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OS CONCELLEIROS SEGUIRÁN REPRESENTANDO Á 

INSTITUCIÓN LOCAL NOS ACTOS RELIXIOSOS 
Grazas aos votos do PP e á abstención do PSOE, foi rexeitada a moción da Agrupación de Electores que pedía 
que a Corporación non participase como tal nos actos relixiosos. Deste xeito, seguirán incumprindo o principio 
de aconfesionalidade do Estado, recollido na Constitución que xuran ou prometen ao recoller a acta de 
concelleiros. A moción de AER non impedía aos edís acudir a actos relixiosos coma misas ou procesións, senon 
que pedía que cando fosen, o fixesen a título individual e non representando ao Concello. Na moción tamén se 
pedía o cumprimento da Lei de Liberdade Relixiosa, non permitindo a difusión, mediante megafonía, de 
ningunha cerimonia relixiosa, agás no caso de que se sobrepase o aforo dos espazos adicados ao culto. Os votos 
favorables do BNG e de AER non foron suficientes pra aprobar este avance na separación Igrexa-Estado.  

O PLENO PIDE A FOMENTO MELLORAS NA SEGURIDADE 

VIARIA DUNHA ROTONDA PERIGOSA DE CHAPELA 
A rotonda situada na Avenida de Redondela necesita, dende hai moitos anos, unha continuidade nas beirarrúas 
do seu entorno, precisa un paso de peóns na entrada da AP-9 e tamén unha regulación mediante semáforos do 
paso de peóns que hai na saída pra Vigo. A moción presentada pola Agrupación de Electores foi elaborada pola 
Plataforma de Afectados pola AP-9 en Chapela e pola Comunidade de Montes e Man Común de Chapela, as 
cales levan moito tempo reclamando estas melloras. A moción tamén insta a Fomento á urbanización da 
Avenida de Redondela, mellorando as tuberías de auga e saneamento e creando novas prazas de aparcamento 
aproveitando terreos expropiados hai anos. Estas propostas foron apoiadas polo PP e PSOE, o BNG optou pola 
abstención. 

O Contrato recolle que o adxudicatario, SERVIOCIO, “deberá facerse cargo do mantemento nos adecuados niveis 

térmicos da auga”. AER preguntou por este asunto no pleno e responderon que hai informes que resolven que o 

Concello debe facerse cargo deste gasto, aínda que “resultan certas dúbidas, xa que parece que se deixou 

deliberadambente un pronunciamento concreto sobre esta cuestión”. Nós cremos que non deben facerse as cousas así, os 

acordos hai que plasmalos nos contratos e non “por detrás”. Ademais, o Concello está asumindo todo o gasto da 
electricidade cando no contrato se recolle claramente que SERVIOCIO debe facerse cargo dos gastos de 
electricidade relativos ao alumeado. O informe da secretaria municipal di que hai que establecer sistemas pra 
discriminar os consumos de electricidade da piscina, co fin de que a concesionaria abone os gastos do alumeado. 



AER VOLVEU APOIAR AS MOCIÓNS PRESENTADAS POR PSOE E BNG 

Máis cousas que pasaron no pleno de febreiro: 

Os votos de PSOE e AER levaron adiante unha moción do BNG para rexeitar a reforma laboral aprobada 

polo goberno central. Estes tres grupos consideran que esta reforma ataca os dereitos dos traballadores xa 

que non contribúe a xerar emprego, abarata os despedimentos e racha coa negociación colectiva. 

     Houbo unanimidade no pleno para declarar o dia 24 de febreiro como día de Rosalía de Castro, segundo 
pediu o BNG. Este partido rexeitou unha enmenda de AER para aproveitar ese día para realizar actividades 
de promoción de diferentes creadoras galegas. 

     Os votos en contra do PP non impediron aprobar dúas mocións similares de BNG e PSOE, unha en favor 

dos dereitos das mulleres, no referente a decidir sobre a súa saúde sexual e reproductiva e da interrupcion 

voluntaria do embarazo; e outra en favor da Plataforma SOS Sanidade Pública, que promove iniciativas 
para deter as políticas de recortes e privatizacións da Xunta de Galiza. 

     Dende AER queremos criticar outra vez a actitude dos 3 partidos maioritarios, que seguen aproveitando 
os plenos municiapais para enredarse en discusións repetidas na Xunta e no Congreso dos Deputados. 
Despois resulta que hai que suspender o pleno porque dan as 12 da noite e falta tempo para falar de cousas 
específicas de Redondela. 

-Respondendo unha pregunta de AER, o goberno local afirmou que das dúas patrullas da policía local, unha está 

moito tempo en Chapela. Din que andan con problemas para decidirse polo local das oficinas municipais de 

Chapela e que aínda hai que adxudicar o contrato do servizo informático do rexistro que vai haber en dita 

oficina. 

-Ante un rogo de AER , a secretaria do Concello interviu para afirmar que a Lei impide ao Concello cubrir as 

baixas de persoal. 

-AER presentou unha moción para crear un grupo de traballo específico que analice o IBI e outros impostos 

onde o Concello de potestade de regulación. Enmendouse a moción e houbo unanimidade en levar esta análise a 

unha Comisión Informativa de Facenda. 

-O Alcalde compareceu a petición de AER pra explicar as peticións que se levan feito a Fomento respecto dos 

asuntos que AER ten levado a pleno sobre o tren en Chapela: levantamento das vías, pasarela sobre as vías, 

apeadoiro,  terreos de RENFE-ADIF...  Segundo dixo Javier Bas, están preparando unha resposta ás nosas 

demandas e técnicos de ADIF dixeron que a pasarela é competencia do Concello. O Concello terá que 

argumentar que non é así. 

