza ao
mantemento das oficinas liquidadoras tributarias, posto que o presidente da
Xunta anunciou que ten pensado eliminar 42 oficinas liquidadoras, entre elas a de Redondela.

O PSOE PRESENTOU VARIAS COMPARECENCIAS, PREGUNTAS E ROGOS
O Grupo Socialista pediu a comparecencia do concelleiro de Vías e Obras para que explicara o
calendario previsto para a limpeza dos camiños e a programación das obras de
saneamento. Cándido Vilaboa dixo que o presuposto non da para moito, que non hai un
calendario concreto, que xa se fixo a limpeza en parroquias como Cabeiro, estase a facer en Vilar
de Infesta e xa está contratada a limpeza para Quintela, Saxamonde e Cedeira. Tamén denunciou
que o goberno anterior deixou menos saneamento do que dicían e que houbo que cambiar algúns
proxectos porque tiñan incorreccións.
O PSOE tamén pediu a comparecencia do alcalde para que
explicara por que non houbo ningún representante do goberno
local no acto do 25 aniversario do Colexio de Quintela. O
alcalde manifestou que el tiña comprometido o día pola visita do
presidente da Deputación e do presidente da Xunta. Dixo que
tiñan pensado que fose a concelleira de ensino, pero por motivos persoais
tampouco puido asistir e que chamaron para pedir desculpas. Javier Bas criticou a
petición de comparecencia e criticou que ninguén do PSOE fose o día anterior á
entrega dos premios Lois Peña Novo, onde premiaron a un policía local de
Redondela, Gonzalo Amoedo, polo seu traballo na normalización da lingua galega.
O PSOE preguntou se o goberno local ten a intención de xestionar a instalación dun novo embarcadoiro na praia
de Cesantes. O voceiro do PP, Alberto Pazos, contestou que xa están xestionando esa instalación e lamentou que
cando gobernaba o PSOE, estes non fixeran caso das queixas dos veciños polo mal estado do embarcadoiro anterior.
Eduardo Reguera tamén preguntou polas xestións feitas polo alcalde para obter axudas das distintas administracións
para o Festival de Títeres. Contestaron que o festival é de organización privada e que o Concello se puxo a
disposición dos organizadores.
Preguntaron se o goberno local ten pensado presentar algún proxecto de soterramento da liña de alta tensión
situada na parroquia de Cesantes, no Barrio de Catapeixe. Pazos contestou que os servizos técnicos municipais están
traballando nos proxectos e vendo as prioridades. Preguntaron polas xestións feitas polo alcalde ante o Presidente da
Deputación de Pontevedra, para arranxar a falla de seguridade viaria nas estradas provinciais PO-2702 e
PO-2602 ao seu paso pola parroquia de Vilar. Responderon que están avaliando os proxectos e que queren dar
unha solución canto antes. O PSOE rogou ao goberno local unha mellora na única zona deportiva de Cesantes.
O PP contestou que xa tiveron reunións coa Asociación de Veciños e adquiriron con eles o compromiso de levar a
cabo as melloras cando pasen as festas da parroquia. O Grupo Socialista tamén rogou ao alcalde que solicite a
Fomento unha rotonda no cruce do Alto dos Valos e rogou instar á S.A. de Xestión do Plan Xacobeo a que, de
maneira inmediata, se realicen os traballos de rehabilitación e conservación das luminarias da Praza da Casa da
Torre. O PP contestou que xa o fixeron. Por último, o PSOE tamén rogou que rehabiliten e limpen as marquesiñas
situadas nas beirarrúas do noso concello e que fagan unhas actuacións no contorno do Centro Cultural de
Ventosela, consistentes nunha beirarrúa de 4 metros, unha pista de xogos, unha zona arborada, un aparcamento,
un parque biosaudable e a recuperación do campo de fútbol.

APROBADA POR UNANIMIDADE
A MOCIÓN DE ESQUERDA UNIDA
SOBRE EMPREGO VERDE
A moción foi presentada a través de AER, e
acorda que o Concello fomente accións
como o cooperativismo, facilitar a
agricultura ecolóxica, fomente a explotación
agrogandeira familiar, os mercados
parroquiais ou a produción de madeira de
calidade.

