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INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

O “pleno da risa” e do esperpento
● O PSOE e PP de Redondela volven escenificar outro “paripé” e outro “postureo” coa súa
hipocrisía, opoñéndose no noso Concello (onde non hai competencias) ás medidas e leis
que toman e aproban os seus propios partidos no goberno central. Desta vez, foi co asunto
dos refuxiados sirios, as tarifas eléctricas e a privatización da sanidade. Os mesmos
partidos que aprobaron a actual lei do asilo, blindan Ceuta e Melilla contra a inmigración e
miran para outro lado coas “devolucións en quente”; mostran agora preocupación polos
refuxiados sirios. O PSOE, que aprobou co PP e despois mantivo a Lei 15/97 que permite a
privatización da sanidade, agora quéixase da privatización dos hospitais.
● Novo esperpento do goberno local do PP, facéndose unha pregunta a eles mesmos, sen
que a oposición poida intervir, prostituíndo o espírito do regulamento do pleno e
converténdoo nun mitin; o que provocou que PSOE e BNG optaran por abandonar a sesión.
● Nova “pataleta” do PSOE chamando a AER socio do PP e protestando pola organización
dos plenos, cando o PSOE é con diferencia o grupo político que máis coincide nas votacións
co PP (e non só no Concello de Redondela); e xunto co BNG, o partido que impediu durante
varios meses fiscalizar ao PP porque encheron os plenos de "mocións fotocopia".
● Os partidos políticos seguen desprezando as competencias e os debates municipais,
convertendo os plenos en debates televisivos e partidistas. Ata ¡22 plenos! se suspenderon
por falta de tempo no anterior mandato, tendo que aprazarse os debates de moitas
propostas para mellorar o noso concello; e sen que AER puidera pedir contas e explicacións
ao PP pola súa desastrosa xestión durante varios meses. Mentres, "perdéronse" infinidade
de horas debatendo cuestións que son competencia da Xunta ou do Estado. O BNG e PSOE
deben pensar que Rajoy e Feijoo están pendentes do que o señor González e o señor
Reguera lle poidan dicir á señora Amoedo ou á señora París. AER defende que se prioricen
as mocións de Redondela e as comparecencias para a fiscalización do goberno local,
antes que as mocións que mandan os aparatos de partido dende Compostela ou Madrid.
Eses debates xeralistas deben estar tamén nos plenos, pero nunca a costa de desprazar
os debates municipais: pensa global, actúa local.

Refuxiados sirios: nova hipocrisía de PSOE e PP
Todo este interese que agora manifestamos
polos refuxiados Sirios é inversamente proporcional ao interese que tanto desde España coma
dende o resto de Europa se lles prestou aos inmigrantes subsaharianos hai poucos anos cando
atravesaban o estreito de Xibraltar ou chegaban
a Canarias. Daquela non houbo “países solidarios” nin “sociedades acolledoras”, por entón
tiñamos policía e muros de arame. Agora que
quen ten que recoller eses inmigrantes son os
países do norte de Europa, pois somos solidarios.
Nós como rabaño obediente que somos, non
seremos menos.
AER non está en contra do acollemento de refuxiados Sirios nin de calquera outra nacionalidade,
todo o contrario. Estamos a favor da dignidade
das persoas. Estamos a favor dunha sociedade
digna que trate ás persoas como iguais, a todas.
Que non faga distinción de cor, raza ou condición
sexual.
Cremos que as mocións sobre os refuxiados
sirios que presentan os partidos políticos de Redondela non deixan de ser un lavado de cara
político/partidista. Puidemos ter chegado a un
acordo entre todos e saír ao pleno a mostrar o
noso apoio aos refuxiados, pero había que mostrar o solidarios que somos e de paso facer un
pouco de política partidista. E quen mellor para
facer política insolidaria que os dous grandes
partidos, o PPSOE:
- Partidos que votaron conxuntamente esta
última lei de asilo que non dá asilo.
Partidos que blindaron Ceuta e Melilla contra a
inmigración.
- Partidos que miran para outro lado ante as
“devolucións en quente” en Ceuta e Melilla.
Se ben Redondela non está preparada para
darlle fogar a estas persoas por non dispor de
vivendas sociais, si que foi quen de mudar boa

parte das súas beirarrúas, remodelar un pavillón,
facer un novo, construír un museo, remodelar os
seus parques infantís, etc. Todo isto nos últimos
oito anos!!! Polo contrario, ningún dos gobernantes locais foi quen de conseguir a desafección do
antigo edificio ocupado por mestres xunto ao
instituto Illa de San Simón, edificio actualmente
en ruínas, ou rehabilitar as antigas casas dos
mestres xunto ao Conservatorio, casas ocupadas
por distintas asociacións ou por dependencias
municipais. Casas ou edificio que se puideron ter
usado para persoas necesitadas do noso concello
ou para estes refuxiados.
AER apoia estas mocións, pero queremos chamar a atención sobre esta sociedade CÍNICA,
HIPÓCRITA E CON MEMORIA SELECTIVA na que
vivimos. Por desgraza, esta solidariedade só nos
durará ata que as televisións retransmitan o
vindeiro tsunami, o vindeiro terremoto ou peor
aínda, a vindeira guerra financiada por algún dos
nosos SOLIDARIOS E DEMOCRÁTICOS ESTADOS.

