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Tratos de favor no
Concello de Redondela?
Estes días descubrimos, grazas á publicación
duns pinchazos telefónicos na “Voz de
Galicia”, que o alcalde de Porriño, Nelson
Santos, chamou ao alcalde de Redondela,
Javier Bas, para que lle “botara una man” a
determinada empresa de iluminación:
- Nelson Santos. Mira, quería pedirche un
favor. Hai un amigo meu do Porriño que
traballa bastante aí, o de electricidade Radio
Pérez.
- Javier Bas. Si
- N.S. Facíavos moitas cousas de iluminación e
de...
- J. B. Si, que tivo un problema cun accidente
ou algo así.
- N. S. Morréuselle un neto aquí en Budiño
nunha obra.
- J. B. Si, si.
- N. S. É bo, parece ser que desde que pasou
iso deixastes de traballar un pouco con el.
- J. B. Claro, porque non tiña ao día todo, non
tiña nin... o tema de relación coa
Administración non o tiña todo claro, é dicir,
parece ser que non tiña as altas adecuadas
para o tema dos traballadores. Non sei,
algunha historia atopamos por aí por parte os
técnicos.

- N. S. El ten todo ben.
- J. B. ¿Si?
- N. S. Si, si. Ten todo.
- J. B. Nós estabamos moi contentos con el.
- N. S. O que pasa é que é moi boa persoa. Se
podes botarlle unha man...
- J. B. Si, home, si.
- N. S. Eu agradézocho.
- J. B. Si, home, si, dígolle a Ermi concelleira de Festas- que o chame e
quedamos os tres.
Estes pinchazos telefónicos foron efectuados
polos investigadores da Garda Civil ao alcalde
do Porriño, Nelson Santos, e a varios
concelleiros imputados por tráfico
de
influencias, prevaricación, malversación
de caudais públicos e vulneración de
dereitos dos traballadores. O Xulgado de
Instrución número 3 investiga unha presunta
trama articulada para beneficiar a
determinadas empresas con contratos
públicos
e unha rede de enchufes
denunciados pola Garda Civil e a Fiscalía na
denominada operación Multiusos.
Á vista desta nova, pedimos por rexistro a
facturación da empresa Radio Pérez ao
Concello de Redondela:

continúa na páxina seguinte

Comprobamos que esta empresa só foi
contratada no mandato do PP. O Concello
deixou de contratala despois dun accidente
(xaneiro 2013) que revelou irregularidades nos
contratos dos traballadores; pero despois da
chamada de Nelson Santos a Javier Bas,
en outubro do 2013, o goberno local
volveu invitar e contratar a esta empresa.
Lembremos que Nelson Santos está
imputado
por
prevaricación
en
contratacións
municipais
dende
principios do 2013.
Comprobamos tamén que os importes das
facturas dos alumeados de nadal, se restamos
o IVE, dan 17.999,8 € no 2014, 17.999,9 € no
2013 e 18.000 no 2012 €. Saben que se se
superan os 18.000 €, a contratación non
podería ser por adxudicación directa?
Farán estes axustes para evitar así que

haxa expediente de contratación e poder
adxudicar os traballos máis facilmente “a
dedo” a esta empresa “recomendada”
polo alcalde de Porriño?
Dende AER tamén nos preguntamos: ¿non
aforraría o Concello sacando a concurso público
a iluminación das diferentes festas, tal como
recomenda o interventor no seu informe dos
orzamentos municipais?
O que di o informe: “Débese procurar na
contratación administrativa o de dar a
maior publicidade posible [...] Dende o ano
2011 e sen ser exhaustivos, as licitacións nos
que se seguiu un procedemento sen
publicidade arroxaron unha media de baixa no
precio de licitación de 8,64% fronte a media de
baixa no precio de licitación daqueles
procedementos con publicidade que presentan
un 22,11%”

Quen move as redes sociais???
En AER celebramos que o noso
alcalde teña tanto éxito nas redes
sociais, que nós tamén consideramos
útiles para comunicar cousas e
para intercambiar informacións e
opinións. Nos últimos días, con
motivo da bandeira azul de Cesantes,
puidemos ver como máis de cen
persoas gustaron do que compartía o
alcalde de Redondela.
Agora ben, non nos parece
axeitado que a persoa contratada
polo alcalde para a xestión
cultural do Concello se dedique a
coaccionar ás entidades culturais para que se posicionen a favor do alcalde en plena
campaña electoral; cousa que descubrimos cando nos chegou polo Facebook, pensamos que por
equivocación, unha mensaxe que enviaba esta persoa a unha asociación cultural do noso
concello:
Dende AER preguntámonos:
- Esta persoa cobra por pedir “me
gusta” no Facebook?
- É unha prioridade do goberno
local xogar ás redes sociais?
- Qué tipo de traballos culturais
realiza realmente esta persoa
para o Concello de Redondela?
- Cando esta persoa escribe
“desde el Concello”, actúa por iniciativa propia ou mandada polo goberno local?
Mentres, Javier Bas declara á Voz de Galiza: «todo o mundo nos está felicitando. Só hai catro
movendo as críticas nas redes sociais». Vendo o anterior, ¿quen move as redes sociais?

