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Esta semana coñecimos os dados do paro 
rexistrado no mes de outubro. Máis unha 
vez voltan subir de xeito significativo na 
comarca, na Galiza e no Estado. No noso 
país acadamos case as 250.000 persoas 
paradas e, na comarca de Pontevedra, a 
cifra non é menos alarmante: case 14.000 
persoas fican sen traballo.

Multiplícanse os contratos temporais e mal 
pagados; cae a afiliación á seguridade social; 
os soldos non abondan para manter ás 
familias con dignidade e a mocidade ten que 
emigrar porque non atopa saída ningunha 
no país.

Eis a situación da clase traballadora galega.

Fronte as cifras que reflicten a situación dos 
obreiros, non debemos perder de vista os 
datos dos máis ricos: no último ano, as vinte 
maiores fortunas do estado incrementaron 
a súa riqueza en 12.514.500.000 €, isto 
é, incrementaron a súa riqueza cada 
hora cos 1.425.600 € que expoliaron aos 
traballadores e ás traballadoras.

Fica claro que o sistema está a producir un 
aumento da desigualdade e, de feito, esas 20 
persoas son máis ricas que os 14.000.000 
de persoas (30% da poboación) con menos 

recursos do Estado. E hai máis: no Estado 
Español o 1% máis rico (400.000 persoas) 
posúe máis que o 70% menos pudiente da 
sociedade (28.700.000 persoas).

Eis o resultado da malchamada crise.

Malchamada porque non é tal, senón un 
roubo ás clases populares para encher os 
petos dos máis ricos. Trátase efectivamente 
dun proceso global resultado do sistema 
cruel e corrupto no que estamos instalados, 
pero que resulta moito máis acentuado non 
países que como Galiza non teñen capacidade 
de decisión para xestionar os seus propios 
recursos e sectores produtivos.

Tal e como lembrou o noso compañeiro 
César Mosquera esta semana, non se 
pode esquecer que “o importante é que a 
economía está ao servizo de que os ricos 
continúen engordando, para o que resulta 
absolutamente necesario que empregados, 
autónomos e pequenos empresarios teñan 
cada vez menos recursos” e por iso “grazas 
á política da UE no Estado, os datos nunca 
mellorarán significativamente, porque 
moitísima xente continúa sofrindo mentres 
vé como se multiplican os milmillonarios e 
comprobamos como a xente máis nova ten 
que seguir emigrando”

O sistema produce 
paro, pobreza e desigualdade
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A portavoz do BNG no Congreso, Olaia Fernández 
Davila, presentou unha serie de propostas aos Or-
zamentos Xerais do Estado 2015 para Pontevedra 
a fin de mellorar as partidas destinadas á nosa co-
marca. Considera a portavoz do BNG que “Ponte-
vedra precisa de maiores asignacións económicas, 
porque hai proxectos insuficientemente dotados e 
outros que se deben ter en conta”.

Así, nunha das emendas rexistradas polo BNG se 
plantexa unha partida de 70.000 euros para a 
protección sonora do tramo urbano da AP-9 en A 
Barca, en Poio. Con esta emenda o BNG quer evitar 
o impacto sonoro da autoestrada nas vivendas 
situadas a 25 metros de distanza.

Pide a deputada do BNG un orzamento de 300.000 
euros para mellorar a seguranza viaria na N-550 
ao seu paso por Barro e  200.000 para mellorala 
en Soutomaior. Para a remodelación do Nó de A 
Barca, Davila propón 1 millón de euros co propósito 
de que haxa unha dotación suficiente.

Ademáis, a portavoz do BNG explica que outra das 
nosas emendas é a de aumentar nun millón de 
euros o Convenio co concello de Pontevedra para a 
construcción da N-541. Asemade, considera o BNG 
relevante destinar 100.000 euros para o sendeiro 
peonal entre Campelo e A Seca en Poio, “ao fin e ao 

cabo consiste en aproveitar camiños xa existentes, 
para conectar polo litoral o paseo marítimo de 
Lourido e a zona recreativa de A Seca”.