A última lei 12/ 2009 “reguladora do dereito de
asilo e da protección subsidiaria”, foi aprobada
polo goberno do PSOE co apoio do PP e de CIU
(partidos de esquerdas).
Non aceptou emendas de ICV, IU nin ERC.
Agora mesmo estanse a dar aos solicitantes de asilo
citas para xaneiro, catro meses.
As oficinas da OAR están faltas de recursos para
atención dos demandantes.
Non temos prazas nos centros de acollida.
Expedientes que deberán de resolverse en seis
meses son retrasados interesadamente por parte
do Estado ata 3 anos. (Colexio de Avogados de
Barcelona dixit).
Expedientes resoltos segundo a procedencia dos
solicitantes de asilo. Ser subsahariano non pinta
nada ben.

AER apoia ás Marchas da Dignidade
As Marchas da Dignidade é un movemento social que en Galiza aglutina no
seu seo a máis de setenta organizacións e colectivos veciñais, organizacións
sindicais, organizacións e colectivos políticos e sociais, e grupos municipalistas como o noso.
As Marchas da Dignidade creáronse buscando a unidade de acción entre
moitos colectivos e persoas que tiñan un obxectivo común, resumido nunha
frase: pan, traballo e teito. Foron capaces de agrupar a máis de 300 organizacións de todo o Estado e mobilizalas en manifestacións multitudinarias que
reflectían o sentir dunha gran parte da poboación.
O vindeiro 24 de outubro ás 12 do mediodía, as Marchas da Dignidade
volverán á praza do Obradoiro a reivindicar os nosos dereitos. Dende a Agrupación de electores de Redondela, AER, apoiamos esa mobilización e animamos a todas as persoas a que acudan ese día a Compostela a reclamar o que
nos roubaron e a facer fronte a unha situación inxusta provocada pola cobiza do poder económico e o
bipartidismo. No vindeiro pleno municipal, AER defenderá unha proposta en apoio das Marchas.

AER critica a deixadez do goberno local do PP no proceso
de modificación do regulamento dos Consellos Parroquiais
Despois de que no anterior mandato quedara
clara a intención por parte de tódolos grupos
políticos representados no pleno de avanzar no
proceso de revisión, para a posterior modificación, do regulamento dos consellos parroquiais.
Quedando á súa vez o goberno local como responsable de traballar, recoller aportacións e sintetizar todas estas para presentar unha proposta
de novo regulamento para debater sobre el;
atopámonos que neste mes de setembro estanse
convocando os primeiros consellos parroquiais do
novo mandato pero sen tan sequera mencionar
este importante punto na orde do día.

Dende AER criticamos esta deixadez de funcións intencionada, esquecéndose por completo
de asumir a súa responsabilidade de avanzar no
proceso de modificación do susodito regulamento, transparente e participativa. Vai pasando o
tempo e a cuestión vai quedando no esquecemento do goberno local, chegando á conclusión
por parte da Agrupación de Electores de Redon-

dela, que o Partido Popular e o goberno local non
teñen interese en avanzar neste proceso que de
seguro traería consigo modificacións substanciais
e reiteradamente demandadas pola veciñanza no
último tramo do anterior mandato.
Úrxese dende AER a que nos vindeiros consellos
parroquiais se inclúa nas ordes do día o debate
sobre a modificación do regulamento, e mesmo
que se fagan foros participativos abertos á veciñanza de debate sobre as propostas recompiladas. AER ademais insta ao goberno local a que
non sexa selectivo no cumprimento das mocións
aprobadas en pleno, como é o caso, camiño que
dista moito do que tería que seguir un goberno
serio, eficiente e á altura da veciñanza de Redondela.
NOTA: parece que esta nota que publicamos a finais
de setembro fixo efecto no goberno local e fomos
convocados a unha xunta de voceiros, onde agardamos
que o PP dea comezo a esta revisión do regulamento.

