PREGUNTA DE AER RELATIVO A VARIOS ASUNTOS. (Rex. Entrada 27.12.2017,
2017-E-RPLN-12).
PLENO 28 DECEMBRO DE 2017. ACTA 014/2017

“Sobre publicación de información do Concello en páxinas de redes sociais privadas.
No eido das redes sociais hai diversas páxinas que difunden información das actividades que se
realizan en toda Redondela, de actividades e eventos organizados por entidades e polo propio
Concello de Redondela. Esta situación é de interese para dar difusión aos diversos eventos e
lograr afluencia de asistentes e a revalorización do evento.
Non obstante vimos detectando dende hai tempo un perfil de facebook privado (“Redondela
Conta”), que se declara a si mesmo “non institucional”, e que a máis da típica información de
eventos e actividades ven publicando información do traballo diario dentro do concello,
fotografías de traballadores/as do concello na súa labor cotiá, imaxes de empresas
subcontratadas realizando traballos para o Concello de Redondela, reportaxes con información
e imaxes de actos onde ningún medio de comunicación ten asistido e mesmo non se dá cabida
a outros xestores de páxinas de redes sociais a estar presentes.
En moitos dos casos este perfil privado de facebook informa, obtén e difunde traballos
realizados polos/as traballadores/as do concello en horario laboral e en espazos non públicos
(colexios ou aulas dos multiusos); informa, entrevista e difunde campañas realizadas con cartos
públicos polos membros do equipo de goberno mentres que no perfil oficial do Concello de
Redondela non hai constancia nen información de nengunha destas noticias.
AER nun recente rogo propuxo que se cambiase de responsable do mantemento e publicación
da información do facebook oficial do Concello de Redondela. Comprobamos con esta situación
que comentamos, unha persoa allea ao goberno municipal que xestiona un perfil non
institucional estrañamente ten máis información e máis acceso á labor diaria do Concello que a
propia persoa responsable da xestión do facebook oficial que foi contratada para estar ao
tanto de todo o que lle encomende o Alcalde. Ou sexa, estamos ante unha situación de total
deixadez de funcións.
Nas últimas entradas do perfil de Redondela Conta pódese observa:
- Recollida do premio “Concello Recicla-Activo” en dependencias municipais, cando no perfil
oficial non aparece nada ao respecto.

- Vídeos publicitarios dos Concelleiros do goberno local sobre as súas áreas, realizados durante
a súa xornada laboral pola persoa que xestiona esta páxina de rede social privada.
- Imaxes dos concelleiros/as visitando obras do Concello de Redondela durante a xornada
laboral .
- Imaxes, por exemplo, do Obradoiro REDemprega onde sae o alcalde, concelleira e alumnos do
obradoiro durante a realización do seu traballo.
- Etc.
PREGUNTAMOS:
Ten o goberno local coñecemento de que persoas alleas ó Concello de Redondela que
xestionan redes sociais privadas acceden ás dependencias municipais para sacar fotografías
dos traballos que se realizan nestas, mesmo de traballadoras/es?
Existe algún tipo de convenio ou autorización entre o goberno local e os xestores destas
páxinas para que saquen imaxes e publiquen información nas redes sociais?
Como é posible que persoas alleas ao Concello teñan información e acceso privilexiado a
información e actos do concello fronte aos xestores da páxina de facebook oficial do
Concello?
Ten o Concello de Redondela control sobre o acceso e difusión por parte dunha persoa allea á
Administración local dos datos dos seus traballadores protexidos mediante a Lei Orgánica
15/1999, de 13 de decembro, Lei de Protección de Datos de Carácter Personal?”

A Sra. Amoedo responde que hai moita xente que vén ó Concello saca fotos en determinados
actos e eventos e as publica, basicamente medios de comunicación e logo o publican. Nas
páxinas non sei a cales se refire vostede. Dos xestores da páxina de Facebook non temos
constancia.

