
AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA 

6 DECEMBRO 

2015 

BOLETÍN Nº36 

INFORMA 

O Partido Popular segue consentindo 
a desfeita de Chapela e Trasmañó 

AUDASA terá que expropiar máis de 700m2 fóra do proxecto de ampliación, 
para repoñer os servizos da rúa Pasán e da estrada do Torreiro en Chapela. 

  A comisión de seguimento das obras da Ap-9 comeza a desvelar a realidade oculta dun proxecto 
cheo de escuridade, feito por unha empresa sen escrúpulos e encargado polo Ministerio máis 
escuro do goberno. 
 
  Despois da presión veciñal dos derradeiros meses, o 26 de outubro AUDASA enviou ao Concello 
un borrador para a reposición dos servizos públicos das rúas Pasan e estrada ao Torreiro. Os 
planos amosan que para recuperar o ancho das estradas que marca o PERI de Chapela, queren 
expropiar de forma parcial (anacos de fincas) un total de 714m2 máis do que está no BOE. Ve-
ranse afectados uns 12 particulares e o bispado, terreos nos que se encontra o parque infantil do 
barrio Igrexa que será trasladado a outro lugar que tamén haberá que expropiar aínda sen defi-
nir; esta é a proposta de AUDASA que Fomento subscribe. 
 
  Agora, e cun ano de retraso, o Concello terá que contratar unha consultoría técnica 
para comprobar se a proposta se axusta ás necesidades da veciñanza, ou son insufi-
cientes. 
 
  Dende a nosa Agrupación queremos resaltar que esta contratación vaise facer a petición dos 
colectivos veciñais que forman a comisión de seguimento, e sobre todo grazas á presión da veci-
ñanza que dende xullo está en loita constante contra este roubo consentido. 
 
  Na comisión de seguimento, o arquitecto municipal recoñeceu que dende que el está no Conce-
llo, nunca se consultou nada ao seu departamento sobre a ampliación da AP-9. Queda claro que 
tan só a “parte política” do Concello se está dedicando ao da AP-9, sen ningún tipo de asesora-
mento técnico. 



O que non conseguiron as flotas inglesa e holandesa 
durante a Batalla de Rande, vaino conseguir, nun chasquido 

de dedos, en poucos días, o Ministerio de Fomento. 
  AER preguntou na comisión de seguimento das obras da AP-9 do 3 de novembro deste ano, se 
o Ministerio de Fomento e a concesionaria tiñan pensado desprazar as novas zapatas da  amplia-
ción da ponte, para salvar o Castelo de Rande, sendo incrible a resposta de AUDASA subscrita 
polo Ministerio; “No vamos a mover ninguna, tenemos permiso de Patrimonio para rea-
lizar los pilares como marca el proyecto”. 

  Testemuñas que viviron e viven na zona de Rande aseguran que cando se  executaban as obras 
de construción da Ponte de Rande nos anos 70, a torre e os muros do Castelo foron desmonta-
dos e as pedras numeradas para a súa posterior reconstrución. Reconstrución que nunca se che-
gou a producir pola desaparición das pedras. 
 
 Polo exposto rogamos e solicitamos que o Ministerio busque nos informes da 
obra o paradoiro das pedras usurpadas do patrimonio arqueolóxico. Así mesmo roga-
mos e solicitamos ao Presidente desta comisión (Alcalde), que poña en coñecemento 
de Patrimonio estes feitos avalados por varias testemuñas do lugar. 

AER  fixo un rogo na comisión sobre o Castelo de Rande 

CASTAÑAZO Á AMPLIACIÓN DA AP-9!!! 
  O pasado 8 de novembro, AER organizou o 
magosto “Castañazo á Ampliación da AP-9”, ao 
que acudiron numerosos veciños e veciñas. O 
acto consistiu nun roteiro guiado (polo 
arqueólogo Xurxo Constela) a través do 
patrimonio cultural de Rande, e nun magosto 
precedido pola lectura dun manifesto contra a 
ampliación. Agradecemos a inestimable 
colaboración, axuda e dispoñibilidade da 
Asociación Deportiva e Cultural de Rande. 



