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  As protestas da Plataforma de Afectados polas 
Participacións Preferentes e Subordinadas 
obrigaron a suspender varios plenos nos meses de 
febreiro e marzo. Finalmente, o pasado 4 de abril 
puido celebrarse un pleno ordinario despois de que 
unha representante da plataforma lera un comunicado.  
  Despois de rexeitar varias alegacións, aprobouse de 
xeito definitivo a Ordenanza das Terrazas, aprobada 
inicialmente en xaneiro cos votos a favor do PSOE e 
PP. O BNG votou en contra desta ordenanza porque 
pensan que non é de consenso nin comparten o 
procedemento que se levou. AER votou en contra 
porque se deixan moitas cousas ao arbitrio dos técnicos, 
a fórmula para calcular o número de mesas daba 
cantidades moi pequenas e tampouco se cumpre o 
ancho que establece a Lei de Accesibilidade e Supresión 
de Barreiras Arquitectónicas. Ante as queixas de AER, o 
alcalde comprometeuse a que cando se concedan 
licencias con carácter excepcional,  darase conta aos 
grupos da oposición e recolleranse nos expedientes as 
queixas que poidan facer. Neste pleno tamén se aprobou 
de xeito inicial e por unanimidade a Ordenanza dos 
Furanchos, aceptándose a proposta de AER de deixar 
unha hora de diferenza entre o peche dos furanchos e o 
peche das terrazas: os furanchos pecharán ás 0:30 e as 
terrazas farano á 1:30 da madrugada.  
  Neste pleno tamén se decidiu, cos votos a favor de 
AER e PP, modificar unha partida orzamentaria destinada 
a expropiacións, de 250.000€ , sen empregar dende o 
2009, para destinar eses cartos a obras municipais. Para 
poder aprobar este cambio, o PP aceptou unha proposta 
de AER para que esas obras se decidan na xunta de 
voceiros por maioría, e non as decida só o PP. 
Temos que lembrar que estas modificacións no 
orzamento son competencia do pleno grazas a outra 
proposta feita por AER cando se aprobou o presuposto 
do 2012, xa que antes eran competencia do alcalde. 
 
  No apartado de mocións, aprobouse por unanimidade 
unha moción de AER para que a Comisión de 

Seguimento dos Servizos Privatizados se reúna con 
carácter mensual mentres algunha concesionaria non 
cumpra o contrato. Tamén se decidiu por unanimidade 
apoiar unha moción presentada por AER para tentar 
declarar como Bens de Interese Cultural os restos da 
Fortaleza de Rande, o “Cargadeiro do Alemán” e os 
xacementos da Batalla; co fin de preservar o 
patrimonio histórico e cultural ante a ameaza da 
ampliación da AP-9 en Rande e Chapela.  
  Tamén por unanimidade, aprobouse unha moción do 
BNG para instar a Fomento a facer melloras na N-555 
(beirarrúas, pasos de peóns, visibilidade…) así como 
transferir a competencia desa estrada á administración 
galega. Sorprendeu saber, por boca do concelleiro de 
Urbanismo, que nin no Concello nin na Demarcación de 
Estradas de Pontevedra, consta documento algún que 
recolla este tipo de peticións de melloras por parte do 
anterior goberno local. Outra moción aprobada por 
unanimidade foi unha do PSOE que insta a Fomento a 
facer a nova estación do tren en Chapela neste 
2013. O PSOE rexeitou unha emenda do PP para instar 
tamén a Fomento a dar solución á pasarela entre o 
Cubillón e a Alameda, argumentando que pode retrasar 
a construción do apeadoiro.  
  AER pediu a comparecencia do alcalde para dar 
explicacións sobre o problema do Camiño da Correola 
en Chapela e tamén sobre un xuízo suspendido contra o 
dono da cementeira de Vilar. O alcalde explicou que o 
problema do camiño non é sinxelo, que consta no 
inventario pero non é municipal e que están tentando 
dar unha solución cos técnicos. Sobre o xuízo, explicou 
que o Concello non é parte demandante, só puxeron os 
feitos en coñecemento do xulgado, que actuou de oficio.  
  A concelleira de Ensino compareceu a petición do PSOE 
para informar sobre a escola infantil de Chapela. 
Teresa París sinalou que o Concello en Chapela non 
dispón nin de terreos nin de locais e que no caso de 
facerse no baixo do Angorén habería que facer unha 
obra para que a Consellería dese a súa aprobación. 

