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INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

AER devolve 8.000€ ao Concello de
Redondela, cartos que non gastamos
das asignacións aos grupos políticos
A pesares de que en febreiro se aprobou por
unanimidade do pleno a creación dun regulamento para as subvencións aos grupos políticos
municipais, non vimos a máis mínima intención
de crealo por parte deles. A nós si nos gustan
as contas claras e queremos informar que esta
é a nosa decisión, xa que non existe aínda este
regulamento.
En AER cada trimestre ingresamos 1.200 euros,
900€ por grupo político mais 300€ por ter 1 concelleiro, que despois de catro años de lexislatura,
déixannos os seguintes números:
Período maio 2011 – maio 2015
Total Ingresado: 19.200 €
Total DEVOLUCIÓN AER: 8.000 €
Gasto medio Mensual: 233 €
Gasto medio Anual: 2.800 €
Gasto total lexislatura(4 anos): 11.200 €
Puidemos comprobar nestes catro anos que a
contabilidade municipal só rexistra as saídas de
fondos aos grupos, pero non ten os xustificantes
do destino dado polo grupo a eses cartos.
Tendo en conta que ese diñeiro é diñeiro que o
Concello asigna aos representantes electos polos
veciños e os grupos dos que estes forman parte,
para poder cubrir eses gastos derivados do funcionamento de ditos grupos, é de xustiza que
dende AER devolvamos esta cantidade que
non gastamos nestes catro anos, xa que non
a necesitamos ata o de agora, para a fin para a
que nos foi asignada. Por suposto devolvemos
estes cartos a quen nolos deu, que foi o Concello
de Redondela, ou mellor dito, todos nós!
Como sabedes, as nosas contas son públicas
dende o 2011, ano de nacemento e constitución da Agrupación de Electores de Redondela (AER) e podedes consultalas en
calquera momento na nosa páxina web
www.aeredondela.com; e nos boletíns AER Informa, tamén en papel, cando son publicadas
anualmente.

Vendo os números correspondentes ao noso
gasto, cústanos entender onde os demais gru

pos, en especial os máis representados, gastan
estes cartos ingresados durante estes mesmos
catro anos:
PP (10 concelleir @s): 62.400€ TOTAL Ingreso mandato
PSOE (8 concelleir @s): 52.800€ TOTAL Ingreso mandato
BNG (2 concelleir @s): 24.000€ TOTAL Ingreso mandato
AER [ 1 concelleir@]: 19.200€ TOTAL Ingreso mandato
DEVOLUCIÓN: 8.000€

TOTAL ASIGNACIÓNS A TÓDOLOS GRUPOS
POLÍTICOS NA LEXISLATURA: 158.400 €
Non vimos que ninguén dera CONTAS das CONTAS, nin temos novas da súa publicación en
ningures, como pensamos que debería ser, facendo así honra ao alarde da súa tan citada
"transparencia" que non só deberían predicar, se non tamén practicar!!!
Gustaríanos pedir dende aquí, e debido a que
nós non podemos elixilo, que o Concello ou máis
ben os seus dirixentes, fagan unha boa xestión e uso deses cartos, destinándoos quizais
a gastos máis do antollo dos tempos que vivimos, como pode ser e por dar algunha idea, ás
necesidades básicas e prioritarias das persoas.

AER e a transformación política en Redondela
A Agrupación de Electores de Redondela (AER)
é un colectivo asembleario que nace en abril do
2011 froito da indignación cidadá coa situación social, democrática e política; e que
acadou un representante no Concello.
Catro anos despois, a situación non mudou, as
políticas por parte dos partidos, seguen a ser as
mesmas, en moitos casos coas mesmas actitudes
e malas prácticas á hora de facer as cousas. É
por iso que hoxe estamos aquí e decidimos presentarnos de novo a estas eleccións.
Por que eliximos a figura dunha Agrupación de Electores e non de un Partido Político? As agrupacións de Electores son formacións
políticas que se constitúen co aval dun número
de firmas, no noso caso de 500, e só e exclusivamente, para poder presentar unha candidatura
nun proceso electoral concreto e determinado.
Son unha forma de participación política que permite a un grupo de veciños (cidadáns) presentar
unha candidatura a unhas eleccións, exercendo,
á marxe dos partidos políticos, o seu dereito fundamental de sufraxio pasivo. As agrupacións
de Electores son verdadeiros instrumentos
de participación política que emanan directamente do pobo. A diferenza dos partidos políticos, as agrupación de electores achégase mais
a democracia directa, a un procedemento que
conta coa cidadanía dende a súa orixe. A participación cidadá no proceso de formación é a base
da mesma. Ademais disto, convén ter en conta
que se pode crear a Agrupación de Electores en
formato de Asemblea y a así o fai e practica AER!
A asemblea é a garantía de que un proceso sexa
horizontal, e para que sexa efectivo debe ser o
foro onde interactúe a cidadanía.
Pasados catro anos desde a nosa aparición cumpre facer análise do que supuxo
para nós e para Redondela en xeral. Cando
chegamos, Redondela contaba cunha sociedade
politicamente “morta”. A política estaba alonxada
da cidadanía. Calquera cun pouco de memoria
pode ver as diferencias. Cando chegamos, as redes sociais estaban mortas, a información sobre
as decisións do Concello non existían, o debate
social sobre as decisións, as obras, os contratos,
etc, non pasaban dun murmurio que só os máis
implicados coñecían.
O debate e a información sobre a actualidade
política redondelá é un feito que supón, para a
clase política anquilosada nas formas do pasado,
un serio problema para o control que estaban

