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INFORMA 

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA 

Queres que haxa unha Agrupación de Electores 
de Redondela nas vindeiras eleccións municipais? 

 
DEPENDE DE TI! 

  Dende AER consideramos que a participación da veciñanza na política non debe cinguirse a votar cada 

catro anos. Nunha “democracia real” a cidadanía debe implicarse na vida cotiá do Concello, participando 

nas decisións que se toman no día a día na administración local. 
 
  Dende AER tamén sempre pensamos que nos grupos políticos debe haber unha renovación constante. 

Unha renovación de forzas, ideas, ganas... e unha renovación de persoas; para manter viva a chama 

da indignación e da ilusión que prendeu na xente en maio do 2011 e para  extinguir a figura d@ polític@ 

profesional que vive nunha burbulla sen saber do que nos pasa ó resto. 
 
  A Agrupación de Electores de Redondela vai facer 8 anos con representación no Concello. Pola 

corporación xa pasaron 9 concelleir@s distint@s, e durante todos estes anos, varias persoas deixaron de 

participar en AER mentres que outras persoas decidiron entrar a traballar na Agrupación. En AER 

trabállase en equipo, en asemblea, e todas as opinións son igualmente valiosas. AER non é un 

partido político, nin ten estrutura xerárquica, polo que non hai nin presidentes, nin secretarios xerais, nin 

xefes, nin mandados . En AER están descartados os “elitismos”. 
 
  No 2019 temos no horizonte unhas novas eleccións municipais. Con optimismo, pensamos que hai 

moitas posibilidades de que haxa un cambio no goberno do Concello, e que AER pode formar 

parte del. Con realismo, consideramos que AER debería contar con máis membros, tanto para o traballo 

cotiá como para cumprir co seu obxectivo de renovación: necesitamos nova xente disposta a traballar e 

nova xente disposta que dea a cara para poder rotar as figuras de primeira liña. @s representantes de 

AER non van perpetuarse nos cargos,  non imos converternos no sistema contra o que loitamos: non 

somos a túa voz, construímos un micrófono para que ti poidas falar. Como dixemos sempre NON 

QUEREMOS NIN PASTORES NIN OVELLAS. 
 
  Dende a Agrupación de Electores de Redondela animamos á veciñanza que pense coma nós a que se 

implique no proxecto de AER, xa que sen vós e a vosa implicación, este proxecto non tería 

sentido. 
 
  Hai moitas formas de participar, pero todas empezan por poñerte en contacto co resto do equipo: 

achégate ás reunións abertas que celebramos todos os mércores ou escríbenos a info@aeredondela.com 
 

SÚMASTE? 



O Partido Popular impide a rebaixa do 
 “imposto de rodaxe” proposta por AER 

  A proposta de AER baseábase unicamente en 

criterios ambientais mentres que a proposta do 

PP, a pesar de que aceptou as rebaixas por 

baixa contaminación, no resto dos casos só era 

relevante para os vehículos de maior cilindra-

da; buscando réditos electorais. 
 
  Javier Bas vén de propoñer ao pleno unha 

baixada do chamado “imposto de rodaxe” pro-

clamando que “baixan os impostos”. Pode que 

no PP pensen que a cidadanía de Redon-

dela se vende por 1, 3 ou 7 euros. Para 

que a veciñanza entenda, coa proposta do PP: 
 
- Se por un coche de escasa cilindrada paga 

18€ ao ano, agora pagaría 17€. Un ridículo 

aforro de 1€ no ano. 
 
- Se paga 52€ por este imposto, coa proposta 

do PP pagaría 49€ por ano. Un “gran aforro” 

de 3€ cada ano. 
 
- Se paga 112€, o desconto aumenta, pagaría 

105€. Só 7€ menos ao ano. 
 

  Estas pequenas rebaixas (de 1, 3 e 7 euros ao 

ano) a estes 3 tipos de coches, que son os da 

maioría da veciñanza, xa que afectarían a 

13.632 propietarios, suporían un descenso para 

as arcas do Concello de 68.628€ cada ano. 
 
  En canto aos coches de maior cilindrada, coa 

proposta do PP, quen paga 142€ pasaría a 

pagar 133€ e quen paga 218€ pasaría a pagar 

205€. Vemos que os máis beneficiados serí-

an estes coches de maior cilindrada, por-

que aforrarían entre 9€ e 13€ cada ano. Son 

547 propietarios, que en total deixarían de 

aportar 5.321€ ás arcas municipais. 
 
