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INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

O Concello de Redondela pagou unha comida
da campaña electoral do Partido Popular
AER investigou e presionou, conseguindo
que Javier Bas ingresara esta semana 1.400
euros na conta bancaria do Concello
O alcalde pretendeu “camuflar” este acto
do PP, como “comida institucional”
A Agrupación de Electores de Redondela
puxo estes feitos en coñecemento da Fiscalía,
por se poden ser constitutivos de delito
Panfleto electoral e sobres cos votos

Que debe entenderse por un acto
institucional do Concello de Redondela?
Considerarían como un acto institucional a
realización dunha comida á que só asisten
os integrantes dun partido político?
E se ademais de que ao acto (neste caso,
falamos dunha comida) só asisten os
integrantes dun partido político, este acto
se levara a cabo en plena campaña
electoral, ¿seguirían considerándoo como
un acto institucional do Concello de
Redondela?
Esta é a factura de 1.400 € desta “comida
institucional” á que asistiron “o presidente
da Xunta co seu gabinete, o presidente da
Deputación, o gabinete de prensa e os
concelleiros”. O importe desta factura é o
que Javier Bas ingresou esta semana
despois das denuncias de AER.

A celebración da festa do Choco 2015, tivo
lugar os días 9 e 10 de maio, coincidindo
coa primeira fin de semana da campaña
electoral das eleccións municipais
celebradas o 24 de maio do 2015.
Esta é a factura de outra comida dese
mesmo día, onde as autoridades
custáronnos 490 euros, en concepto
“dietas festa do Choco”. Segundo o alcalde,
“comida con deputados provinciais e
alcaldes de concellos limítrofes”. Por máis
que preguntamos por rexistro, non nos
dixeron quen foron os comensais e cantos
eran, nin nos facilitaron as posibles
invitacións cursadas.

A comida con Feijoo foi durante a Festa do Choco. Vexan como se titulaba nas redes sociais do
Partido Popular, tanto o de Galicia como o de Redondela, esta visita electoral de Feijoo á nosa vila
para apoiar á candidatura do PP:

Vemos nas fotos que todas as
persoas, son afiliadas do PP, pero
ningunha delas ven en calidade de
representante dunha institución, sexa
Concello, Xunta ou Deputación.
Todos representan ao Partido
Popular.

Sobre todo comprobamos como o propio Partido Popular falaba da visita de Feijoo en
calidade de “presidente do PP galego” e non como presidente da Xunta; e en todo
momento dicía que viña a apoiar ao candidato do seu partido na campaña electoral.
Así xustificaba o alcalde as facturas destas comidas do PP que cargou ao Concello:

Cando AER tivo coñecemento destas facturas, presentou os seguintes rexistros:
- 03.02.2016 - solicitando copia da factura de 1.400 euros a nome de CGCP, SLU
- 05.02.2016 - solicitando copia da factura de 1.650 euros a nome de CBG.
- 24.02.2016 - solicitando información das persoas que asistiron e o menú correspondente á factura de
CGCP, SLU por importe de 1.400 €.
- 25.02.2016 - solicitando as invitacións que por parte do Concello se enviaron ao presidente da Xunta de
Galicia, ao presidente da Deputación, a Alberto Pazos; e as invitacións que lle enviaron aos grupos da
oposición do Concello de Redondela con motivo desta comida correspondente á factura de CGCP, SLU.
- 26.02.2016 - solicitando ao Concello as invitacións cursadas, e os asistentes da comida que se fai
referencia na factura emitida por CBG.
A pesar da información solicitada, en ningún momento o goberno local nos indicou cantas persoas e quen
foron os que asistiron a estas comidas, e en ningún momento se acreditou que os grupos da oposición que
forman parte da corporación municipal foran invitados a estas "comidas".
Ante as peticións e a presión exercida por AER en relación ao pago das facturas, e sendo conscientes de
que non se ía parar ata obter a información solicitada, o Alcalde procede a ingresar na conta do Concello
a cantidade de 1.400 €.
Para AER non cabe ningunha dúbida de que as comidas celebradas durante as festas do Choco, e que
foron pagadas cos cartos do Concello, correspóndense con actos partidistas realizados con motivo da
campaña electoral, que nada ten que ver cun acto institucional do Concello de Redondela. Tampouco nos
cabe a menor dúbida de que de non ser pola insistencia na petición de información, non se procedería a
ingresar na conta do Concello o importe correspondente a unha comida.

Contestación recibida esta semana por parte do alcalde, e orde de abono na conta do Concello

Practicamente toda a prensa, tanto galega como estatal, fíxose eco desta visita de Feijoo á nosa vila na
Festa do Choco; e non como visita institucional, senón como visita do Presidente do PP galego en campaña
electoral para apoiar á candidatura do PP de Redondela, con Javier Bas á cabeza.

Feijoo non veu a Redondela en calidade de presidente da Xunta, algo totalmente
lícito, senón como presidente do PP de Galicia, e veu facer campaña, algo que é
tamén totalmente lícito. O que non é lícito nin admisible é que se lle cargue a factura
das súas comidas ao Concello de Redondela.
Botamos en falta que non se asuman responsabilidades políticas por parte de
ningunha persoa. A súa actuación demostra que non fixeron ben as cousas.

Síguenos en

facebook.com/AERedondela

Correo electrónico: info@aeredondela.com

twitter.com/AER_Redondela

www.aeredondela.com
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