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INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

AER acomete o relevo dos seus concelleiros
no ecuador do presente mandato
Ao longo destes plenos, a Agrupación de Electores
de Redondela (AER) vai dando cumprimento a un
dos seus compromisos electorais: o relevo dos seus
concelleiros e concelleiras no ecuador do mandato.
Do mesmo xeito que aconteceu no anterior mandato, cando o concelleiro Jorge Varela fora relevado
por Alfonso Blanco transcorridos dous anos, chegou
o momento do relevo dos actuais concelleiros de
AER. No pasado pleno do mes de maio, renunciou
xa ao seu posto de concelleiro Jorge Varela, que foi
substituído por Xosé Covelo no pleno ordinario do
28 de xuño. Ao final deste mesmo pleno, renunciaron Ricardo Figueroa e Beatriz Laíño, que serán
substituídos no pleno de xullo por Noé Cano e Roberto Darriba. Finalmente, en xullo renunciará Bernardo Crespo e será substituído en agosto por
Javier Bastos. O proceso está sendo gradual, para
que a Agrupación non quede puntualmente sen
representación no pleno e para que tampouco se lle
proporcione vantaxe numérica ao grupo de goberno
fronte á oposición nestas sesións plenarias.

Comeza pois unha nova fase en AER que pretende
ser continuista do traballo feito no Concello polos
edís saíntes, alternando os roles dentro da Agrupación nas labores que desempeñan parte dos seus
membros.
En AER todos e todas nos consideramos veciños e
veciñas igualmente capacitados para enfrontarnos
tanto ao traballo directo de representación dos
nosos electores e electoras no Concello, como ao
traballo indirecto e anónimo que lle dá apoio aos
nosos concelleiros.
Este relevo supón tamén, xa a dous anos das
vindeiras eleccións municipais, un momento clave
de cara a que a veciñanza se anime a achegarse a AER, a apoiar no traballo diario e a
adquirir as dinámicas e a experiencia acumulada, de cara a conformación dun futuro grupo de traballo de veciños e veciñas que puidese dar continuidade á Agrupación de Electores en Redondela e ao traballo xa desenvolto ao longo destes dous mandatos.

Análise do contrato e do informe
económico de Aqualia
Dende AER debemos salientar a necesidade de
comprobar que se fixeron as inversións recollidas
na concesión, e tamén canto leva cobrado Aqualia
en base a esas “supostas” inversións.
A modo de exercicio para a cidadanía, gustaríanos
saber cales dos seguintes investimentos se fixeron:
“PROPUESTA DE APORTACIÓN ECONÓMICA”

“Sean cuales sean las obras finalmente realizadas
dentro del Plan de Inversiones de la Concesión, su
cuantía ascenderá a la cantidad ofertada, ya
que es ésta la razón que justificaría el incremento
tarifario propuesto con objeto de amortizar las
obras construidas por dicha cantidad.”
Inversións propostas, con cantidades en pesetas:
1.- Instalación de una Estación de Pretratamiento
de Aguas Residuales en Chapela: 35 millones.
2.- Conducción de suministro de agua desde la
red de Vigo hasta el depósito de Cidadelle en Chapela: 26,60 millones.
3.- Abastecimiento en cuatro ramales desde el
depósito de Candeán, en Vigo, a las zonas altas de
Parada y Cidadelle, en Chapela: 66,24 millones.
4.- Construcción de un depósito de 3.000 m3 de
capacidad en el “Alto de Cabaleira” para abastecimiento a la parroquia de El Viso y zonas altas de
Outeiro y Cesantes: 52,50 millones.
5.- Instalación de un bombeo del agua tratada en
la ETAP de Quintela, en la zona alta de Outeiro
(Pereira) y tubería de impulsión hasta el nuevo
depósito. Tubería bajante de dicho depósito hasta
enganche en la red existente: 99,50 millones.
6.- Saneamiento de la playa de Cesantes. Colector general de margen y bombeos de residuales
para enganche a la nueva EDAR: 146 millones.
7.- Colector general de Saneamiento para San
Vicente de Trasmañó en Chapela y enganche a la
red existente: 37,50 millones.
8.- Abastecimiento desde el depósito de la ETAP
de Quintela en dos ramales a las parroquias de
Costeira y Quinteiro. Colectores generales de saneamiento de ambas parroquias: 79,66 millones”.
TOTAL: 543 millóns de pesetas.
Non deixa de ser curioso que a pesares de ofrecerse unha inversión de 543 millóns no documento
oficial, asinado ante notario, figuren só 527 millóns.
¿Que pasou co resto?