Davila tamén pón o foco de interese no proxecto 
de acondicionamento e recuperación do dominio 
público marítimo terrestre entre A Barca e 
Lourido en San Salvador de Poio, para o que 
propomos unha dotación de 400.000 euros”. 
Sinala a deputada do BNG que este proxecto está 
contemplado nos Orzamentos Xerais do Estado de 
2009, pero aquela partida aínda non foi executada 
“por iso é preciso voltar a dotar esta actuación”.

Outro dos sendeiros de interese para o BNG é o 
que se traza aproveitando a antiga vía do tren para 
unir os sendeiros de Arcade e Pontevedra. Para 
iso plantexamos unha partida de 100.000 euros.

O BNG presenta emendas aos orzamentos 
do Estado para incrementar en tres millóns 
de euros as partidas destinadas á comarca
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Na última sesión do Consello da Autoridade Portuaria 
de Marín-Pontevedra, o noso compañeiro, o Alcalde 
de Pontevedra, defendeu a proposta da que xa de-
mos conta no boletín nº 57 para solucionar os proble-
mas xerados pola sentencia contra os recheos. 

De xeito resumido, a proposta de Lores céntrase en 
ir avanzando nos trámites administrativos para criar 
un porto seco para os que se oferecen os terreos de 
Leborei en Cerponzóns. De todos xeitos, o Alcalde 
non fai cuestión deste asunto e maniféstase disposto 
a apoiar calquera ubicación de terreos na comarca 
que cumpra coas necesidades do Porto de Marín-
Pontevedra.

A cerrazón de todos os delegados e delegadas do 
PP foi tan absoluta que mesmo se negaron a votar a 
iniciativa do Alcalde.

En realidade estamos diante dunha situación que non 
é unha sorpresa posto que o BNG anunciou desde 
o primeiro día que se comezaron a xestionar os re-
cheos que se estaba facendo mal e que acabaríamos 
deste xeito.

O Porto de Marín-Pontevedra non é un polígono in-
dustrial e non pode ser xestionado de tal xeito. Por 
este motivo fai falla buscar terreos ben comunicados 
por ferrocarril e estrada para instalárense neles as 
empresas agora ubicadas nas instalacións portua-
rias. De non facelo inmediatamente, a administración 

pública pode verse obrigada a ter que indemnizar ás 
factorías que agora se ubican na beira da Ría, cando 
a sentenza sexa firme de todo.

Por outra banda, os recheos supoñen unha fortísima 
agresión aos bancos marisqueiros de Lourizán e im-
piden o correcto desenvolvemento deste sector pro-
dutivo de grande valor na economía comarcal, moti-
vo polo que tamén o BNG se pronuniciou en contra 
deles. 

Por fin, temos que ter en conta, como a actual confi-
guración do porto é tamén unha agresión para o me-
dio no que viven os veciños e veciñas de Lourizán e 
Marín.

A maiores de todo isto, o Partido Popular non quere 
recoñecer o seus erros na tramitación dos recheos. 
Esta mala xestión, como diciamos, denunciada polo 
BNG desde o primeiro día, e a sentencia que trae 
carrexada demostran agora, desgrazadamene, que, 
máis unha vez, tiñamos razón.

Nestas condicións, a negativa do PP a aceptar a pro-
posta de Miguel Anxo Fernández Lores, convírtese 
nunha arma contra a economía de toda a comarca 
posto que están en xogo moitos postos de traballo.