  A isto chámalle Javier Bas “baixar os 

impostos”. AER prefire chamalo “deixar 

de prestar servizos á cidadanía” ou “non 

saber que facer cos recursos municipais”. 

Porque estas rebaixas, a pesar de ser irrelevan-

tes para a maioría da veciñanza como acaba-

mos de ver, en cambio si que implicarían unha 

rebaixa importante nos ingresos do Concello. 

Estaríamos a falar, sumando todos os 

tipos de vehículos, de máis de 90.000 € 

menos; cartos que son necesarios para 

prestar os servizos públicos á cidadanía. 

  Ademais, hai que ter en conta outro aspecto 

importante: a cantidade de cartos que Redon-

dela percibe do Estado é maior canto maior é o 

esforzo fiscal por habitante. Os indicadores de 

presión fiscal sinalan que Redondela xa posúe 

un índice de esforzo fiscal por habitante inferior 

á maioría dos concellos cunha poboación simi-

lar (é o cuarto máis baixo dos que presentan 

os concellos en Galicia de máis de 20.000 habi-

tantes). Polo tanto, esta rebaixa proposta 

por Javier Bas implicaría ademais que o 

noso Concello reciba menos cartos do 

Estado. 
 
  AER propuxo exclusivamente rebaixas tempo-

rais cun criterio ambiental e seguindo a etique-

ta ambiental da DGT: canto menos contami-

nante sexa un vehículo, máis rebaixas. 

Estas rebaixas propostas por AER supoñían: 
 
- Unha bonificación do 75% durante tres anos 

e unha bonificación do 50% nos dous anos 

seguintes para os vehículos menos conta-

minantes (“cero emisións”). 
 
- Unha bonificación do 50% durante tres anos 

e unha bonificación do 25% nos dous anos 

seguintes para os que sexan “categoría 

ECO” segundo a DGT. 
 
  O Partido Popular de Javier Bas negou-

se a deixar esta proposta e retirar a 

súa. Está claro que pensan que poden 

comprar á cidadanía por 1, 3 ou 7 euros. 
 
  O Partido Popular de Javier Bas, en minoría 

na corporación, negouse a aprobar unicamente 

esta proposta ambiental (apoiada por todo o 

pleno) tentando impoñer a súa proposta, que 

foi rexeitada pola maioría da oposición de AER, 

PSOE e concelleiro non adscrito (o BNG votou a 

favor da proposta do PP). 
 
  Esa é a diferencia entre AER e PP: o 

criterio de AER é favorecer o coidado do 

medio ambiente, a loita contra o cambio 

climático e que o Concello preste correc-

tamente os seus servizos, mentres que o 

criterio do PP é tentar gañar votos.  



O pleno aproba subirlle o IBI a Audasa, pero 
o Partido Popular rexeita a proposta de AER 

de subirllo tamén a AENA e numerosas 
empresas que ocupan o noso litoral 

  O goberno local vén de propoñer ao pleno unha subida do “imposto sobre bens inmobles de 

características especiais” (IBI BICEs), imposto que afecta a aeroportos, autoestradas e terreos da 

Autoridade Portuaria. Javier Bas propuxo subirllo só a Audasa, o que vai supoñer un escaso 

ingreso extra de 1.081,18€ para as arcas municipais. AER propuxo un incremento da 

recadación de 52.121,49€ aplicando a mesma subida a tódolos afectados. A proposta de AER, 

rexeitada polo Partido Popular, suporía que AENA pagase máis de 17.000€ e suporía 

que varias empresas que ocupan o noso litoral (como AUCOSA), pagasen case 

34.000€ euros máis. 
 
 Parece que a Javier Bas só lle molesta (agora) AUDASA, non lle parece que a veciñanza que 

soporta os problemas derivados do tráfico aéreo ou terrestre deba considerarse á hora de 

establecer esa xustiza fiscal que argumenta. El non escoita o ruído dos avións, nin padece o 

tráfico de camións polas estradas urbanas de Chapela. Entende que con 1.000€ escasos xa se fai 

xustiza. 

