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                  IINNFFOORRMMAA  

 “... e a culpa é de Reguera. Reguera debe 
dimitir”. Esas son as conclusións do alcalde de 
Redondela, que precisou unha hora de mitin-
discurso-comparecencia para tentar darlle a 
volta ao verdadeiro motivo desa comparecencia 
pedida por AER e o PSOE: Javier Bas invitou 
e contratou este Nadal a unha empresa 
uns meses despois de que esa empresa 
“enganara” ao noso Concello, xa que 
prestaba servizos sen ter a todos os seus 
traballadores en regra, e despois de que  
un alcalde imputado por prevaricación en 
contratacións municipais, Nelson Santos 
(alcalde de Porriño), lle “pedira un favor” 
ao noso alcalde para que lle “botase unha 
man” a esa empresa.  
  Lamentable espectáculo o protagonizado polo 
noso alcalde no pasado pleno durante a súa 
“comparecencia”, durante a cal, cunhas 
formas absolutamente caciquís, interpelou 
ao Sr. Orge en termos de ¡CONTESTE SI OU 

NON!, impedíndolle a palabra para rebaterlle; e 
facendo unhas insinuacións insidiosas, dado 
que fora o propio PP o que solicitara dos 
grupos da corporación que aportaramos nomes 
para o tribunal que xulgará ás empresas que se 
ofrezan para  a realización do PXOU. E remata 
a “súa comparecencia” pedindo a dimisión dun 
concelleiro da oposición! LAMENTABLE!  
  Pero o sr. Alcalde fixo moito máis. Primeiro 
ocultounos información (dixo que non tiña 
por que dárnola, que xa nola daría no pleno, 
como así foi), e manipulou os datos cos 
que, en vez de xustificar ou aclarar as 
relacións deste Concello con Radio Pérez 
S.L., adicou unha hora a desprestixiar a 
un membro do goberno anterior. Non lle 
gustou moito que foramos polo Concello para 
saber máis, e por riba volven dicirnos que eles 
tamén saben de nós e calan. Debe ser que non 
somos normais. Ou será que somos normais? 
PARTICIPACIÓN E TRANSPARENCIA! 

“Non houbo trato de favor” 



  Xa que Javier Bas non o explicou no seu 
momento, instámolo a explicar agora, cos 
datos na man: 

   
  Entende vostede como é posible que en 
decembro de 2011-12-13 os custes de 
iluminación sexan inferiores aos de 2003 e 
2004? 
 
  Presupostos pedidos para o alumeado deste 
Nadal 2013/2014 (sen IVE):  
- Electromiño: 27.360 €  
- Electro-Tui: 25.140 € (2.220 € menos, e 
un 8.11% máis barato que Electromiño).  
- Radio Pérez SL: 17.999,80 € (9.360,20 € 
menos, a 20 céntimos do límite dos 
18.000 € e un ¡ 34,21% ! máis barato que 
Electromiño). 
 
  Como explica vostede que nas ofertas que lle 
presentaron para este Nadal pasado, as 
diferenzas entre Radio Pérez S.L. e os outros 
sexan superiores a un 30%? Non lle 
parece moita diferenza? 
 
  E se esa empresa cumpriu tan ben e están 
vostedes tan contentos con ela, como dixo na 
famosa conversa telefónica, e acadou esa 
adxudicación por ser tan barata: por que 
NON FOI INVITADA A PRESENTAR 
OFERTA PARA AS FESTAS DO CHOCO E 
COCA? Non esqueza que nos datos que nos 
presentou, as empresas invitadas para este 
ano 2014 foron: Electro Sil S.L., Electro Miño 
S.L. e Iluminaciones Umia S.L.  
 