-Ante unha pregunta de AER, o voceiro do PP dixo que non hai crédito para contrtar unha empresa que leve o 

mantemento e seguimento das placas solares instaladas na piscina municipal, co cal seguimos sen saber se 

funcionan ben. 

-A concelleira de participación cidadá compareceu a petición do BNG e dixo que os locais de ensaio contarán 

con cámaras de videovixilancia e será necesario un código de acceso cando se queira entrar. 

-Os parques biosaludables, como o que se retirou do Salgueiral, serán instalados preto de lugares onde pasea a 

xente. Isto respondeu o concelleiro de medio-ambiente ao BNG. 

-O Concello rompeu o contrato coa empresa que estaba redactando o Plan Xeral (ARTEPLAN). AER abstívose 

por non ter datos dabondo. O resto de grupos votou a favor. Nunha  reunión posterior, dende o goberno local 

informáronos que toda a documentación vai pasar ao Concello e que ARTEPLAN renunciou a parte do que 

reclamaba. 



Dende AER queremos dar voz nos plenos a persoas, colectivos e asociacións.  
Hai 4 formas de participar no pleno: 

No Boletín anterior informamos sobre a Ruta das Pedras sen mencionar o labor de conservación, divulgación e 

promoción que desta ruta teñen feito a Asociación de Veciños de Ventosela e o colectivo Pedra Taió. 

Ese labor inclúe limpeza, sinalización, rutas guiadas (explicando aos sendeiristas historias e lendas da senda). Así 

pois implementamos a información facendo constar que no correo de dita Asociación de Veciños podedes solicitar 

o tríptico coas especificacións sinaladas. avventosela@hotmail.es. 
Animamos a todos a visitar a ruta e tamén a parroquia, e felicitamos a estes colectivos polo labor realizado. 

Convidamos a todas aquelas asociacións que queiran promocionar ou dar a coñecer os seus traballos a participar 

neste boletín sendo colaboradores nesa nosa filosofía da participación e movilización cidadá. En cada boletín 

consta o correo de contacto, ademais podedes contactar, no caso concreto das asociacións, con 

aerasociacions@gmail.com. 

GALIZA CULTURA 

Enlaces de interese: 
www.faloderedondela.com 

www.redondelatv.com 
www.radioredondela.com 

COMUNICADO DE AER SOBRE O ESTADO ACTUAL DO SERVIZO DE EMERXENCIAS 
     No Pleno de outubro, AER presentou unha moción para crear un grupo de traballo co fin de solucionar a 

precariedade na que se atopa actualmente o Servizo de Emerxencias de Redondela, aprobada por unanimidade. Trala 

segunda reunión deste grupo de traballo, o estado actual é o seguinte: 

     O equipo de Goberno, como xa anunciara con anterioridade, pediu dispensa á Xunta para que axudara a solucionar 

este tema. A resposta foi positiva segundo di o concelleiro de Interior, pero o certo é que a día de hoxe aínda non hai 

avance ningún. 

     Dende AER cremos que non se debe agardar de brazos cruzados a solución que nos propoñan as institucións, xa que 

a vía de actuación que se esta a tomar ultimamente nestes casos é a xestión indirecta, coa que estamos totalmente en 

contra. Polo tanto, debemos traballar para atopar a mellor opción e conseguir destas institucións a axuda para afrontar 

os custes. 

     Ante a ausencia de propostas, tanto por parte do equipo de goberno coma dos demais grupos políticos, aportamos 

unha posible vía de actuación consistente na comarcalización de dito servizo coa cidade de Vigo, xa que tanto os 

medios coma a ubicación do seu parque de bombeiros fai viable esta opción, garantindo eficacia e legalidade. Para isto 

teríase que chegar a un acordo entre as dúas cidades, coma xa se ten feito noutros lugares, é dicir, Redondela pagaría a 

Vigo un corpo operativo que cubra o noso concello. Segundo fontes do concello as arcas municipais non poderían 

soportar o custe íntegro, pero agardaamos que as boas intencións que polo visto ten a Xunta sirvan para levar a cabo esta 

proposta. 

     AVISO PRA NAVEGANTES 
Membros do Departamento de Medio Ambiente de AER estamos levando a cabo unha sinalización de verquidos 

contaminantes (sexan de empresas ou de particulares) nos ríos de Redondela. 

Todos temos parte de responsabilidade nesta desfeita ambiental. Se coñeces algún lugar noxento ponte en contacto 

connosco. A auga, e polo tanto os ríos, son fonte de vida, non nos esquezamos. 

 
                                                                            “Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar…”   

                                                                             (Coplas por la muerte de su padre, Jorge Manrique)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

-MOCIÓN: trátase dunha proposta ao pleno do Concello, que ten que ter unha exposición de motivos e ten 
que ter unha proposta de acordo. O que se acorde, debe cumprilo o Concello, sempre que teña competencias. 
- PREGUNTA: formúlase unha pregunta ao equipo de goberno, sendo obrigatoria a súa contestación 
pública. Non hai dereito a réplica. 
- ROGO: é unha petición formal ao goberno local, evidentemente, non teñen a obriga de cumprilo. 
- SOLICITUDE DE COMPARECENCIA: pídese a solicitude do alcalde ou concelleiro pra preguntarlle 
sobre un tema, tendo o solicitante dereito a réplica. 

MÓVETE!!!    

SE QUERES PRESENTAR CALQUERA DESTAS INICIATIVAS NO PLENO, PONTE EN CONTACTO CON NÓS 

mailto:aerasociacions@gmail.com
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ACHÉGATE!!! 