O pleno de Redondela reproba a Arturo González, 
concelleiro de Infraestruturas, Patrimonio, Seguridade 

Cidadá, Tráfico, Transportes e Interior  

 A Agrupación de Electores de Redondela, ven-
do a xestión deste concelleiro, ou mellor dito, a 
falta de xestión en todos os temas que leva 
(problemas da veciñanza coa ampliación da AP-
9, taxis, terrazas, tráfico, emerxencias...); e 
vendo que non responde nin aos rexistros nin 
ás preguntas, considera que Arturo González 
Barbeiro non é competente para estar á fronte 
dunha concellería; polo que pediu a súa repro-
bación no pleno do Concello. 
 
  Imos repasar uns cantos temas para que a 
veciñanza saiba como traballa este goberno 
local e este concelleiro reprobado en particular. 

 
DESPERFECTOS NO MULTIUSOS DA XUN-
QUEIRA. O ano pasado, por estas datas, o 
Multiusos da Xunqueira sufriu unha inundación 
por mor das obras de remodelación da cuberta 
do edificio. Estragáronse  equipos electrónicos  
(luz, son, audio), mobiliario (cortinas), o par-
qué do auditorio así como o chan da cabina de 
proxeccións, libros na biblioteca, e apareceron 
goteiras en case todas as salas do edificio. 
Pasados uns meses solicitamos por rexistro (10 
de febreiro) o informe técnico dos danos así 
como a reclamación de danos que o Concello 
lle trasladou á compañía de seguros (queremos 
salientar isto porque nos parece o mais impor-
tante). 
 
  Recibimos resposta o 22 de Abril e o Arquitec-
to Municipal iniciaba o informe dicindo que a 
solicitude de AER de 10 de febreiro lle 
fora remitida ¡¡ o 17 de Abril !!. O día se-
guinte volvemos pedir por rexistro que se nos 
facilite o parte de reclamación cos danos e 
custes. Este rexistro repetiuse o 15 de 

xuño, o 7 de agosto, e o 7 e 8 de outubro; este 
último baixo ameaza de presentalo tódolos 
días. O día 9 de outubro por fin recibimos unha 
resposta, pero non aparecía por ningún lado o 
que pedíamos dende uns meses atrás: a recla-
mación por parte do Concello. A finais de outu-
bro puidemos falar con Arturo González, e este 
dinos que si que hai reclamación, pero que non 
pode dárnola. Dende o 9 de novembro tenta-
mos meter tódolos días o mesmo rexistro para 
ver se nos contestan... Debería haber no Con-
cello, no departamento de Patrimonio, un ex-
pediente de reclamación á compañía de segu-
ros da empresa construtora ou da propia com-
pañía de seguros do Concello, pero non hai 
nada. Arturo fixo todo como fai el: por 
teléfono. 
 
TERRAZAS. O pasado 20 de novembro 
asistimos a unha comisión de Interior para 
tratar a modificación da ordenanza de terrazas  
  Tal como  xa dixeramos no Pleno onde se 
aprobou, esta Ordenanza é imposible de cum-
prir; pero polo menos, o concelleiro de-
beu ter a decencia de intentar cumprir coa súa 
ordenanza 
 
  1. Pasaron os trinta meses para adecuar o 
mobiliario das terrazas e non se modificou o 
máis mínimo. 
 
  2. Non existen as identificacións para colocar 
nos locais co número de mesas e cadeiras. 
 
  3. A maioría das terrazas permanecen deposi-
tadas pola noite nas rúas, ancoradas ao mobi-
liario público. 
 
  4. Segue sen buscarse unha solución ao pro-
blema das licenzas: case ningunha das terrazas 
ten licenza, xa que case ningún local a ten. 
 