  Resúltanos pouco comprensible que non 
invitaran a Radio Pérez S.L. a presentar oferta 
para iluminar estas festas. Barata, eficaz, sen 

queixa algunha sobre ela e recentemente 
contratada neste mesmo Nadal. Prefire agora 
orzamentos máis caros, Sr. Alcalde?.  
  Fai vostede unha análise dos custes de 
iluminación do Nadal no que se poñen de 
manifesto dúas cousas: a primeira é que a 
única oferta que non sobrepasa os 18.000 € é 
Radio Pérez S.L., coas implicacións que iso ten 
a nivel de contratos administrativos e, ademais, 
constátase que dita empresa oferta uns prezos 
“moi inferiores ás outras dúas invitadas”. 
Teremos que concluír que traballa máis barato.  
  Pero como somos pouco dados a sacar 
conclusións sen analizar os datos, imos analizar 
os datos que se refiren a outros contratos con 
dita empresa, e comparalos tamén para ver se 
realmente esa oferta tan económica que nunca 
sobrepasa os 18.000€ segue a ser tan barata.  
  A empresa en cuestión foi contratada no 2012 
para as festas da Coca e do Choco:    

   
  VAIA! Menuda sorpresa. Resulta que a 
mesma empresa que é tan barata no Nadal é 
máis cara nas festas do Choco e da Coca. POIS 
CHOCA UN CACHO! 
 
  Vexamos as ofertas de Choco/Coca 2013:  
  - Electromiño: 10.533 €  
  - Iluminaciones Umia S.L. : 10.535 €. 
 
 Ou sexa, que as dúas ofertas de 2013 son 
inferiores á de Radio Pérez de 2012 ( un 
27 % menos respecto do ano anterior). 
 
  Qué temos para 2014? Non invitamos a Radio 
Pérez S.L. por ser demasiado barato?. As 
ofertas son: 

  De novo todas as ofertas son máis baratas 
que Radio Pérez en 2012. Certo que neste 
caso... ¡NON FOI INVITADA! Despois do éxito 
do NADAL 13/14!!! 

GASTO EN ALUMEADO DE NADAL 

Nadal 03/04 24.244,00 € 

Nadal 04/05 24.400,60 € 

Nadal 05/06 25.972,40 € 

Nadal 06/07 31.991,64 € 

Nadal 07/08 42.023,32 € 

Nadal 08/09 39.214,96 € 

Nadal 09/10 39.878,80 € 

Nadal 10/11 37.972,40 € 

Nadal 11/12 21.240,00 € 

Nadal 12/13 21.779,98 € 

Nadal 13/14 21.779,76 € 

FESTAS CHOCO 

E COCA 

EMPRESA  

CONTRATADA 

IMPORTE CON 

IVE 

ANO 2012 RADIO PÉREZ 14.472,70 € 

ANO 2011 ELECTROMIÑO 13.239,60 € 

ANO 2013 ELECTROMIÑO 10.553,05 € 

Electro-SIL 12.705,00 € 26/03/2014 

Electromiño 10.412,05 € 18/03/2014 

Iluminaciones UMIA 13.000,00 € 14/02/2014 



  Vexamos cales foron os orzamentos para a 
iluminación das festas de Choco e Coca en 
anos anteriores:  

   
  O 2004 non se inclúe debido á suspensión 
das festas polo afundimento do Bahía no que 
faleceron catro veciños do Municipio.  
 
  Nos anos 2007-08–09 (os anos felices) 
pagouse máis que nunca. Pero o 
“¿derrochador? Sr Reguera non parece que 
nestas festas gastara máis que vostedes, 
porque no 2010 e 2011 foron máis económicos 
que vostedes nos anos seguintes agás 2014. 
 
  De verdade que aínda pretende contarnos 
que vostedes son tan aforradores fronte a 
outros?. De verdade que pretende contarnos 
que esa contratación de Radio Pérez S.L. tan 
desproporcionada respecto das outras ofertas 
ven motivada pola excelente xestión do seu 
goberno? 
 
  Despois de ver as explicacións do PP 
publicadas no seu Facebook, nós tamén 
queremos manifestar varias cousas. 
 
  En todos os anos que botou o PP na 
oposición, nunca se preocuparon de como se 
contrataban as empresas? Non miraban o 
que dicían os informes de intervención? 
Fixeron algo ante os reparos que agora 
lle lembran a Reguera? 
 