Dende AER preguntámonos:
- FIXO A CONCESIONARIA ESTAS OBRAS?
- TEN XUSTIFICADO A CONCESIONARIA AS
INVERSIÓNS?
- CANTO LEVAMOS PAGADO POLA AMORTIZACIÓN DESAS OBRAS?
Entendemos desde AER que se debería crear, canto antes, unha comisión específica que
clarifique as contas desta empresa; aínda
que aceptamos que se leve á comisión de
seguimento dos servizos privatizados.
No informe económico de Aqualia do ano 2015
feito en xuño do 2016, reflíctese que no apartado
de Saneamento, saen das Estacións de Tratamento
de Auga Potable (ETAP’s) uns 1.356.943 m3 de
auga. Aqualia paga pola compra de auga
359.186,64 €, e ingresa polo abastecemento
430.912,53 €. Temos:
Auga
comprada

Pagado

Euros/m3
pagados

Cobrado

Euros/m3
cobrados

Beneficio

1.356.943 m3

359.186,64 €

0,2647

430.912,50 €

0,3175

71.725,89 €

Primeira conclusión:
Compran a auga 0,2647 €/m3, o cal supón que
compran máis caro ca o que cobran polos primeiros
tramos de facturación, xa que ata 15m3 cobran
0,1774 €/m3, e ata 30m3 de consumo cóbranos
0,2470 €/m3 (consulten vostedes as súas facturas).

Datos dos importes que cobra Aqualia segundo o
tramo de consumo:
Abastecemento
Bloque Límite m3 €/m3
1
15
0,1774
2
30
0,2470
3
45
0,6713
4
>45
0,6904

Saneamento
€/m3
Bloque Límite
1
15
0,0710
2
30
0,0988
3
45
0,2685
4
>45
0,2764

Vistos os resultados, pode haber unha gran facturación por enriba dos 30m3, xa que no resultado
global de Aqualia, o abastecemento supón uns
beneficios por este concepto de 71.726,02€. Pero...
30m3 nun trimestre son 10m3/mes. É dicir, unha
vivenda consumiría se isto fora así uns 333 l/día.
Cantos gastades máis diso cada día? Se sodes tres
persoas teriades que gastar máis de 100 l/día por
persoa. Realmente... hai tantas familias que sobrepasan este consumo?

En canto ao Saneamento, Aqualia di que trata
3.851.385 m3 de auga, e que obtén uns ingresos
de 161.381,92 €. Logo temos:
Auga comprada

Auga tratada

Diferencia

1.356.943 m3

3.851.385 m3

2.494.442 m3

Segunda conclusión: Entre a auga que sae das
ETAP’s (1.356.943 m3) e a que entra nas EDAR
(3.851.385m3), temos unha diferencia de
2.494.442 m3 (case 2 millóns e medio de m3 máis).
Datos que nos indican un desfase só explicable
pola diferencia entre usuarios de abastecemento e
os que fan uso do saneamento, ademais da incorporación de augas pluviais.
No ano 2012, segundo datos da propia Aqualia, a
diferencia entre usuarios dun e outro servizo era de
1.514 usuarios (10.176 de saneamento fronte a
8.662 de abastecemento). Diferencia que seguramente se ten incrementado polas novas conexións
de saneamento, pero que dificilmente poden xustificar máis de dous millóns de m3. Polo tanto, temos que concluír que hai un problema no
tratamento chamado “augas pluviais”.
DATOS sobre Nº. USUARIOS DE 2012 (Aportados
por Aqualia):
Abastecemento

Saneamento

Diferencia:
(Só saneamento)

8.662

10.176

1.514

Cos datos de 2012 habería que supoñer que eses
usuarios de saneamento (1.514) aportarían 1.647

m3/ano cada vivenda. Ou sexa 137 m3/mes, o cal é
unha barbaridade. O problema está logo “NAS
PLUVIAIS”.
Terceira conclusión: resulta salientable que no
informe sobre 2015 se mencionen uns ingresos por
“CUOTA FIXA DE SERVIZO” de 1.048.248,51€.
Tendo en conta que a cota fixa é de 26,36€ por
trimestre e polo tanto 105,44€ usuario/ano. SÓ
USANDO OS DATOS DE 2012 teriamos uns ingresos
de 1.072.957,44€/ano.
Usuarios
Saneamento