O PP non quere solucións 
para os recheos do Porto
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Concentración: xoves 13 ás 19:30 h. diante da sede do PP 
Non á Lei de Seguridade Cidadá
Está en marcha a reforma do Código Penal e da Lei 
de Seguridade Cidadá coas que o goberno es-
pañol pretende converter o conflito social nun 
problema de orde pública, camiñando cara un 
Estado de carácter policial coa finalidade de im-
poñer un sistema económico, laboral e social total-
mente negativo para as clases populares e os paí-
ses periféricos. É un paso atrás nos dereitos máis 
básicos: criminalízase a protesta social, as liberda-
des públicas e as vías de participación democrátic, 
situándonos en moitos aspectos na época do fran-
quismo.

O PP e o goberno de Rajoy actúa con esta dureza 
contra os movementos sociais, a clase traballadora 
e a realidade plurinacional do Estado, pero mantén 
unha actitude de moita permisividade respecto aos 
delitos económicos que cometen os seus amigos e 
o capital financieiro.

Estas reformas normativas teñen como obxec-
tivo reprimir a contestación social fronte ás ac-
tuacións inxustas do goberno do PP: reformas 
laborais e sociais e coas súas políticas económicas, 
un recorte de dereitos e unha crecente precariedade 
das condicións de traballo, rebaixa salarial, privatiza-
ción e redución dos servizos e prestacións públicas, 
fiscalidade regresiva, etc.

Con estas reformas tipifícanse como delito 
unha serie de accións sociais que até o de ago-
ra non tiñan esa condición. Atácase frontalmente 
a dereitos sobre os que se asenta a participación 
democrática: liberdade de reunión, manifestación e 
de folga.

O PP reforma a Lei de Seguidade Cidadá para:

• Actuar de forma inmediata e contunden-
te contra a conflitividade social que eles 
crean coa súa política; recortando tamén o 
direito á tutela xudicial e ao só poder acodirse 

a ela unha vez teñan imposta a sanción, gra-
vándose ao ter que afrontar os gastos de ir ao 
xulgado.

• Substituir a infracción administrativa, á 
marxe das garantías xurisdicionais, elimi-
nando as garantías de presunción de ino-
cencia (pagamento de taxas, presunción de 
veracidade da actuación da policía, etc.).

• Desalentar a mobilización social, actuando 
con total discrecionalidade e arbitrariedade; 
perseguíndose todo tipo de mobilizaciónse 
mesmo exercizo de dereitos fundamentais.

• Aumentar as infraccións (pásase de 30 a 57 
e créanse 36 novos tipos) e as contías das 
sancións, que se fixarán sen considerar o pa-
trimonio das persoas afectadas (1.000 euros as 
leves, 30.000 as graves e 600.000 as moi gra-
ves) e que serán inmediatamente executivas.

Esta reforma implanta unha censura informativa 
previa, que é contraria á Constitución: limítase a 
captación, difusión de sons, e imaxes dos axentes 
da policía nas súas actuacións públicas, socavan-
do o dereito a recibir unha información veraz e plu-
ral, imposibilita e amedrenta o traballo xornalístico, 
promove a impunidade no abuso policial ao impedir 
posíbeis probas gráficas de intervención despropor-
cionada das forzas de seguridade.

TEXTO DA ALIANZA SOCIAL GALEGA (DA 
QUE FORMA PARTE O BNG) E QUE CONVOCA 
A MANIFESTACIÓN DIANTE DA SEDE DO PP 
(CRUCE DA RÚA RAÍÑA VITORIA E ROSALÍA 
DE CASTRO), O XOVES 13 ÁS 19:30 H.
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Rúa Riestra antes da reforma

Nos próximos días van comezar as obras de mellora da 
accesibilidade, da seguranza viaria e da mobilidade peo-
nil e ciclista na Avda de Compostela, entre a Avda de 
Buenos Aires e a rotonda que dá acceso ao Campus da 
Xunqueira. Trátase dun vial que o Ministerio de Fomento 
traspasou ao concello o pasado mes de maio, e que nun 
tempo récord vaise reformar e mellorar. 