Os afectados polas preferentes foron os 
protagonistas dos últimos plenos 

Plataforma en Defensa 

da Cultura 



 Vendo varios casos nos que a información non chegou aos veciños de 
xeito eficaz, como a modificación urbanística na zona de Petán e a 
colocación do transformador da Portela, AER levou ao pleno 
ordinario de xaneiro unha moción pedindo a creación dun taboleiro de 
anuncios virtual na web do Concello onde se publique o mesmo que no 
taboleiro do Concello, que se envíe aos grupos políticos e aos membros 
do consello parroquial correspondente todo aquilo que teña que ser 
sometido a información pública e publicar bandos informativos no 
entorno das zonas afectadas. Os partidos políticos botaron abaixo a 
moción de AER escusándose en que se cargaría de traballo aos 
funcionarios municipais. PP e PSOE votaron en contra, o BNG abstívose 
aínda que “estaba dacordo co espíritu da moción” 

PP, PSOE e BNG rexeitan informar 
mellor aos veciños 

A corporación municipal mostrou o seu apoio á Plataforma de 
Afectados polas Participacións Preferentes e Obrigas Subordinadas 
  Nun pleno extraordinario celebrado o 30 de xaneiro no Multiusos da Xunqueira, todos os grupos políticos do 
Concello aprobaron por unanimidade unha moción presentada pola Plataforma. Esta moción, entre outros puntos, 
pedía aos organismos competentes a devolución de todas as cantidades depositadas en Participacións 
Preferentes ou Obrigacións Subordinadas dos clientes de NCG Banco, e, no caso de que isto sexa contrario a lei, 
resolver as reclamacións a través da Arbitraxe de Consumo evitando as quitas.  
  O concelleiro de AER fixo lectura dun escrito dunha afectada polas preferentes, onde manifestaba que os afectados 
non son inversores, senón aforradores, e foron enganados e estafados; criticaba duramente ao banco, ás 
forzas políticas e ás institucións e avisaba que non pararían ata recuperar os seus aforros.  
  O voceiro de AER explicou tamén o pensamento da Agrupación de Electores de Redondela:  
 “Parécenos moi ben que os partidos políticos en Redondela mostren o apoio aos afectados, pero as solucións 
non son competencia do Concello de Redondela, senón doutros parlamentos onde tamén teñen representación 
estes partidos. E que fixeron estes partidos onde si teñen poder para cambiar as cousas? Pois defender aos 
bancos antes que á xente. Resumindo:  
- PSOE, BNG e PP gobernaron Galiza mentres se venderon preferentes, tanto PP como PSOE como BNG 
estaban nos consellos de administración das caixas de aforro galegas mentres estafaron á xente.  
 - Que pasa cando os bancos especulan e gañan? As ganancias para eles. Que pasa cando os bancos especulan e 
perden? Pois os gobernantes encárganse de que paguemos todos. Baixo gobernos de PSOE e PP, miles de 
millóns de euros de axuda á banca. 
 
- Que pasa cando a xustiza se digna a condenar a un banqueiro como Alfredo Sáenz? Pois que un goberno en 
funcións do PSOE concédelle o indulto. E agora resulta que o goberno do PP prepara unha lei para que 
condenados poidan dirixir entidades. É que non teñen a mínima vergonza! 
 
  Esiximos responsabilidades a todos os actores que provocaron a situación de práctica quebra do sistema 
financeiro, comezando por directivos, políticos e todas as persoas que por acción ou omisión fixérona 
posible.  
  Reivindicamos os servizos financeiros como servizos sociais, e por tanto, a creación dunha banca pública 
potente con vocación de servizo público e con plantexamentos éticos e solidarios.” 