Cesantes, bandeira azul
Algunhas cousas que respondeu o noso
Concello para conseguir a Bandeira Azul
para Cesantes:

“ CRITERIO CALIDADE DE AUGA
- Existe algún vertido de augas industriais
e/ou augas residuais urbanas nas praias do
seu concello e/ou cursos de auga próximos?
NON
- Existen plantas ou instalacións industriais
nas proximidades, que poidan exercer unha
influencia negativa no medio ambiente do
entorno próximo á praia? NON

- Prodúcese algún vertido de augas sen
depurar no concello? NON
CRITERIO XESTIÓN AMBIENTAL
- Incúmprense, en algunha das praias

ou no seu entorno, as normas
desenroladas polo plan de ordenación
ou pola Lei de Costas? NON”

depuradoras
actuais
causan
esporadicamente contaminación orgánica da
ría. Os sitios máis notables, e que saían
como máis problemáticos nas consultas, eran
na enseada preto da Punta de Cesantes; na
praia de Arealonga–Chapela (debido a
residuos orgánicos saíndo no río canalizado) e
pola saída da depuradora da Xunqueira–
Redondela (despois de fortes chuvias debido
á falta de separación de augas pluviais co resto
da rede de sumidoiros).”
“Pequenos recheos e modificacións das marxes
da costa seguen pasando, de forma legal e
ilegal, coa resultante destrución directa de
hábitats.”
Supoñemos que a xestión do PSOE, BNG
e PP nos últimos anos logrou solucionar
todos estes problemas de vertidos e de
ilegalidades urbanísticas no litoral,
porque supoñemos que na solicitude da
bandeira azul, ao goberno local non se lle
ocorrería mentir á asociación que emite
as bandeiras azuis. Ou si?

O Concello de Redondela comprométese á
aprobación dun novo Plan de Emerxencias,
cuxa elaboración está próxima a completarse
p o la C o nc el le ría de Ur ba n ism o ,
Infraestruturas, Patrimonio e Interior, con
antelación suficiente para que ao inicio da
temporada de praias, en todo caso antes do 1
de xuño, estea plenamente operativo”
O bipartito PSOE-BNG recollía estas
afirmacións nos seus informes de medio
ambiente do 2005:

"Algunhas incidencias de contaminación da
praia de Cesantes débense ao mal
funcionamento de colectores domésticos nesa
parroquia. Problemas coas depuradoras actuais
causan esporadicamente contaminación da
ría, principalmente en Arealonga, Chapela
e pola saída da depuradora da Xunqueira,
Redondela. En ambos os casos a solución é
coñecida e existen proxectos para a
súa implantación.”
“A falta de saneamento conectado á rede en
gran parte de Cesantes, e problemas coas

A bandeira azul... do río Alvedosa.
Foto tomada o 21 de maio. Cremos que é
outra medida do goberno local do PP para
potenciar a praza de abastos. Despois das
obras de mellora e despois do aparcamento
con barreiras que están preparando, chega
outra fantástica idea: o espectáculo das augas
de cores para facer máis divertidas as compras
no noso mercado (non se nos ocorrerá
chamarlle augas residuais, non vaia vir o
alcalde dicir que non queremos a Redondela).

A Agrupación de Electores de Redondela insiste na
necesidade de potenciar a transparencia no concello
A falta de transparencia existente no Concello
de Redondela ven sendo unha das teimas que
máis ten reivindicado a Agrupación de
Electores de Redondela (AER). A dificultade
permanente para que os veciños do
concello teñan un acceso sinxelo a toda a
documentación e procedementos abertos
polo Concello, e a non existencia dunha
plataforma, dígase a propia páxina web do
Concello, que poña toda esa información
accesible de xeito sinxelo a disposición de quen
a queira consultar, tenta ser suplida pola
propia agrupación informando directamente ás
asociacións do concello dos que teñen correo,
e a través do seu Facebook.
Dende AER estamos dispostos a
proporcionar toda aquela información
que poida ser de interese para a
veciñanza unha vez que nós consigamos
ter acceso a ela. Deste xeito enviamos os
pasados días ás asociacións e aos demais
grupos da oposición, BNG e PSOE, para que

difundan entre a veciñanza, documentación
relativa ao novo pavillón da marisma, ao
regulamento do aparcadoiro da alameda, á
bandeira azul da parte dereita da praia de
Cesantes, así como o informe trimestral de
execución dos orzamentos. Todos eles, temas
de actualidade e dun grande interese para
tódolos veciños e veciñas de Redondela.
Dende AER tamén se recalca que de xeito
periódico realízanse asembleas abertas polas
parroquias, para recoller as impresións e
preocupacións de particulares e colectivos; que
saiban os veciños e veciñas que calquera que
queira expoñer un problema, dúbidas ou
facer
algunha
proposta,
realízanse
tódolos luns a partir das 19:30h reunións
na Casa da Cultura de Redondela ás que
poden asistir. Ademais, a páxina de Facebook
da agrupación preséntase aberta a toda a
veciñanza e calquera cuestión pode ser
trasladada facilmente a través desta plataforma
ou do correo electrónico.

Este mes de maio fixo
tres anos o movemento
15M. Tamén hai tres anos
que AER está no Concello.
Estamos
aínda máis
indignados cos partidos
políticos tradicionais e
seguimos desexando un
cambio social e unha
DEMOCRACIA
REAL.
Saúdos a tod@s @s que se
indignaron en maio do
2011 e seguen indignad@s.

ACHÉGATE!!!
Se queres denunciar irregularidades, suxerir melloras,
despexar dúbidas ou formar parte de AER, ponte en
contacto en

info@aeredondela.com
Correo: Paseo da Xunqueira, 33-1º
Cantos máis sexamos, máis poderemos facer!

Síguenos en
www.aeredondela.com
aerforo.foroactivo.com
Non me tires, pásame ou recíclame!!!
PAPEL RECICLADO
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