Cuota anual

Ingreso anual
estimado

10.176

105,44

1.072.957,44

Contas feitas considerando todas as conexións
como domésticas e non aplicar o incremento que
suporían as cotas industriais.
BAIXOU A RECADACIÓN DA CUOTA FIXA?
Parécenos contraditorio co feito de presumir da
cantidade de saneamento incorporado nas parroquias. Se temos máis contribuíntes ao saneamento,
como pode ser que os ingresos sexan inferiores aos
que corresponderían cos datos de 2012 (10.176
usuarios de saneamento)?
Para traducirlle aos que xa teñen unha idade: 1
millón de euros son 166.666.667 Ptas. O que supón, dando por “válidos” os seus propios datos, que
os ingresos “por cota fixa de saneamento” supoñen
174.708.085 ptas/ano (para 2015).
Para nós hai moito que ver e xustificar, antes
de dar por válidos eses informes de Aqualia.

AER defende a remunicipalización do servizo de
abastecemento e saneamento da auga
En outubro do ano pasado, o pleno aprobou unha moción de AER para proceder á denuncia
do contrato-concesión do servizo integral de auga potable e saneamento.
Dende AER consideramos que debe analizarse canto antes o contrato de Aqualia e
comprobar se a empresa realizou as obras comprometidas na concesión.
Nos comunicados de prensa, o PP de Redondela
fala dunha serie de cuestións que poñen de manifesto as deficiencias da EDAR (depuradora), polas
cales conclúe que debe ser trasladada e substituída.

Pretenden dende o PP “xustificar” unha decisión.
Pero carecen de argumentos, porque os datos que
ofrecen simplemente poñen de manifesto un incorrecto funcionamento da depuradora mencionada.
É indiscutible que a ubicación da EDAR debería ser mellor, pero non sabemos cal propoñen,
nin sabemos que conversas tiveron coa Consellería,
nin sabemos que informes manexan, nin de que
"fórmula económica" falan (xa que debería pagar
todo a Xunta). Sendo equipo de goberno, o PP
levou unha moción a pleno sen pasar por ningunha
comisión nin informar debidamente á oposición,
buscando exclusivamente o seu titular de prensa e
mentindo: “a oposición non quere cambiar de sitio
a depuradora”.
Pola contra, debemos deixar constancia dos informes-auditorías nos que se pon de manifesto:
a) Valoracións boas-moi boas respecto da desinfección e tratamento das augas.
b) A dixestión anaerobia está “fóra de servizo” xa
que “OS RENDEMENTOS QUE SE OBTIÑAN NA
ELIMINACIÓN DE VOLÁTILES ERAN MOI BAIXOS”
(os fedores).
c) Tamén consta, no informe de xaneiro-febreiro
que “un gran número de lámpadas ultravioleta se
atopan fora de servizo” (25 de 64). E considérase
que “deben revisarse”. Cousa que aparece solucionada no informe de xullo-agosto.
d) Detéctanse concentracións elevadas de sulfhídrico (este gas, máis pesado ca o aire, inflamable,
incoloro, tóxico, odorífero: o seu mal olor é de
materia orgánica en descomposición).
Respecto da capacidade da depuradora, hai que
salientar a xustificación que a mesma voceira do PP
pon de manifesto: “A incidencia das pluviais”. Polo

Síguenos en

que procede preguntarse se as pluviais deben desembocar na EDAR. ¿Por que hai que tratar a auga
da choiva? Que se fixo, e que queda por facer,
na separación de fecais e pluviais?
Manifesta a voceira do PP que:

“A cifra acordada polo servizo durante vinte e cinco
anos pode parecer agora ridícula pero era un prezo
axustado para o servizo que se prestaba na época.
En total acordouse un investimento de 527 millóns
de pesetas. Hoxe sería tres millóns de euros.”
Mención á parte merece esa “graciosa” información respecto da aportación da concesionaria en
pesetas ou o que suporía en euros actuais. Confunde a voceira do PP “prestar” con “dar”? Porque
unha das cousas que están pendentes de
acreditar pola concesionaria é que ten investido todo ao que se comprometeu mentres
cobrou e segue cobrando en base a ditas
aportacións. A inversión de Aqualia non foi
unha doazón; porque dita inversión é recuperable e inclúese nas facturas á cidadanía.
Unha repercusión que responde da devolución de
dita inversión cos intereses correspondentes.

facebook.com/AERedondela

Correo electrónico: info@aeredondela.com

¡NON É O MESMO DAR CA PRESTAR!
twitter.com/AER_Redondela

www.aeredondela.com
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