A reforma que se realizará en todo este ámbito ten por 
obxectivo “cambiar a funcionalidade do vial, transfor-
mando unha estrada de alta capacidade e alta velocida-
de nunha vía urbana, aplicando medidas de calmado de 
tráfico e mellorando e ampliando os espazos disponíbeis 
para a mobilidade natural e reducindo os carrís de circu-
lación rodada”. 

Trátase dunha zona que precisa dunha actuación de me-
llora porque nela discorren dous grandes eixes de mobili-

dade peonil: o que comunica a cidade coa zona escolar, 
deportiva e de lecer da Xunqueira, e o que transcorre pola 
marxe dereita do río entre a Ponte do Burgo e a Ponte 
dos Tirantes. As obras de reforma van supoñer a supre-
sión de carrís de circulación e a ampliación de beirarrúas, 
a construción de 6 pasos de peóns elevados para facilitar 
a accesibilidade e o calmado do tráfico, e a creación dun 
carril bici ao longo da rúa Rafael Areses.

Carril bici de conexión 
coa Ponte dos Tirantes

A principal medida que se vai executar e a de creación 
dun paso peonil con carril bici incorporado que mello-
re a mobilidade entre a Ponte do Burgo e a Ponte dos 
Tirantes, cortando a mediana existente na avenida de 
Compostela. Actualmente existe unha barreira física que 
impide o paso nesta zona, o que fai que algúns peóns e 
mesmo ciclistas a salten co conseguinte perigo de acci-
dentes.

Esta actuación compleméntase coa creación dun carril 
bici de máis de 3 m de ancho ao longo da rúa Rafael 
Areses, entre a Avenida de Compostela e a Ponte dos Ti-
rantes. Para gañar espazos peonis e ciclistas, suprimirase 
o estacionamento do lado do río na rúa Rafael Areses e 

A mellora executarase antes 
de final de ano e inclúe a 
conexión peonil e ciclista entre 
a Ponte do Burgo e a Ponte 
dos Tirantes através da rúa 
Rafael Areses

En marcha a reforma 
da avenida de Compostela
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tamén un carril de circulación, concentrando o 
estacionamento no lado do parque Rosalía de 
Castro. Estas actuacións van permitir mellorar 
notabelmente a mobilidade, a accesibilidade e 
a seguranza viaria na zona e darlle continuida-
de ao paseo peonil e ciclista de aproximada-
mente 10 km entre Mollavao e Bora.

A reforma da Avda de Compostela que se vai 
acometer nas próximas semanas forma parte 
dun proxecto máis amplo de transformación 
nesta zona. Prevese a eliminación dun carril de 
entrada na Ponte de Santiago e a conseguinte 
ampliación de beirarrúas. Tamén está previsto 
eliminar carris de circulación e ampliar beira-
rrúas entre a Ponte de Santiago e a rotonda de 
acceso ao campus. 

A previsión do goberno municipal é que estas 
obras, que teñen un custo de case 1 millón de 
euros, se poidan acometer por fases ao lon-
go do vindeiro mandato. Unha das medidas 
previstas é tamén a peonalización da Ponte 
do Burgo, por tratarse dunha ponte histórica 
e porque actualmente –debido á construción 
de  novas pontes- perdeu a súa funcionalidade 
como vial destinado ao tráfico. Desta maneira, 
seguirase estendendo o modelo urbano cara á 
outra beira do río e conseguirase unha trans-
formación profunda e positiva desta zona da 
cidade pola que transitan cada día moitos mi-
les de persoas. 
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O concello de Pontevedra está a tramitar un 
proxecto de mellora da accesibilidade, da mobili-
dade e da seguranza viaria no acceso á UNED e a 
Monte Porreiro por Os Campos. Actualmente este 
vial presenta moitas deficiencias debido á ausencia 
de beirarrúas, ao empozamento de auga e á alta 
intensidade e velocidade do tráfico, que se incre-
mentou notabelmente desde a apertura da nova 
ponte sobre o río Lérez que comunica Lérez con 
Monte Porreiro.

