CONCELLO DE REDONDELA

aos grupos políticos para celebrar mitins sen pedir ningunha contra prestación,
a pesar de que cando se cede o uso sempre hai gastos como por exemplo o da
luz.
A Presidenta informa que este ano se ten previsto crear unhas subvencións
para os centros culturais, que consistirán en concederlles unha cantidade de
cartos para que se poidan autofinanciar. Os centros beneficiarios terán que
reunir uns requisitos como por exemplo demostrar que están abertos todo o
ano e que realizan unhas mínimas actividades. A xustificación para poder optar
á subvención se está a intentar que sexa cos gastos do ano 2012, porque se
foran cos deste ano non se podería conceder no presente ano a subvención.
Amante Romero Álvarez di que o Concelleiro de Cultura se comprometeu a
conceder 1.200 euros para contribuír ao pagamento da persoa que está ao
cargo da biblioteca que é municipal e non se recibiu nada e non se mandou
ningún/ha bibliotecario/a.
Ana María Alonso Alonso di que non se pode subvencionar dende o Concello
para pagar a traballadores.
María Ánxeles Babarro Fernández di que a biblioteca de Cabeiro non ten
carácter municipal como pode ser a de Redondela.
María Dolores Pazos Otero di que a biblioteca supón un gasto importante entre
o que se lle da á persoa encargada e a calefacción.
Amante Romero Álvarez di que se pasou hai tempo unha lista coas
necesidades da parroquia e non se fixo nada, pero o maior problema para as
asociacións culturais é que non se active o convenio interparroquial.
María Ánxeles Babarro Fernández di que a estas alturas tiña que estar feita a
programación.
María Dolores Pazos Otero di que estes convenios eran unha forma de mover
a cultura, porque os grupos ensaian todo o ano e se non fan actuacións
desmotívanse e supoñía ir uns grupos dunha parroquia a outra.
María Ánxeles Babarro Fernández di que os grupos vivían deste convenio
sobre todo os que non teñen local propio porque se non se fai se desvinculan
aos grupos do Concello. Asemade este convenio fomenta a relación entre a
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veciñanza, xa que todos os grupos se coñecían. Tamén opina que se non se
fan actuacións os grupos se desaniman.
A Presidenta di que aínda se está a tempo de facer os convenios, pero que
será o concelleiro de cultura o que tratará este tema.
Amante Romero Álvarez pregunta se vai a haber este ano axudas para
remodelación. A Presidenta di que se incluirán na liña de subvencións para a
autoxestión dos centros culturais.
Amante Romero Álvarez di que o saneamento en Cabeiro está igual que cando
entrou esta corporación.
A Presidenta di que non se fixo nada en saneamento porque nos últimos
orzamentos non foi posible dotar ningunha partida para inversión e isto afecta
tanto ao saneamento como aos camiños. Dicían que había un millón de euros
para inversión, en realidade había 500.000 euros e agora hai 40.000 euros
despois de planificar as obras de saneamento. Para este ano hai tres proxectos
de saneamento un deles está destinado á parroquia de Cabeiro. O obxectivo
deste equipo de goberno é conseguir que exista como mínimo unha partida
para inversión de 300.000 euros, por iso os orzamentos do ano 2012 foron tan
austeros.
Sabino Amoedo Dacosta di que o Concello tiña que pedirlle cartos á Xunta ou á
Deputación, parece que non ten mando para facer isto, asemade non se fixo
nada novo en Cabeiro só manter o que xa había e iso é unha obriga do
Concello porque para iso a veciñanza paga os seus impostos. Non está ben
que nas propagandas políticas se diga que se fan cousas na parroquia que
resulta que foron feitas pola veciñanza, como é o caso do campo de fútbol que
foi a Comunidade de Montes a que puxo 8.000 euros e a Deputación só trouxo
as máquinas, pero na propaganda electoral só aparece a Deputación ou o
Concello.
A Presidenta di que as poucas obras que se fixeron foron a través da
Deputación e a Xunta. Sobre o das colaboracións, pola sua parte, non ten
ningún problema en que así figure na propaganda.
María Dolores Pazos Otero di que o tramo de saneamento máis costoso foi
sacar o saneamento de Negros á estrada xeral, pero que no centro da
parroquia a inversión que faga o Concello a recupera a través das taxas do
enganche.
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Sabino Amoedo Dacosta di que o Alcalde se comprometeu a facer co persoal
do propio Concello os tramos pequenos de saneamento e lévanse seis meses
esperando polo aparellador para facer o das Fontiñas. Sobre o tema dos
verquidos a Policía Local debería dar unha volta polo monte, porque o monte é
algo colectivo e a Policía ten medios para investigar.