acostumados a exercer. As redes sociais e os
boletíns de AER téñense consolidado como
un medio senlleiro na procura de información sobre a política municipal.
Máis alá desta dinamización do debate político
en base á información e non adoutrinamento, sempre impulsamos a participación cidadá,
acompañando e non dirixindo tanto a persoas
coma a colectivos. Durante estes anos, unha e
outra vez fomos quen de facilitar informes, borradores e os orzamentos a todas cantas asociacións temos posibilidade (dispomos do seu enderezo electrónico) e tamén a calquera que nolo
teña pedido. Mandámolos e solicitamos da súa
implicación mediante comentarios ou suxestións.
TRANSPARENCIA E PARTICIPACIÓN, trátase
diso, de facilitar a implicación da cidadanía. Pero
non como pastores que levan ás ovellas polo camiño que marcan, senón como iguais que camiñan xuntos. Para iso é imprescindible a información. Esa é unha teima constante de AER, máis
información e menos opinión. Certo que opinamos, pero sempre coa información enriba da mesa.
Cometemos erros, e recoñecémolos no seu momento, pero estamos orgullosos de que a política
en Redondela, perdón POLÍTICA (con maiúsculas) teña un antes e un despois da nosa aparición
e da práctica amosada. Algúns pensan coma
nós e outros non. Pero a nosa verdadeira
finalidade é que todos sexan activos. Nós
non temos medo ao debate, sabemos que moitos
non concordan coas nosas ideas pero xustamente no debate é onde nos enriquecemos e melloramos a análise desta sociedade e de cara onde
queremos avanzar.

Axuntamos unha táboa con toda a actividade da oposición. Entre paréntese, vai o
número de concelleiros/as que ten cada grupo representado no pleno. Explicar que as mocións
son as propostas que facemos para o Concello de Redondela e para as competencias
municipais; aínda que tamén se presenten mocións xeralistas, que que se mandan dende os
aparatos dos partidos e que se poden denominar tamén “mocións fotocopia”; mocións que non
son específicas do concello de Redondela e que son competencia doutras administracións. Nas
comparecencias, podemos fiscalizar, recriminando ou pedindo explicacións a un concelleiro/a ou
ao alcalde sobre o seu traballo en asuntos concretos. Coas preguntas, queremos que nos
clarexen cuestións concretas da xestión municipal. Que cada quen saque as súas propias
conclusións sobre que grupos ofrecen propostas para o funcionamento do concello e
controlan a actividade do goberno local. Nós xa as sacamos.

ACTIVIDADE DE CADA GRUPO NOS PLENOS

AER (1)

BNG (2)

PSOE (8)

MOCIÓNS PRESENTADAS

86

79

53

MOCIÓNS DE REDONDELA

71

20

26

MOCIÓNS XERALISTAS

15

59

27

COMPARECENCIAS SOLICITADAS

44

12

22

PREGUNTAS FORMULADAS

120

12

26

Aí van algunhas das propostas que nos botaron abaixo nos plenos. Moitas delas, non
foron apoiadas por ningún dos tres partidos políticos presentes na Corporación:

* Máis control, transparencia e participación nas contratacións municipais.
* Informar das medidas tomadas e xestións feitas con respecto aos acordos plenarios.
* Informar e asesorar á veciñanza sobre deducións e exencións no pago do canon da auga.
* Creación do observatorio Municipal da Discapacidade contando cos afectados e asociacións
* Publicar bandos informativos nas zonas nas que vaia haber obras ou actuacións de interese.
* Tratar nos plenos primeiro as mocións que versen sobre competencias de Redondela.
* Analizar os Servizos Sociais facendo unha memoria onde se recollan os tipos de demandas.
* Realizar un plan municipal de arranxo de camiños establecendo prioridades.
* Elaborar un informe de accesibilidade en cada acto realizado polo Concello.
* Establecer unhas bases para os orzamentos participativos.

NON NOS VOTES
SE QUERES QUE DECIDAN POR TI: NON NOS VOTES
SE NON QUERES SABER COMO SE USAN OS CARTOS: NON NOS VOTES
SE NON QUERES SABER COMO SE CONTRATAN ÁS EMPRESAS: NON NOS VOTES
SE BUSCAS LÍDERES QUE TE DIRIXAN: NON NOS VOTES
SE PENSAS QUE NON TES NADA QUE DICIR: NON NOS VOTES
SE NON QUERES PARTICIPAR NAS DECISIÓNS QUE CHE AFECTAN: NON NOS VOTES

En AER apostamos pola sostibilidade. Parécenos un despilfarro de cartos e recursos o
tradicional reparto por correo ou buzoneo a tódolos electores. Tamén recoñecemos que hai
persoas que prefiren levar a súa papeleta electoral da casa. Se queres apoiar a AER
e estás nesta situación, non dubides en recoller a túa papeleta na nosa oficina do Concello
(só polas mañás), na Discotasca, ou pedirlla a algún dos nosos membros ou simpatizantes

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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