Para resolver estas deficiencias, o proxecto munici-
pal contempla as seguintes medidas:

• Construción de beirarrúas que permitan unha 
mobilidade peonil segura entre a estrada de 
Santa Margarida e a zona da UNED. Debido á 
non disponibilidade de todos os terreos, esta 
beirarrúa discorrerá en parte polo lado do an-
tido colexio dos Campos e en parte pola outra 
marxe, ao longo da denominada como Carba-
lleira da Vella Coxa.

• Reordenación da glorieta e urbanización da 
zona de acceso á UNED. O obxectivo desta 
medida é mellorar a estética e funcionalidade 
desta intersección. Para mellorar a accesibi-
lidade nesta zona, está previsto cortar varios 
plátanos, desprazar a marquesina do bus e re-
tranquear o valado de peche do antigo colexio.

• Eliminación dos embolsamentos de auga que 
se producen á altura do antigo colexio dos 
Campos e na recta entre Os Campos e Santa 
Margarida.

• Calmado do tráfico mediante a construción de 
cinco pasos de peóns elevados e mediante o 
redeseño da rotonda de acceso á UNED.

• Mellora da sinalética informativa en toda a 
zona, coa renovación dos paneis de dirección

O acceso a Monte Porreiro por Os Campos 
terá beirarrúas e tráfico calmado
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O Centro de Interpretación das Torres Arcebispais 
está de aniversario. Con este motivo, a concellaría 
de patrimonio histórico organiza un programa de 
actividades que se vai desenvolver ao longo desta fin 
de semana e da seguinte, e que ten como finalidade 
abrir o centro á cidadanía pontevedresa e tamén 
promocionalo entre a veciñanza da comarca e de 
toda Galiza.

Na programación de actividades do aniversario 
colaboran varios entros educativos da cidade: a 
Escola de Conservación e Restauración de Bens 
Culturais, o Centro de Hostelaria e Turismo Carlos 
Oroza, o Conservatorio de Música Manuel Quiroga, e 
a Faculdade de Belas Artes.

O programa de actos previsto para a fin de semana 
do 7, 8 e 9 de novembro inclúe a apertura gratuita 
do centro para que poida ser visitado libremente en 
horario de 11 a 14 h e de 18 a 21 h o venres e o 
sábado, e de 11 a 14 h o domingo. Ademais, o venres 
7, a partir das 19 h, haberá un concerto do grupo de 
cámara do Conservatorio de Música Manuel Quiroga.
Na fin de semana do 15 e 16 de novembro haberá 
visitas guiadas e unha instalación sonora da 
Faculdade de Belas Artes. 

O sábado 15, a partir das 11 h., desenvolverase o 
roteiro Pontevedra Arqueolóxica, con unha visita 
guiada aos espazos arqueolóxicos da Ponte do 
Burgo, Campiño de Sata María e Torres Arcebispais. 
Esta actividade ten prazas limitadas, polo que hai que 
inscribirse previamente no CITA, e o seu custo é de 
3 euros. 

O domingo 16 está prevista unha visita guiada ao 
Parque Arqueolóxico de Campo Lameiro. As persoas 
interesadas deberán incribirse previamente no CITA 
e o custo da actividade é de 5 euros. Sairase ás 10 
h desde o estacionamento do Recinto Feiral (na rúa 
Alexandre Bóveda), utilizando na medida do posíbel 
coches compartidos.

As persoas interesadas poden inscribirse por medio 
do correo electrónico citapontevedra@gmail.com

PONTEVEDRA

O CITA cumpre catro anos
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Rematados os traballos do espazo 
etnográfico e arqueolóxico de Salcedo
A concellaría de patrimonio histórico do concello de 
Pontevedra vén de rematar a execución dos traballos 
para dotar este espazo dun completo sistema de sina-
lización e interpretación formado por paneis e balizas 
informativos, un mapa-guía, audioguías e unha páxina 
web. Estas actuacións contan con un orzamento de 
máis de 50.000 euros e complementan outros traba-
llos xa realizados como a recuperación da contorna dos 
muiños do Batán e a intervención arqueolóxica no castro 
das Croas.