  En xaneiro aprobáronse as bases para a conmemoración anual da memoria 
dun persoeiro de Redondela que salientara polas súas aportacións no ámbito 
cultural, científico, filantrópico, profesional ou outros. Aprobáronse cos votos a 
favor de PP, PSOE e AER. O BNG abstívose dicindo que non comparten o 
procedemento pra escoller o persoeiro e que o feito de que haxa que votar entre 
varios pode dar lugar a que os que non gañen sufran un escarnio público. En abril, 
a Comisión de Cultura tivo que elixir entre Rita Regojo, Ernestina Otero e 
Alejandro Otero, decantándose por este último persoeiro, que foi un destacado 
médico, profesor de Xinecoloxía e Obstetricia, reitor da Universidade de 
Granada e tamén destacado político; ademais, este 2013 cúmprese o 125 
aniversario do seu nacemento. Posteriormente, no último pleno celebrado o 29 de 
abril, ratificouse esta elección de Alejandro Otero como persoeiro do ano 2013 cos 
votos a favor de PP, PSOE e AER e coa abstención do BNG. 

Alejandro Otero Fernández é o persoeiro redondelán do ano 2013 

Elimínase o palco 
presidencial na 

Danza das Espadas 
  No último pleno ordinario, o 29 de 
abril, o BNG e o PSOE apoiaron unha 
moción de AER para a retirada 
deste palco, o PP ao final optou pola 
abstención. Os grupos da oposición 
consideran que os políticos non 
deben ter estes privilexios e deben 
facer cola como calquera persoa. 



O pleno rexeita outra vez a ampliación da AP-9 en Chapela 
  O pasado 4 de febreiro, noutro pleno 
extraordinario, desta vez no Multiusos de Chapela 
e tamén por unanimidade de toda a corporación, 
acordouse esixir a Fomento a paralización do 
actual proxecto de ampliación da AP-9, instar á 
concesionaria a que garanta á veciñanza os niveis 
de salubridade establecidos e convocouse unha 
manifestación contra esta ampliación na 
que participarían asociacións, colectivos e 
cidadanía en xeral. Nesta manifestación 
participou o entón concelleiro do PP Alberto 
Pazos, que posteriormente como deputado na 
Xunta pediu a ampliación de Rande. 

O novo concelleiro de Cultura, Julio Alonso, rompe a disciplina de 
partido e vota en contra do anteproxecto da nova lei de educación 

  No pleno ordinario do 29 de abril, por primeira vez neste mandato, un edil vota distinto do que 
decide o seu partido político. Ante unha moción presentada polo PSOE na que pedían que o 
Concello se manifestara contra a chamada Lei Wert, pedindo ao Goberno Central a derogación do 
anteproxecto da LOMCE, o alcalde e 8 concelleiros do PP votaron en contra mentres Julio Alonso 
optou por votar a favor. AER e BNG tamén apoiaron a moción, sumándose ás críticas da 
maioría da comunidade educativa, polo cal a moción foi aprobada. 
 
  Neste pleno tamén se aprobaron unhas cantas mocións de AER, BNG e PSOE. Houbo unanimidade 
para apoiar unha moción de AER para que o Concello cobre o IBI das propiedades da 
Igrexa Católica que non estean recollidas nas exencións do acordo entre o Estado Español e 
a Santa Sé. A concelleira de Facenda afirmou que todas as propiedades da Igrexa en Redondela 
están exentas do pago do IBI aplicando a Lei 49/2002. Tamén se aprobou por unanimidade unha moción do BNG 
para solidarizarse cos traballadores de Pescanova e instar á Xunta a manter a galeguidade da empresa, 
rexeitando sorprendentemente o BNG unha emenda do PP que pedía que Pescanova quedara en Chapela. Tamén 
por unanimidade aprobouse unha moción iniciativa do sindicato CGT que pide que non se reduzan as 
paradas do tren no apeadoiro de Cesantes. Cos votos a favor de BNG e AER e cos votos en contra do PP, saíron 
adiante dúas mocións máis do PSOE, unha pra que o Concello se pronuncie en contra do “repago” nos comedores 
escolares e outra pra instar ao goberno local a introducir melloras na Bolsa Municipal de Emprego. A concelleira 
de Desenvolvemento Local, Ana Alonso, tachou de oportunista esta moción, xa que lles custou moito traballo botar a 
andar a Bolsa. Coa abstención do PP e cos votos a favor de toda a oposición, aprobouse unha moción do BNG para 
instar ao goberno central a derogar a Lei de Taxas Xudiciais. 

