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AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

O PP E O BNG IMPIDEN A CELEBRACIÓN DOS
ACOLLEMENTOS CIVÍS EN REDONDELA
Os “acollementos civís” ou “actos de benvida á comunidade” dos nenos e nenas de Redondela non serán
posibles ao opoñerse BNG e PP a unha moción de AER para comezar a aprobar o seu regulamento. A moción
só foi apoiada polo PSOE. Redondela non vai poder sumarse en este avance en dereitos civís a outros concellos
coma Marín, Oleiros, Oroso, Begonte, Chantada ou Guitiriz; concellos onde o BNG nunca votou en contra
desta iniciativa. Un acto tan antigo como a presentación dos fillos/as en sociedade, a familiares e amigos, vai
seguir monopolizado polos bautizos relixiosos.

O PLENO DE REDONDELA PIDE A RETIRADA
DA PEAXE DA AP-9 EN CABANAS
Con esta petición a Fomento, Xunta e AUDASA, tenta rematarse cunha inxustiza histórica que sofren os usuarios
da AP-9 entre Redondela e Vigo. A moción presentada por AER e aprobada por unanimidade, tamén insta a
Fomento a adecuar as beirarrúas e a facer cruces de peóns na rotonda da N-552 en Cabanas. Tamén se aprobou
unha enmenda do BNG que engade instar a Fomento a instalar un semáforo na zona do Tesouro de Rande.

AER PREGUNTOU SOBRE A
SITUACIÓN DA DEPURADORA

“Separación” de augas fecais e pluviais

En agosto, coa colaborción de Esquerda Unida, presentamos
unha moción sobre a Estación Depuradora de Augas
Residuais (EDAR), propoñendo o seu soterramento total ou
parcial e adoptar medidas para separar augas fecais e
pluviais. Esa moción quedou sobre a mesa,
comprometéndose o PP a pedir un informe e afirmando que
na vindeira reunión co Conselleiro de Medio Ambiente,
falarían da EDAR. Pasados 5 meses, preguntamos no pleno
por esas xestións. O goberno local contestou que no encontro
co conselleiro acordouse unha reunión co presidente de
Augas de Galicia. En dita reunión, celebrada a mediados de
outubro, o alcalde requeriu un informe sobre o soterramento da EDAR, un estudo de zonas alternativas e falaron
sobre os malos olores. Dende Augas, contestaron a finais dese mes que o soterramento é moi difícil, que se
tomaron medidas sobre malos olores e estes diminuíron, e que están mirando zonas para un posible cambio de
ubicación da EDAR.

REXEITADA A MOCIÓN DE AER
PRA SOLICITAR INFORME DUNHA
FRANXA LITORAL DE CESANTES
En dita zona, que se atopa entre o porto de Cesantes e a Punta do
Cabo, vai construírse un paseo marítimo, incluído no programa
“Marisma +”, realizado polo anterior goberno local e recollido
polo actual. Segundo ese proxecto o obxectivo dos paseos é
“conservar a costa e recuperar o dominio público marítimo-terrestre e
defender as áreas litorais dunha urbanización excesiva e inaxeitada”. O
resto de grupos afirmou que a información pedida está no Concello
e algún partido deixou caer que hai ilegalidades nesa zona. AER
solicitou por rexistro o día seguinte ao pleno os expedientes
urbanísticos desa zona.

AER VOLVEU
PREGUNTAR
POLO PLAN
E O SERVIZO DE
EMERXENCIAS
O alcalde presentou un
escrito da Xunta enviado
este mes, onde se afirma
que están a buscar unha
solución. Lembramos que
o noso Concello segue
incumprindo a Lei de
Emerxencias de Galiza,
xa que non temos
profesionais as 24h do día
os 365 días do ano.