En total instaláronse 27 paneis interpretativos e 66 ba-
lizas de orientación en ferro galvanizado colocados so-
bre base de formigón. O sistema ininterpetativo está 
impreso en vinilo adhesivo con laminado de protección 
e resistencia aos raios ultravioleta. O obxectivo deste 
sistema de información e orientación é que os visitantes 
poidan realizar os percorridos polo espazo de forma au-
tónoma,  ou coa axuda do mapa guía e das audioguías.

Trátase da primeira actuación integral para a recupera-
ción e posta en valor do patrimonio dunha parroquia, 
enmarcada no Plano do patrimonio rural aprobado en 
2012. Os principais fitos do espazo etnográfico e ar-
queolóxico de Salcedo son os seguintes:

• Patrimonio natural e cultural do río de Tomeza

• Camiños históricos: da vía romana XIX ao camiño 
portugués

• Misión Biolóxica de Galiza: capital da cultura 
científica galega

• Estacións de arte rupestre de Vilar de Matos 
(Cabanas), Mato das Cruces (A Esculca) e Outeiro 
da Mina (A Muimenta).

• Castro das Croas: espazo arqueolóxico e lendario

• Conxunto de muiños do río do Batán: muiños 
do Outeiro, do Batán e da Cancela

• Patrimonio eclesiástico: igrexa parroquial, cemi-
terio, capela de San Brais

• Movemento agrario: Heroes do Campo da Porta 
e Sociedade de Agricultores

• O Castro de Matalobos. Castelao e Salcedo

Para máis información:
http://salcedonotempo.eu/interesache/
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Mudémolo todo !

POIO

A mocidade galega sofre a diario unha inxente 
cantidade de problemáticas que nos afectan de 
xeito dramático: desemprego xuvenil, emigración, 
imposibilidade de emprender camiños e proxectos 
propios na vida, aumento das taxas universitarias, 
redución das bolsas, represión policial...

Galiza Nova teno claro: @s culpábeis teñen nome 
e apelidos. Son a Unión Europea, o FMI e o Reino 
de España. Verdadeiras potencias putrefactas 
que desexan dominar e someter ao pobo galego, 
para explotarnos e aniquilarnos.

Mais ben é certo que a mocidade galega dicímoslle 
que non, que queremos mudalo todo!! Por isto, 
loitamos pola independencia de Galiza, para 
sermos soberan@s. E que é sermos soberan@s? 
Algo moi sinxelo. É dicirmos non á UE, ao FMI e 
a España. Soberanía non é máis ca verdadeira 
democracia real, poder popular galego, dereito 
a decidir. Abandonar o estado español que nos 
oprime e aplica sen contemplativos as políticas 
ditadas polos grandes poderes económicos 
e financeiros. Non lles importa Galiza. Só lles 
importa o seu benestar.

Debemos ter dereito a decidir sobre o modelo 
educativo, sobre a sanidade, sobre os nosos 

sectores produtivos. Son termos que están 
plenamente ao día e polos que debemos loitar con 
unllas e dentes para alzármonos coa vitoria, lograr 
esa capacidade decisoria e poñelos a funcionar 
verdadeiramente, ao servizo do pobo galego. 
Galiza debe ser, polo tanto, suxeito político propio. 
Debemos tomar as nosas propias decisións e non 
esperar ditados dende o centralismo madrileño, 
que pode que a eles lles funcionen, mais en Galiza 
temos condicións diferenciadas que debemos 
asumir e polas que debemos loitar polo ben da 
nosa xente.