  PP, PSOE e BNG aprobaron adxudicar a concesión da xestión do Centro de Deportes Acuáticos de Chapela á 
empresa Aqualia. A concesión será de 4 anos e Aqualia recibirá 70.000€ do Concello en concepto de electricidade e 
biomasa. As condicións non lles gustan aos partidos políticos, pero despois de que o concurso quedara deserto en 
dúas ocasións, ven necesario poñer en marcha canto antes estas instalacións. AER votou en contra, xa que 
sempre defendeu estudar a posibilidade dunha xestión pública, ben a través da creación dunha empresa 
pública ou coa participación do Concello nunha cooperativa, solución tomada en numerosos concellos do estado 
español. Tanto AER como os veciños de Chapela no seu consello parroquial, solicitaron informe ao Concello onde 
constara a imposibilidade deste tipo de xestión, informe que non se facilitou. 

Aqualia xestionará a piscina de Chapela durante 4 anos 

Aprobouse a moción de EU presentada por AER sobre o punto limpo 
  No pleno ordinario do 31 de xaneiro, a corporación decidiu por unanimidade aprobar esta moción de Esquerda 
Unida que acorda “obrigar” a URBASER a volver poñer en marcha o punto limpo móbil, informar ben á cidadanía e 
crear un punto limpo fixo. O concelleiro de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, informou que fixeron 
xestións coa Xunta para este tema, teñen practicamente pechada a financiación e están a buscar os terreos.  
 
  Neste pleno de xaneiro quedou sobre a mesa unha moción de AER para crear un Observatorio Municipal da 
Discapacidade, acordándose por unanimidade de todos os grupos convocar unhas reunións para recuperar o 
Consello Municipal de Servizos Sociais, onde tería cabida a problemática da discapacidade. 
 
Por outra banda, despois de debater unha moción de AER sobre plenos non rematados, acordáronse cambios na 
organización dos plenos. Os grupos alternarán as súas mocións e escollerán unha prioridade, a partir das 23:30 non 
se debaterán máis mocións e pasarase ao turno de comparecencias, rogos e preguntas; e valorarase a convocatoria 
de plenos extraordinarios cando non dea tempo a tratar mocións que se consideren moi importantes. 



Por unha vez e sen que sirva de 
precedente, temos que louvar a 
figura do noso POLÍTICO local 
(con maiúsculas) por excelencia; 
Alberto Pazos. 
 
Nos tempos que corren, deu un 
exemplo coma ningún político 
español, que dicimos, europeo, 
mundial, universal… 
 
D. Alberto Pazos declarou que 
gañaba máis do que en realidade 
lle pagaron. Solidario el, declarou 
na Xunta que tiña recibido do 
Concello de Redondela 25.000€ 
cando en realidade no Concello só 
consta que lle pagaron 14.000€. 
 
Queremos pensar que o fixo para 
cotizar máis IRPF e axudar a 
levantar ¡España, coño! aínda que 
algúns da agrupación insisten en 
que foi por chulería. 
 
Acabaremos nomeando a D. 
Alberto persoeiro do ano en 
Redondela. Grazas polo seu 
exemplo. Se tódolos políticos 
fixeran o mesmo ….. 
 
Que ninguén se alporice nin 
dubide das nosas informacións, 
porque se de algo podemos 
presumir é de que non damos puntada sen fío. 
 
O documento do Concello só se publicará co expreso permiso de D. Alberto  

ACHÉGATE!!! 

Se queres denunciar irregularidades, suxerir melloras, 

despexar dúbidas ou formar parte de AER, ponte en 
contacto en 

 
info@aeredondela.com 

Correo: Paseo da Xunqueira, 33-1º 
 

Cantos máis sexamos, máis poderemos facer! 

Non me tires, pásame ou recíclame!!!  
PAPEL RECICLADO 
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Síguenos en 
 

IINNFFOORRMMAA 

Vai en castelán pra que o entendan os seus compañeiros “bilingües” de Santiago 

EN BREVE FAREMOS O CAMBIO DE CONCELLEIRO: POCHI POR CHOPI 