  Felicitamos ao PP por esa iniciativa de pedir 
varios orzamentos, medida que compartimos.  
Cando din que non invitan a empresas 
vinculadas entre si, non saben que as 
empresas que invitaron para o 
mantemento dos semáforos estaban 
todas vinculadas ao grupo ACS? 
 
  Parecen esquecer ou obviar que o alcalde de 
Porriño está imputado dende principios do 
2013, meses antes da famosa chamada, por 
presunta prevaricación en contratacións 
municipais. Se a empresa Radio Pérez xa 

se reunira coa concelleira de festas, que 
necesidade había de que Nelson Santos 
chamara a Javier Bas? A non ser que fora 
para pedirlle “un favor”. O PP non fai nin unha 
mención a que o alcalde de Porriño lle pide un 
favor: que lle “bote unha man” a esa empresa.  
 
  Radio Pérez ofertou: 17.999,80 € no Nadal do 
2013 e 17.999.90 € no Nadal do 2012. Non 
lles chama a atención que non cheguen a 
18.000 € por uns céntimos? Non lles chama 
a atención tanta diferenza entre as ofertas de 
Radio Pérez e as demais? Podemos saber o 
modelo de invitación para comprobar que a 
todos se lle demandou o mesmo? Son capaces 
de presumir de aforro cando se estaba 
contratando a unha empresa que non daba de 
alta aos seus traballadores na Seguridade 
Social? 
 
  Presumen de que a súa actuación sempre foi 
clara e transparente. Agora entendemos o que 
significa para vostedes o concepto de 
transparencia: que o sabían vostedes! 
Transparencia é ocultarnos uns papeis 
durante uns días ata a súa 
comparecencia? 
 
  A conversa referida, volvemos lembrar, é un 
extracto das conversas gravadas pola Garda 
Civil a Nelson Santos dentro da operación 
Multiusos. Dende AER entendemos que 
non é un alcalde calquera sen máis. 
 
 Poden facerse os ofendidos, pero 
ninguén medianamente razoable pode 
entender a invitación/contratación de 
Radio Pérez pouco despois dos seus 
problemas coa Seguridade Social e da 
chamada do alcalde de Porriño. 
 
  Tipos de contratacións públicas para 
subministros e servizos, segundo o importe 
(sen IVE) e implicacións que conleva: 

ANO EMPRESA CONCEPTO FACTURAS 

2003 Electromiño Festas Coca 9.900,60 € 

2005 Electromiño Festas Coca 6.862,56 € 

2006 Electromiño Festas Coca 13.193,84 € 

2007 Electromiño Festas Coca 17.177,28 € 

2008 Electromiño Festas Choco e Coca 15.847,92 € 

2009 Electromiño Festas Choco e Coca 15.847,92 € 

2010 Electromiño Festas Choco e Coca 13.016,13 € 

2011 Electromiño Festas Choco e Coca 13.239,80 € 

CONTRATO 

MENOR 

NEGOCIADO SEN 

PUBLICIDADE 

ATA 18.000 € 
Entre 18.000 € 

e 60.000 € 

- Non é necesario contrato, 

chega emisión de factura 

- Poden adxudicarse 

directamente,  non é obrigatorio 

invitar a 3 empresas 

- Non é necesario certificado de 

estar ao día coa Seguridade 

Social 

- Formalízase contrato 

- Obrigatorio invitar polo 

menos a 3 empresas 

- Necesario certificado de 

estar ao día coa Seguridade 

Social 



  Vendo que de repente ao noso alcalde lle 
indignan os reparos do interventor, 
recomendámoslle a Javier Bas que non lea o 
que vén a continuación, non vaia enfadarse 
moito consigo mesmo ao ver unha pequena 
mostra de todos os reparos que levantou: 
 
— 01/10/2012: reparo pola contratación de 
obras en varios parques infantís. Invitan a 
3 empresas e outra vez dúas delas non son 
solventes. Xa é mala sorte! O interventor critica 
que ao final só se analizara unha oferta e 
que non se publicitara esta contratación. 
Tamén denuncia que non conste certificado 
das empresas que se presentaron e que o 
adxudicatario non presentara a documentación 
de estar ao corrente das obrigas tributarias coa 
Comunidade Autónoma. 
 