É preciso, pois, organizármonos para lograr os 
nosos obxectivos. É pois, Galiza Nova, o lugar 
adecuado. Unha organización ampla, plural e 
democrática, na cal adoptamos decisións nun 
proceso de debate aberto e asembleario dende a 
nosa creación en 1988. Debemos ampliar a nosa 
base militante para traballar conxuntamente polo 
pobo galego en todo o rango de idade: dende @s 
máis nov@s en diante. Temos que falar con todo 
o mundo e animal@s  a formar parte desta forza, 
que ten que ser chave na liberación nacional 
galega. Contamos contigo para espallalo!!

Organicémonos. Loitemos por unha Galiza Nova
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A nova concesionaria do lixo oferta 
un mellor servizo por menos cartos

POIO

O pasado 28 de outubro preadxudicouse en Pleno 
o contrato de recollida de lixo e limpeza viaria. Desta 
maneira rematábase un proceso que se iniciaba 
hai case dous anos coa elaboración do prego de 
cláusulas administrativas e técnicas que establecían 
as condicións en que se ía prestar este servicio nos 
vindeiros anos.

O concurso de acordo cos pregos debía prestarse 
durante 16 anos por 820.000 euros anuais con 
subidas anuais que non superaran o 75% do IPC. 
Asemade, establecíase que a recollida de lixo se 
debía facer todos os días nas zonas urbanas e 
en días alternos no rural, debendo asumir a nova 
empresa a totalidade dos traballadores da actual 
contrata. Respecto  a limpeza viaria, nos pregos 
establecíanse melloras en canto a intensidade da 
limpeza e a  metodoloxía para levala a cabo.

A este concurso presentáronse seis empresas 
todas con ofertas que melloraban a calidade dos 
servicios prestados até o de agora. A mellor oferta, 
sen lugar a dúbidas, tal e como se reflicte nos 
informes técnicos, foi a da UTE ASCAN-GEASER.

Esta oferta propuña unha baixa no prezo de 
licitación do 9%, é dicir, 743.000 euros anuais que 
a convertía na mellor oferta económica das seis 
presentadas. 

En canto á prestación do servicio a oferta de 
ASCAN-GEASER, melloraba as outras xa que  
ofrecen prestar o servizo todos os días, mesmo 
nas zonas rurais, en horario nocturno e con carga 
lateral.

Os medios materiais que se propoñen son tamén 
superiores ao resto das ofertas presentadas 
ofertando para a recollida de lixo un camión de 
carga lateral de 25 m3, 2 camión de carga traseira 
de 18 m3, un camión de carga traseira de 8 m3, 
un camión de caixa aberta con guindastre de 20 
m3 e un camión porta contedores. En canto aos 
contedores, a oferta contempla que se renovarán 
todos.

Para a limpeza viaria ofertase unha varredora de 4 
m3, un camión cisterna de 8 m3, dous furgóns e un 
hidrolimpador.

Polo que respecta a recollida selectiva propóñense 
recollidas semanais para os envases e quincenal 
para o papel e vidro.

Os medios humanos son tamén mellores na 
oferta de ASCAN-GESER con 17 traballadores de 
media anual que mellora en moito os actuais 13 
traballadores.

En canto as melloras propostas por esta empresa, 
podemos destacar o establecemento dun punto 
limpo para a recollida de mobles, resto de 
podas, cascallos de obras etc., a colocación de 
700 composteiros, a recollida de vertidos 
incontrolados, a colocación de fixadores para 
350 contedores, a limpeza viaria en domingos 
e festivos,  a colocación de 75 paneis informativos 
etc.

Sen dubida a oferta de ASCAN-GEASER é a mellor 
oferta, pero sobre todo debemos destacar que 
tanto polos medios humanos e técnicos ofertados, 
a mellora destes servicios vai ser moi importante, 
todo elo sen que vaia ter custe para os veciños.
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