PP e PSOE aproban que o festivo do “Xoves da Coca” 
 se chame “Xoves de Corpus” no 2019 

  Cos votos a favor de PP e PSOE aprobouse como festivo local o Luns do Cristo e aprobouse 

tamén que no calendario laboral do ano que vén, o outro festivo local, o Xoves da Coca, pase a 

denominarse “Xoves de Corpus”. O BNG abstívose, mentres que tanto AER como o 

concelleiro non adscrito votaron en contra. AER volveu propoñer como festivo local o 

Martes de Entroido en vez do Luns do Cristo, pero os apoios de BNG e Enrique Fojo non foron 

suficientes ante a postura de PP e PSOE. 



 

Síguenos en facebook.com/AERedondela 

 
Correo electrónico: info@aeredondela.com 

twitter.com/AER_Redondela 

www.aeredondela.com 
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AER preguntou polas reivindicacións 
 da ANPA do CEIP de Cedeira 

  AER vén de preguntar ao goberno local polas 

xestións que este fixo para apoiar a reivindicación 

da ANPA do colexio público de Cedeira para que se 

desdobre un en demasía saturado curso de 6º de 

primaria. Os pais e nais do colexio de Cedeira levan 

dende comezo de curso mobilizándose para que 

doten ao centro dun mestre adicional para poder 

desdobrar o 6º curso de primaria, grupo este de 

alumnos e alumnas que xa levaba 3 anos desdobra-

do. Contra o criterio mesmo do inspector, a Conse-

llería de Educación de xeito unilateral decidiu que 

Cedeira non é merecedor dun ensino de calidade, 

polo que argumentando que os ratios dan e a lei se 

cumpre, non aceptan desdobrar este grupo, provo-

cando que o curso se desenvolva nunha situación 

de masificación. 
 
  Para a Agrupación de Electores de Redondela esta 

situación non é máis que outro exemplo da política 

retrógrada e radical do Partido Popular contra a 

educación das nosas fillas e fillos, un atentado 

contra o futuro do noso país, atacando a calidade 

educativa en virtude de falacias argumentativas. 

Neste comezo de curso, ao longo de todo o país 

repítense casos de peches de escolas, de redución 

de mestras e mestras e de camiñar cara unha pro-

gresiva involución educativa. E o caso do CEIP de 

Cedeira súmase desgraciadamente a esta lamenta-

ble lista negra. 
 
  Se ben o goberno local respondeu que se reuniría 

co delegado de educación ao longo da presente 

semana, AER considera que debe ser contundente 

e plantarse mesmo fronte ao Conselleiro de Educa-

ción e “poñer os puntos sobre os is”. Unha vez máis 

o goberno local está suxeito pola “obediencia ao 

partido”, cuestión polo que AER esixe que o gober-

no de Javier Bas asuma neste tema unha defensa 

da veciñanza de Redondela e supere as siglas do 

Partido Popular. AER nesta loita estará do lado de 

quen defenda a calidade educativa para os cativos 

e cativas de Redondela. 

A veciñanza de Redondela, preocupada pola 
pseudoprivatización da fonte da Praza de Ponteareas 
  O goberno local asegura que ten planificadas 

medidas para restituír á situación previa o entorno 

da fonte da Praza de Ponteareas. Esta foi a respos-

ta do goberno local ante a pregunta e denuncia de 

AER acerca do proceso de “pseudoprivatización” de 

goce e uso da fonte da Praza de Ponteareas. Toda 

a veciñanza ven observando sorprendida nas últi-

mas semanas como a fonte da Praza de Ponteare-

as, un patrimonio cultural de valor que se debe 

respectar e realzar,  atópase rodeada e cuberta por 

cadeiras, mesas, cables, carteis, ademais de utiliza-

la por algúns irresponsables como elemento de 

apoio de amplificadores, louza, trapos, ordenador e 

demais utensilios impropios para un elemento cul-

tural. 

  Así pois a Agrupación de Electores de Redondela 

fixo a pregunta no pleno despois de comprobar in 
situ o lamentable estado no que se está deixando a 

fonte e despois de ter recibido queixas de veciños e 

veciñas de Redondela que transitan pola zona e 

observan tal deplorable situación. Neste senso AER 

espera que as medidas previstas polo goberno local 

sexan tomadas de xeito inmediato, antes de que 

estas actitudes irresponsables ocasionen danos 

neste patrimonio histórico, moi apreciado pola veci-

ñanza do lugar e polos visitantes que transcorren a 

través do Camiño de Santiago, elementos todos 

eles protexidos pola Lei de Patrimonio Cultural de 

Galicia. 