  5. Hai prazas nas que se ocupa mais do 50% 
do espazo. 
 
  6. Hai terrazas instaladas en beirarrúas nas 
que se impide o paso de peóns. 
 
  7. Hai terrazas instaladas ao outro lado da 
vía. 
 
  8. Hai toldos ancorados ao chan. 
 
  9. Hai máis mesas e cadeiras das que real-
mente se pagan. 

A moción de reprobación, presentada por AER, aprobouse cos votos a favor do 
BNG e do PSOE. O PP quedouse só defendendo a xestión do seu concelleiro. A 
concelleira non adscrita, Raquel Quintáns, abstívose por falta de información 
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  Paralelamente á súa falta de xestión respecto 
da Ordenanza Municipal, está a súa "xestión" 
para darse présa en retirar unha “jaima” ilegal 
que ocupaba dende hai anos a praza Figueroa;  
pero que soamente foi apercibida despois de 
que a súa compañeira do PP, Mari Carmen 
Amoedo, se fixera cargo do local de hostalaría 
contiguo, o antigo Boliche. Escúdase o conce-
lleiro Arturo González en que apercibiu 
"verbalmente" ao propietario en varias oca-
sións. Paradoxicamente, hai uns meses opera-
rios municipais botaron cemento nos 
“adoquíns” ante o requirimento de dito local, 
xusto debaixo da “jaima” que agora resulta que 
mandaron retirar. Lembrar que entre o Crucei-
ro e Boliche existiron alomenos dous negocios 
que tiveron que pechar, e nun deles a dona 
queixábase constantemente das terrazas. 

  
  Concluíndo, comprobamos que coa “xestión” 
de Arturo, se o local non ten licenza: paga a 
terraza, pona e punto; mentres que se o local 
tenta estar “legal”: ten que cumprir con este 
despropósito de ordenanza, ademais de coas 
interpretacións persoais do concelleiro de Inte-
rior, e do que el te solicite ou considere que 
debe solicitarte. Que fomenta este concelleiro? 
 
POLICÍA LOCAL. Enterámonos, a raíz das 
bases de Inspector de Policía, dos problemas 
internos deste corpo. Enterámonos de que o 
goberno local “faille o baleiro” ao xefe da Poli-
cía Local. Que dirixen este corpo saltándose a 
cadea de mando solicitando inspeccións, infor-
mes, etc. Enterámonos que dende os represen-
tantes sindicais téñenlle feito propostas para 
tentar de cubrir quendas sen necesidade de 
contratar persoal auxiliar, persoal que se con-
trata por seis meses, e que non pode efectuar 
todas as tarefas dun policía Local. E Arturo non 

responde (cousa que fai habitualmente). 
 
  O gasto no vestiario da policía local varía 
anualmente, con flutuacións chamativas, o que 
nos leva a pensar que cada ano gástase de 
forma improvisada. Nestes anos nos que leva á 
fronte da Policía Local, este concelleiro que 
reprobamos non foi quen de sacar a concurso 
o subministro do vestiario, de forma que puide-
se supor un aforro anual ao Concello. 
 
AMPLIACIÓN DA AP-9. O señor concellei-
ro de Infraestruturas deixou constancia clara 
de defender os intereses de Fomento nas con-
centracións da veciñanza de Chapela, e nas 
paralizacións de maquinaria no pasado mes de 
xullo, contra as obras da ampliación da AP-9. 
Moitos veciños non daban crédito ao ver pola 
noite ao concelleiro petando nas portas para 
que unha serie de veciños retiraran os seus 
vehículos, e así facilitar a entrada de maquina-
ria a unha zona na que a expropiación das 
vivendas está en conflito. 
 
 Tamén na comisión de seguimento da obra, o 
concelleiro parecía un representante de Fo-
mento, e os seus propios compañeiros de go-
berno chamáronlle a atención á saída da comi-
sión polas súas intervencións, que para nada 
defendían os intereses da veciñanza que se 
manifesta na rúa. A día de hoxe non está clara 
a reposición dos servizos públicos afectados 
pola obra e dende o seu despacho non saíu nin 
unha proposta para remediar este problemón. 
Se a veciñanza non saíra á rúa no mes de xu-
llo, hoxe tiñamos a autoestrada rematada no 
tramo urbano de Chapela e sen ningunha repo-
sición realizada. 
 
  Pero a culpa non é tan só do señor concellei-
ro, é do seu xefe o alcalde, que sacou da man-
ga a concellería de Infraestruturas para sacalo 
de Urbanismo e retirarlle o marrón da AP-9 á 
señora Amoedo. 
 
  É incrible como se destina ao problema social 
máis grande que vai pasar neste mandato, ao 
peor xestor do equipo de goberno. Despois de 
todas as falcatruadas que fixo o concelleiro e o 
abandono á súa sorte da veciñanza afectada, 
por dignidade, debería dimitir. 
 
 Por último, queremos destacar a nosa sorpre-
sa pola pouca repercusión que tivo na prensa 
esta moción de reprobación. 