Amante Romero Álvarez di que se solicitaron as seguintes reparacións:
–O Camiño dos Covelos está en mal estado
–No Camiño do Eido Vello hai unha fochanca
–No Camiño do Campiño á altura do número 58 a cuneta está no medio do
camiño e á altura do número 22 hai un verquido de auga constante que desfai
a estrada polo que habería que meter unha drenaxe ou facer a cuneta. Á altura
do número 99 como non se lle deron saídas ás augas entran na casa dun
veciño. Neste camiño quedouse cun veciño para facer un muro, xa que éste
cedía, pero o tempo pasa e non se fai nada
–No Camiño do Costal á altura do número 10 a auga vai por un muro con
perigo de que se derrube
–No Camiño da Lousa como non hai cunetas as augas inundas as vivendas da
marxe esquerda
–No Camiño da Coutadiña a traída de augas fixo a canalización, pero o
Concello asfaltou enriba da terra e agora hai unha fochanca
–No Camiño da Graña hai unha reixa para a recollida das augas, pero é tan
pequena que a auga pasa polo lado e vai á estrada, polo que habería que
ampliala
–No Camiño da Carrasqueira hai fochancas e non se pode pasar cos tractores,
polo que habería que meter tubos para canalizar o río. A Presidenta pregunta
se a veciñanza fai o traballo e o Concello pon os materiais
–Pedíronse sinais de tráfico e un estudo de seguridade vial para a redución da
velocidade
–No Camiño do Pío á altura do número 18 necesita que se faga a cuneta
–No Camiño da Melixosa á altura da Estrada de Negros hai unha fochanca e
unha reixa que hai que levantala ao nivel da estrada
–No Camiño dos Canos hai unha rebouza, os contedores están na estrada e
hai que botar o lixo dende a estrada xeral
–Retirar o sinal de 5 toneladas. A Presidenta di que está para sacar
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Sabino Amoedo Dacosta di que hai que buscar unha solución para a recta do
monte, xa que por alí pasan persoas camiñando e en bicicleta e os coches
veñen a moita velocidade, incluso os dos talleres veñen alí a probarlos.
Amante Romero Álvarez di que polos menos son necesarios 5 sinais de límites
de peso, de velocidade e de animais soltos. Tamén sería importante que se
obrigue ás/aos propietarias/os a limpar as súas devesas. Había unha luz onde
está o aparcamento do centro e se quitou.
A Presidenta di que a sacaron os operarios municipais de motu propio sen que
ninguén lles dixera nada e que o problema é que esa luz está nunha zona
privada, que haille que buscar un lugar nun camiño público ou senón xustificar
a súa colocación en base á perigosidade da zona. Vaise encargar de arranxalo.
Sabino Amoedo Dacosta di que non lle parece normal que non se poña unha
luz porque o Centro Cultural é privado. O Centro Cultural é para toda a
veciñanza e o Concello debe axudar aos centros.
Inés Bastos Alonso di que as luces do pavillón do colexio de Portocabeiro están
moitas veces encendidas pola noite. A Presidenta di que para correxir esa
situación a veciñanza ten que colaborar.
Constante Álvarez Álvarez di que a cancela do campo está aberta e aparcan os
vehículos pola estrada do colexio ata a saída de Candeán. Hai un letreiro de
non aparcar, pero non se lle fai caso.
Amante Romero Álvarez di que o muro do cemiterio está caíndo e estaba
sinalizado con ferros, pero os levaron.
Sabino Amoedo Dacosta di que ese muro podería estar feito se o aparellador
municipal non lle buscara tantos problemas porque a Comunidade de Montes
colaboraría para facelo. No lateral do camiño se foron depositando restos de
maleza que a terra absorveu e o muro foi cedendo. Agora está moi perigoso e
habería que arranxalo como prioridade antes de que aconteza unha desgraza,
e que se solicite a colaboración da Deputación.
A Presidenta informa que a Deputación está investindo moito en Redondela,
agora estase a facer o arranxo no Campo do Choco.
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Sabino Amoedo Dacosta di que Urbaser deixa os contedores mal colocados en
metade da estrada o que provoca situacións de perigo para a veciñanza cando
vai a depositar o lixo e non se lavan o suficiente.
A Presidenta di que se puxeron moitos contedores e cada vez solicítaselle á
empresa o seu mantemento.
Amante Romero Álvarez di que habería que solicitar para Cabeiro dous
contedores de vidro e tres de cartón.
María Ángeles Babarro Fernández di que se podería pedir un de aceite.
María Dolores Pazos Otero solicita que o Concello faga no Centro Cultural un
curso de xardinaxe.
Ángel Lago García solicita axuda do Concello para realizar obra de peche no
depósito de auga e para facer pozo para o campo de fútbol.
Paulo Medal Fiel di que escoitou as peticións da veciñanza, pero quere saber
como o Concello vai afrontar estas peticións e os compromisos que fará para
concretar a súa realización.
A Presidenta di que a idea do equipo de goberno é recoller as demandas e que
se estableza unha orde de preferencias dende o Consello Parroquial, que para
iso se creou. Os camiños e o saneamento será o máis complicado porque se
terá que priorizar. No 2013 faranse obras de saneamento en Cabeiro.
Amante Romero Álvarez entrega á presidenta a relación de peticións da
parroquia de Cabeiro e o documento de cesión dun local do Centro Cultural
para unha axencia de lectura do Concello de Redondela.
Inés Alonso Bastos di que hai veciñas/os que non pagan a conexión ao
saneamento. A Presidenta di que se están cruzando datos entre Aqualia e o
padrón do IBI para localizar as persoas que aínda non fixeron o pagamento.
Asemade dende o Concello estanse preparando uns planos para que se vai
polas vivendas a facer o control.
A Presidenta di que o obxectivo do Concello é crear unha partida para
inversión. E tratarase o tema do muro do cemiterio e do saneamento.
Sabino Amoedo Dacosta propón que se acorde que os Centros Culturais non
paguen o IBI. A Presidenta di que estudiará o asunto.
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E, non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levantouse a sesión,
sendo as vinte e dúas horas e cinco minutos da data fixada no encabezamento,
en proba de todo o que se extende a presente ACTA, da que, como Secretaria
do Consello, DOU FE.
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