APROBADAS POR UNANIMIDADE AS BASES DE
CONCESIÓN DA PISCINA DE CHAPELA
AER quere una xestión pública do Centro de Deportes
Acúaticos de Chapela. Pero coa lei actual, que non é de
competencia municipal, o Concello non pode contratar máis
persoal, e consecuentemente a súa xestión ten que ir a
concurso público. As bases recollen moitos mecanismos de
control, evitando que se poidan producir problemas como os
que ten a piscina de Redondela. Ademais, a este concurso
poden presentarse cooperativas. Debemos impulsar
entre todos, sobre todo dende o Concello, a creación de
cooperativas.

AS OBRAS DO AVE SEGUEN AFECTANDO A MOITOS VECIÑOS
O mércores 20 de xuño houbo Comisión de Seguimento das Obras do AVE, onde os veciños das diferentes parroquias
afectadas presentaron diversos problemas, comprometéndose o equipo de goberno local a estar a disposición dos veciños
para reclamar solucións ás súas demandas.
A semana pasada, membros do goberno local acudiron Negros cun representante de Fomento para ver os problemas in
situ, visita á que estivemos convidados os grupos da oposición, aínda que só acudimos AER e Esquerda Unida.
En datas anteriores, a representante da Nogueira sinalou que nesa zona non teñen problemas, que atenderon xa ás súas
demandas. Hai uns días, na zona de Cesantes fíxose unha visita á que AER acudiu porque nos avisaron os veciños, non
o goberno local. Sinalar que nesa zona algunha cousa arranxaron, pero aínda queda moito por facer.
Desexamos que non quede todo en bos modais e que estas visitas
Fendas na casa dun veciño de Negros
sirvan para algo, xa que hai problemas moi graves tanto a nivel de
particulares como a nivel das parroquias en xeral. Casas con fisuras,
expropiacións e ocupacións temporais sen pagar, camiños en mal
estado, mananciais secos...
A verdade, estamos bastante decepcionados co resultado destas
comisións, porque dende a primeira que se fixo, denunciamos por
activa e por pasiva o incumprimento da declaración de impacto
ambiental, os traballos nocturnos, os vertidos ao río, etc. sen que
ata o momento teñamos noticias de sanción algunha por parte das
diferentes administracións... Bueno, Augas de Galicia algunha
“multiña” puxo (3 se non nos trabucamos), pero dende que estamos
nós, non houbo ningunha máis, mentres seguiron e seguen a
incumprir as normas.

Sabiades que dende maio de 2008 os veciños de Negros puxeron numerosísimas denuncias polos ruídos producidos
polos traballos nocturnos?
Sabiades que o 16 de maio a empresa pide permiso para poder realizar traballos nocturnos?
Sabiades que dende o 20 de maio de 2008 a empresa encargada da inspección sonométrica informa que o Concello
debe paralizar as obras nocturnas?
Sabiades que o concelleiro delegado de medio ambiente, o 21 de maio, visto este informe e un da policía municipal
do 15 de maio, require á empresa a paralización das obras en horario nocturno mentres non aporten documentación
que indique o contrario, e en caso de seguir, o Concello aplicaría as medidas legais oportunas?
Sabiades que en base ao proxecto de referencia recibido no Concello o 23/07/2008, recabado da Dirección Xeral
de Ferrocarrís, non se contemplan traballos nocturnos?
Sabiades que atendendo a este proxecto ONDE NON SE CONTEMPLAN TRABALLOS NOCTURNOS e á
ordenanza de protección do medio ambiente contra a contaminación acústica (B.O.P. nº 188, do 30/09/2003) e
dacordo coa delegación xenérica da Alcaldía do 11 xullo de 2007 (B.O.P. nº 146 do 30 de xullo) o 13 de agosto de
2008 denégase o permiso? Denégase???
Sabiades que na anterior comisión de seguimento, o responsable de Fomento a dixo que descoñecía que se
traballase pola noite e non ía volver pasar?
Sabiades que a día de hoxe seguen traballando pola noite?
Sabiades que, segundo a Ordenanza Municipal, o incumprimento das ordes de clausura ou de paralización de
actividade acordadas pola autoridade competente constitúen una falta moi grave?
Sabiades que as faltas moi graves poden sancionarse con multas que van dende os 9015.19€ a 60101.21€?
Sabiades que nestes 4 anos non se lles puxo ningunha sanción?
Agardamos que desta vez o equipo de goberno “dea a cara e colla o touro polos cornos”, tal como afirmou o alcalde na
reunión cos afectados das obras no Val do Maceiras (05/06/2012).

AER quere agradecer a colaboración dos veciños de Negros que nos facilitaron diversa información e documentación.

TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN

En AER estamos a percibir como diferentes colectivos e persoas se achegan a nós preguntando se queremos acabar
con isto ou con aquilo, se estamos en contra desta ou daquela actuación ou subvención e dándonos razóns a prol ou
en contra de cada cousa.
Aclaremos: AER ten como principio básico, fundamental, que rexe as súas actuacións a “transparencia e
a participación”. Transparencia quere dicir que esiximos contas, queremos toda a información con carácter previo
á toma de decisións. A nós que non nos veñan pedir o voto sobre decisións xa tomadas. Cousa que parece un
costume neste Concello e que os novos gobernantes manteñen, parecéndose cada vez máis aos anteriores.
A presenza de AER na Corporación Municipal obedece a unha esixencia da cidadanía por outras formas
de facer política. Porque na política os actos son importantes pero as formas tamén o son. Non entendemos esa
política de “non te preocupes que xa cho arranxo eu”, “ti tranquilo que xa…”. Esa arraigada maneira de funcionar
non nos vai.
Desgraciadamente, asociacións e persoas que se amosan moi partidarios da transparencia en xeral, deixan de selo
cando se trata do seu caso particular. Resulta que por ese motivo estamos a ser incómodos, estamos a incomodar
porque non lle poden “arranxar o seu” ou porque “hai que arranxalo doutro xeito”. Non se pode porque AER
PREGUNTA. E dicimos que AER pregunta, que non que se opón. AER pregunta polos convenios e papeis
asinados, pregunta polos fondos, canto?, como? por que?. Pregunta polos criterios, pregunta con quen se
consultou...
Así preguntamos pola organización do Conservatorio Municipal (nº de alumnos por nivel, profesorado,
instrumentos, grupos, horarios, etc.), dado que se é unha institución municipal e entre tódolos cidadáns
poñemos 300.000€, queremos saber, temos dereito a saber, como se gastan eses cartos.
Estamos en contra do Conservatorio? Non, estamos a favor do Conservatorio, pero como institución pública non
como un “patio particular”.
Preguntamos polas subvencións nominativas, cartos concedidos a dedo, e responden con convenios feitos á présa
que ademais de erros “tipogáfico-ilóxicos” amosan tamén erros nos datos. Estamos en contra das axudas ao deporte
base? Non, pero queremos saber, no nome a cidadanía, por que uns si e outros non, por que a uns máis e a outros
menos, etc.
Insistimos, estamos a prol do deporte base, de todo o deporte base, pero que as axudas sexan transparentes e
con criterios claros e definidos antes das concesións, públicos e publicados.
Preguntamos que convenio existe entre a orquestra de saxos e o Concello, horarios de uso do Conservatorio, se
recibe ou non axudas, se hai contrapartidas, etc. Estamos contra da orquestra de saxos? Non, parécenos unha
institución digna, respectable e que nos representa con dignidade en diferentes foros musicais. Pero, hai algún
problema en que as relacións entre as dúas institucións estean reguladas e sexan claras? Nós cremos
que non, non só que non hai problema, senón todo o contrario. A orquestra de saxos non ten por que deberlle favor
algún aos políticos da corporación. Nós cremos que ten dereito a que se lle facilite o seu traballo, non a que se lle
conceda como un favor escuro.
Preguntamos polas festas, quen cobrou aos chiringos, onde, en que conta, quen controla ingresos e gastos...
Estamos en contra das festas do Choco e de Corpus? Non, pero isto non é un “cortijo” particular.
Preguntamos polo aparcadoiro de Mendiño: quen o fixo?, canto custou?, onde está o permiso?
Preguntamos polas exencións do IBI, do lixo, da auga, do imposto de circulación. Estamos en contra de tódalas
exencións? Non, dalgunhas si e doutras non.
Deixamos para máis adiante o que significa para nós a PARTICIPACIÓN, xa expresaremos con palabras o que
estamos a demostrar cos feitos.
AER non está en contra de nada sen ter datos, información clara e completa sobre cada céntimo que
saia do Concello ou sobre cada decisión a tomar.
Que ninguén se preocupe (case ninguén), porque somos conscientes de que están a esperar por nós, uns e outros,
coa estaca levantada, a ver se metemos a zoca. E por iso temos a honestidade intelectual e a coherencia política de
estudar cada tema, consultalo cos implicados, debatelo e despois ofrecer a nosa postura independente e
independentemente.

ACHÉGATE!!!
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!

Síguenos en
Non me tires, pásame ou recíclame!!!
PAPEL RECICLADO
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