A Agrupación de Electores de Redondela demanda
cumprir coa transparencia nos salarios, dietas e gastos de
representación dos membros da corporación municipal
Dende AER sempre consideramos que a cidadanía debe ter un acceso sinxelo e rápido á información en todo o relativo ao gasto dos cartos
públicos. Nese senso, consideramos que a cidadanía debe ter un fácil acceso ao que cobran por
diversos conceptos os cargos e grupos políticos
representados na corporación do Concello de
Redondela.
En base a esta premisa, AER propuxo no pleno
de xuño de 2013, xa hai máis de dous anos, que
en aras da transparencia se publicase na páxina
web do Concello a seguinte información:

1. Salario de cada un dos membros da corporación.
2. Contía da subvención recibida por cada grupo
político.
3. Cartos que reciban os membros da corporación por asistir a outros organismos, como GDR,
Deputación, Portos de Galicia, etc....
4. Dietas recibidas polos concelleiros con responsabilidade de goberno e concepto das mesmas,
cunha frecuencia semestral.
5. Gastos de protocolo do equipo de goberno e
concepto dos mesmos, cunha frecuencia semestral.
6. Tódolos datos anteriores dende o inicio deste
mandato.

Tendo en conta que dita moción foi aprobada
por unanimidade e en vista que o único que se
cumpriu foron os dous primeiros puntos, AER vén
de demandar ao goberno local a que cumpra o
aprobado en pleno de xeito inmediato. Debe ser
pública a cantidade que percibe o alcalde por ser
membro do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo: non basta con saber só
canto cobra por sesión, senón que hai que publicar a cantas sesións asiste.
Pedimos á actual deputada autonómica do
PSOE, Digna Rivas, que facilite as cantidades que percibe da Deputación Provincial.
Tamén solicitamos aos anteriores deputados provinciais por Redondela, Eduardo
Reguera (PSOE) e Alberto Pazos (PP), que
faciliten o que cobraron no seu paso polo
organismo provincial, para dar cumprimento ao acordo da moción proposta por AER.
A Agrupación de Electores de Redondela urxe
ao goberno local a que asuma as súas responsabilidades e leve a cabo as propostas dos grupos
da oposición aprobadas en pleno, na súa totalidade e non unicamente os apartados que o partido
Popular decida pola súa conta e risco, deixando
outros tamén de interese para a veciñanza permanentemente en espera sen executar.

A compra dos terreos para o traslado do C.E.I.P Igrexa,
bloqueada pola lei de branqueo de capitais
A compra dos terreos para o traslado do colexio do barrio da Igrexa en Chapela está a piques de converterse nunha lenda. A día de
hoxe, os titulares e as “fotiños” sobre a cesión
deses esperados terreos ao Concello de Redondela por parte de AUDASA, tiñan que inundar
os medios de comunicación . Pero a realidade é
outra moi distinta: o único dato que se sacou
da comisión de seguimento das obras da
AP-9 que preside o alcalde do noso Concello, foi un dato negativo. AUDASA ten
problemas coa SAREB (“banco malo”)
para mercar a finca da “Ginaria” destinada ao traslado do Colexio Igrexa de Chapela. O avogado de AUDASA, despois
duns momentos de tensión na comisión, anunciaba o seguinte:

“O problema é a aplicación da Lei de Branqueo
de Capitais, que esixe que se relacionen a todos e cada un os propietarios da empresa, e
que xa están todos controlados, pero falta
comprobar as empresas vinculadas, con sociedades no estranxeiro. E que non entende porque o SAREB non se fía de AUDASA”
¿Que fan no estranxeiro os cartos que
pagan as galegas e os galegos nas peaxes
da AP-9?
Esta Agrupación tampouco se fía de AUDASA,
e deixámolo claro no pleno de marzo, cando se
levou para a súa aprobación o acordo entre

Concello e concesionaria para o traslado do
centro educativo. Acordo selado cun documento feito a medida dos intereses do ministerio de Fomento e AUDASA. Acordo
aprobado cos votos a favor do PP,PSOE e
BNG. O Goberno local alardeou dende
principios de ano que o traslado do colexio o
tiñan ben atado. Pois o tempo está poñendo as
cousas no seu sitio e deixando en evidencia ao
alcalde, que vendeu fume na comparecencia
sobre a AP-9 que presentou AER no pleno de
xullo. Que pasará agora? .... De momento o
único que hai é silencio, por iso de momento o
traslado do colexio Igrexa vai camiño de ser
unha lenda grazas as xestións do PP.

A Agrupación de Electores de Redondela retoma neste mandato
os encontros coa veciñanza, achegando as súas asembleas, que
se celebran habitualmente os mércores na Casa da Cultura, ás
parroquias. Este mércores 7 de outubro comezará esta nova
xeira de reunións periódicas e abertas nas parroquias,
celebrándose, neste caso, no Centro Cultural do Chan das Pipas
de Saxamonde a partir das 20:00h. Nestas reunións de acceso
libre, aqueles veciños e veciñas que asistan, poderán aportar as
súas opinións aos debates que os membros da Agrupación teñan
acerca de diversas cuestións da política municipal.
Síguenos en

facebook.com/AERedondela

Correo electrónico: info@aeredondela.com
Correo postal: Paseo da Xunqueira, 33-1º

twitter.com/AER_Redondela

www.aeredondela.com
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