— 23/10/2012: reparo polo famoso 
Lolapop. Ao aprobar as numerosas facturas, o 

interventor denuncia que estamos ante un 
posible fraccionamento do contrato para 
non superar os 18.000 €. O interventor 
considera chocante que se pague pola 
realización do festival mentres tamén se pagan 
sanitarios, xeneradores e vallas, e mentres a 
produtora cobra entradas. O interventor tamén 
denuncia que Alberto Pazos recoñecera a 
existencia dun contrato que nunca foi 
fiscalizado por Intervención. 
 
— 12/07/2012: Nos obradoiros de Nadal 
2011-2012, á parte do contrato, aprobouse 
outra factura a maiores para contratar máis 
monitores. O interventor entende que é un 
aumento do importe do contrato e que é 
unha modificación, que ESTÁ PROHIBIDA 
POLA LEXISLACIÓN CONTRACTUAL 
ADMINISTRATIVA.  
 
Pola saúde do alcalde, deixámolo aquí... 
por agora... 

Así contrata o goberno local do PP 
  Mentres PP, PSOE e BNG rexeitan propostas 
de AER para establecer máis mecanismos de 
control nas contratacións municipais, fanse 
estas contratacións cando menos “raras”:  
— Na contratación dun enxeñeiro técnico 
industrial para o Concello, invitan a tres, pero 
dous deles quedan descartados por 
“insolvencia”. Polo que só queda un, que 
resulta ter os mesmos apelidos que un 
ex-concelleiro do PP de Redondela.   
— Para contratar ao avogado do Concello 
estableceron uns baremos para que só puidera 
gañar o actual letrado, como ser obrigatorio ter 
traballado para un Concello de máis de 20.000 
habitantes e defendelo en máis de 75 ocasións 
ou ter traballado para un Concello de menos de 
20.000 habitantes e defendelo en máis de 150 
procedementos. E de feito, só se presentou o 
que xa era avogado do Concello.  
— Na contratación dunha obra para a piscina 
de Chapela, para a que o Concello dispuña de 
125.222,55 €, convidaron a tres empresas, 
unha non presentou oferta e quedaron dúas: 
Edelne, que se ofrecía por 103.926,90 € e 
Acelec, que se ofrecía por 110.195,85 €. 
Evidentemente, gaña Edelne que era máis 
barata e ademais supón un aforro de 
21.295,65 € sobre o proposto polo Concello 
(un 17% menos). Todo ben, se non tivéramos 

memoria. Porque na contratación do 
subministro do céspede artificial para o 
Campo de Santa Mariña eliminaron ao 
máis barato. O Concello dispuña de 
269.945,20 € e a empresa máis barata ofertou 
244.948,25 €, pero foi eliminada por “baixa 
temeraria”, cando supoñía só un 10% de 
aforro. Neste caso eliminaron ao máis barato e 
quedáronse cos que fixeron orzamentos 
“sensatos”. E para máis “guasa”, a empresa 
“seria e sensata” á que se adxudicou este 
contrato está en concurso de acredores. 
Que ollo teñen coas empresas que 
contratan!  
— Para editar o programa das festas da 
Coca 2014 o goberno local foi buscar 
unha empresa a... LEÓN!  
— Para redactar un proxecto da pavimentación 
en Fortóns (Cedeira), foron ata Caldas invitar e 
contratar a unha empresa, PROINARTE XXI, 
empresa creada no 2010 pola familia de 
Evaristo Juncal, cando este foi destituído como 
delegado da Consellería de Medio Ambiente 
tras coñecerse a ilegalidade da súa vivenda e 
despois de coñecerse que vendera empresas 
a coñecidos narcotraficantes. Sóalles 
Marcial Dorado? Tamén para a redacción do 
proxecto do novo pavillón de Santa Mariña 
contrataron a outro arquitecto dos que soe 
contratar “a dedo” todo o PP galego. 

Queren falar de reparos? Pois falemos! 


