MOCIÓN DE AER SOBRE A REPROBACIÓN DA CONCELLEIRA DE PARQUES E
XARDÍNS
PLENO 30 OUTUBRO 2014. ACTA 15/2014
“Nos últimos días, son varios os veciños e veciñas que pasaron polo Concello para queixarse do
peche do camiño público que transcorre ao lado do Alvedosa pola zona da Fervenza da Feixa,
en Reboreda. Algún/algunha tivo o “atrevemento ou descaro” de preguntar a esta Agrupación
polos motivos deste peche, pero non puidemos responder; debido a que dun tempo a esta
parte, o acceso a información dentro do Concello está mais que controlada (alomenos para os
membros desta agrupación). Por outra parte, estas persoas que viñeron informarse a AER
foron debidamente recriminadas pola concelleira de Parques e Xardíns: díxolles que se viñan a
informarse a AER, teríamos que ser nós os que lle solucionásemos os seus problemas. Por
suposto, os membros desta Agrupación tamén levamos o noso:
a) que se sempre estamos a montar liortas
b) que se eramos nós os que tiñamos que avisar ao Concello de que ese camiño era público.
Dous días despois desta reprimenda, saíu a primeira publicación no Faro de Vigo, non fora ser
que os “perroflautas” lles estragaran a primicia.
Queremos facer pública esta anécdota para que se vexa a forma de traballar desta xente que
nos goberna. Non son de recibo, por máis que esta obra estea financiada por una subvención,
as présas que se deron para levalas a cabo:
- que non se informe aos veciños/as das actuacións que se van levar a cabo no seu entorno
- que o Concello descoñeza se as zonas afectadas polas súas obras son de titularidade pública
- que para poñer en valor esta fervenza se atravese a mesma con unha pasarela
- que enganen a un veciño dicíndolle que a cambio da cesión do seu terreo (consta documento
de cesión), podería pechar cunha cancela un camiño público (acordo verbal feito pola
concelleira de parques e xardíns)
- que debido a esta falta de información e tratos na sombra creouse un conflito entre veciños
- que a pasarela estea suxeita aos propios muíños, muíños con máis de cen anos de
antigüidade. (Chegounos un ruxe ruxe de que xa foi a Policía Autonómica a tirarlle fotos a
pasarela).
Vemos que a prepotencia, a soberbia e mesmo a ignorancia propician que una iniciativa
adecuada se transforme nun cúmulo de despropósitos na execución.
Pero imos centrarnos nas formas da concelleira de Parques e Xardíns, unhas formas, ao noso
atender, caciquís; berrándolle a unhas veciñas que acudiron á nosa oficina no Concello para
pedirnos información sobre o tema da cancela nun camiño público, berrándolle tamén a
membros da nosa agrupación. Afirmou a concelleira que o trato de intercambio do camiño
fixérao ela e que non sabia que era público. Tamén afirmou que agora que “ela fixera a obra”
iamos nós protestar, que “por que non avisamos antes que o camiño era público”. Cousa que

nos estraña, porque unha vez conseguido ver o proxecto da obra (iso si, despois de estar a
obra feita, aínda que o pediramos moito antes por rexistro), neste consta ese camiño como
público. Ou a concelleira non leu ese expediente ou mentiu con descaro aos veciños.
Para rematar, a concelleira xa se encargou de falar coa familia que cedeu 2 metros de finca
para facer a senda da fervenza e dicirlle que a culpa, como non, era de AER.
Vendo que a concelleira de Parques e xardíns fixo tratos ocultos, non informou correctamente
os veciños da zona creando deste xeito un conflito entre eles, vendo que utilizou á nosa
agrupación como cabeza de turco dos seus propios erros, polas súas formas caciquís e
prepotentes no trato coas veciñas que acudiron a falar con nós, solicitamos a este pleno:
- A reprobación da concelleira de Parques e Xardíns.”

VOTACIÓN E ACORDO.Sometida a moción a votación ordinaria, o pleno do Concello por maioría dos/as
concelleiros/as presentes, 9 votos a favor (6 do PSdeG-PSOE 2 do BNG e 1 de AER) e 10 votos
en contra ( PP), non aproba a moción anteriormente transcrita.