AER APOIOU AS MOCIÓNS PRESENTADAS POR PSOE E BNG
O PSOE solicitaba nunha moción nomear a praza situada entre a Rúa Reveriano
Soutullo, Praza de Ribadavia e Alfonso XII, como Praza de Alejandro Otero
Fernández. Houbo unanimidade, recoñecendo toda a corporación a importancia deste
destacado médico e político redondelán.
A outra moción do PSOE pedía á Xunta que rectifique os recortes nas aportacións
do Plan Concertado, necesarias para as políticas sociais. O PP engadiu unha enmenda
para instar tamén ao goberno do Estado. Aprobouse por unanimidade do pleno.
A moción do BNG instaba ao goberno do Estado a retirar o incremento do IBI que
aprobaron recentemente. O interventor afirmou que esa suba non vai afectar a
Redondela porque fixo unha revisión catastral recentemente, o PP votou en contra,
pero saíu adiante grazas aos apoios de PSOE e AER. Pensamos que é inxusta unha
subida de impostos a todos por igual, deben aportar máis os que máis teñen, e recordou
no pleno que segundo o Real Decreto 2/2004, do 5 de marzo, os concellos teñen poder
para bonificar o IBI.

AER PREGUNTOU POLO MURO DA IGREXA EN TELMO BERNÁRDEZ E POLO
ORZAMENTO DA REGULACIÓN DO APARCAMENTO NA ALAMEDA E ERNESTINA OTERO
Ante a primeira pregunta, o goberno local respondeu co comodín “estamos trabahando en ellou” e na segunda
pregunta, contestaron que “será o axeitado ás necesidades de Redondela”. SEGUEN SEN DICIR O PRESUPOSTO
NIN PEDINDO POR REXISTRO NIN PREGUNTANDO NO PLENO

O CONCELLO NON ESTÁ A CUBRIR AS BAIXAS POR MATERNIDADE
Temos constancia de que houbo un retraso en algún trámite do Concello porque unha técnico do Departamento
de Servizos Sociais está de baixa por maternidade e non ten substituta/o. Tendo en conta que hai bonificacións e
beneficios fiscais, e tendo en conta que o Concello debe dar exemplo, preguntamos por que non están a cubrir as
baixas por maternidade. A concelleira Teresa París dixo que non se están a cubrir por austeridade e por que non
lles dá tempo a convocar as prazas.

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

GALIZA CULTURA
Ruta das Pedras (Ventosela – Redondela):
Un percorrido de 10 km polos montes que circundan Ventosela
con vistas á Ría de Vigo e na que destacan grandes e curiosas
formacións rochosas como “As pedras Agudas”, “A Laxe das
Abellas”, “A Pedra Taió”, “A Pedra Erosionada”, “A Pedra que
Fala” e mesmo algunha con petróglifos.
A ruta comeza na Casa Cultural (A Miñoteira). Seguimos as
frechas amarelas, pasando pola igrexa parroquial e sempre en
ascensión ata a “Pedra Taió”, o punto máis alto do camiño, para
logo descender ata chegar novamente á Casa Cultural, despois de
tres horas escasas a pé e cunha dificultade de percorrido media.
Máis información nas seguintes páxinas:
www.anecdatarioredondelan.jimdo.com
www.turismoredondela.es

Pedra Taió

Laxe das Abellas

Petróglifos (cabalo)

FOTODENUNCIA

Nestas fotos poden verse augas procedentes da escavación do túnel das Maceiras e o estado do río ao seu paso por
Redondela. Segundo a declaración de impacto ambiental (BOE nº167 14/07/2005) “as augas residuais procedentes
das zonas de instalacións, dos parques de maquinaria, da escavación dos túneis[…] derivaranse e someteranse a sistemas de
desbaste e decantación de sólidos”. Na Comisión de Seguimento das Obras do AVE (23/11/2011) o equipo de
goberno comprometeuse a seguir os impactos ambientais e reclamar a súa reparación. Á pregunta de AER sobre
esta situación no pleno de decembro responderon que estaban a seguir estes impactos. Polo que vemos, a día de
hoxe nada cambiou.

Enlaces de interese:

www.faloderedondela.com
www.redondelatv.com
www.radioredondela.com
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