CONCELLO DE REDONDELA

temas que lle afectan. As/os representantes dos grupos políticos
posicionaranse a favor ou en contra tendo en conta unha visión global do
Concello non so da propia parroquia. Dos temas que se traten se levanta unha
acta e trasládanse os acordos ao Concello e se propoñan asuntos ao Pleno.
Eloy Quiñones Guisande di que os camiños públicos se teñen que respectar.
No Camiño da Faxina púxose un portal e está sen limpar.
O Presidente di que tense previsto meter unha máquina para limpalo, pero que
leva moito tempo sen usarse.
José Luis Villaverde Campos di que quedou inutilizado dende as obras do AVE.
Francisco Fervenza Otero di que hai que darlle unha solución ao Camiño de
Verdeal no Barrio de Costeira. Grúas Rivera botou as augas onde non había
pedra e habería que facer unha media caña ou meter tubos para sacar as
augas do camiño.
O Presidente di que os tubos que se meteron son os que provocan o
atuimento. Propón facer as xuntanzas do Consello Parroquial no antigo
prescolar de Saxamonde que é un local municipal, xa que realizar as xuntanzas
no colexio supón bastante trastorno coas chaves.
Generosa Leirós Barreiro di que a Comunidade de Montes cobrou uns cartos
de FENOSA e como non pode realizar compras cedeu os cartos á asociación
San Mamede de Quintela para que comprara terreos para facer unha casa
cultural. Os terreos que comprou non son edificables porque están debaixo de
torres de alta tensión e ademais a asociación está desaparecida. A
Comunidade de Montes celebra as súas xuntanzas no colexio, e sería útil
dispor dunha sala no local de Saxamonde.
José Luis Villaverde Campos di que a Comunidade de Augas ten un terreo que
se podería destinar para facer a casa cultural.
O Presidente di que o Concello está buscando a maneira de que revirta o
terreo onde está o túnel do AVE para poder dispoñer del e poder facer aí o
centro cultural.
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Eloy Quiñones Guisande e Francisco Fervenza Otero din que non lles gustaría
celebrar as xuntanzas do Consello de Quintela no local de Saxamonde, xa que
se trata doutra parroquia.
Xoan Carlos González Campo di que se hai unha necesidade dun local para
celebrar as xuntanzas e se dispón dun municipal que está próximo se podería
utilizar.
O Presidente di que o local de Saxamonde non está moi saturado, polo que se
podería utilizar.
Por unanimidade das/os membros presentes déixase o asunto da utilización do
local de Saxamonde para a celebración das xuntanzas do Consello Parroquial
de Quintela sobre a mesa.
Generosa Leirós Barreiro di que se podería tratar o tema de facer o centro
cultural nun terreo da comunidade de montes. O Presidente di que se podería
chegar a un acordo coa veciñanza.
Xoan Carlos González Campo di que se debería ter en conta que fora un terreo
de fácil acceso para todas/os, xa que o problema de Quintela é a dispersidade.
O Concello debería insistir sobre a posibilidade dos terreos do AVE.
Luisa Cayetano di que os terreos da Comunidade de Montes están nun lugar
apartado e que non é de paso.
Generosa Leirós Barreiro e Ascendina Alfaya Melón din que xa trataron co
Presidente do Consello Parroquial, como Concelleiro de Vías e Obras sobre a
parada do autobús. O Presidente di que o seu cambio está previsto dentro dun
plan da Deputación, xa que o Concello non ten maquinaria axeitada.
Eloy Quiñones Guisande di que está sen poñer a parada dende ao do Fel ata a
de Milímetro e que nos parques de Quintela se quitan elementos bos e se
poñen outros malos. O Presidente di que a parada a están preparando os
carpinteiros do Concello.
Por unanimidade das/os membros do Consello Parroquial de Quintela aproban
levar na seguinte orde do día o tema do local de Saxamonde e o estado dos
terreos para a casa cultural.
r/ Alfonso XII, 2; 36800 Redondela (Pontevedra), NIF – P – 3604500 – C, Telf: 986 400 300 – Fax: 986 403 894
3

CONCELLO DE REDONDELA

E, non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levantouse a sesión,
sendo as vinte horas e quince 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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