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Salarios, cargos "a dedo" e asignacións aos grupos
políticos na Deputación de Pontevedra: un novo capítulo
de incoherencia e desvergonza dos partidos políticos
A mediados do ano pasado, tralas eleccións municipais do 24 de maio, constituíuse un novo goberno
na Deputación. Despois de anos gobernando a Deputación de Pontevedra o Partido Popular, deuse
paso a un goberno conxunto de PSOE e BNG. Neste goberno, Redondela conta actualmente cun
representante do PP, Javier Bas, e unha representante do PSOE, Digna Rivas. Unha das primeiras
medidas adoptadas foron as retribucións económicas dos deputados e as asignacións económicas aos
grupos políticos.

O resultado foi un aumento do gasto anual na nova Deputación no 2015, cun goberno do PSOE e
BNG, de 593.528€ anuais respecto á Deputación do 2011, sorprendentem ente cun
goberno do PP. Constátase que o bipartito PSOE-BNG aumentou os cargos políticos con dedicación,
aumentou o persoal de libre designación e aumentou as asignacións ós grupos políticos.
Táboa resume comparativo (Elaboración propia)
CONCEPTO

DEPUTACIÓN 2015 (PSOE-BNG)

DEPUTACIÓN 2011 (PP)

Retribucións dos políticos

1.211.319,13

924.419,68

Persoal eventual, “a dedo”

690.555,81

588.034,58

Asignacións aos grupos políticos

363.300,00

159.192,00

TOTAL ANUAL

2.265.174,94

1.671.646,26

As retribucións da Deputación no 2011 foran aprobadas por unanimidade dos tres grupos políticos
(PP, PSOE e BNG). As novas retribucións foron aprobadas no 2015 co voto a favor do PP, PSOE e
BNG, absténdose a Coalición Son. Curiosamente non houbo polémicas nin discusións sobre estas
retribucións, sendo necesaria unha soa quenda de intervención no pleno para aprobalas, a diferenza
do que pasou no noso Concello. Será que os cartos non saen do mesmo sitio, os petos de toda a
veciñanza, ou que o discurso dos nosos “compañeiros de oposición” no Concello de Redondela cambia
segundo se goberne unha institución ou se estea na oposición. Pensamos que calquera intento de
extrapolar este debate ao debate dos salarios políticos en Redondela provoca vergonza e pena.
Remitímonos ao boletín que publicamos no seu momento.
De primeiras, pásase de 4 cargos políticos con dedicacións exclusivas no 2011, a 5 dedicacións
exclusivas e 8 parciais no 2015. Isto supón un incremento do gasto do goberno PSOE-BNG en
salarios a políticos con dedicación exclusiva ou parcial de 460.599,45 euros cada ano.
Táboa de número e retribucións dos deputados con dedicación (BOPPO Nº151 do 7 de agosto do 2015)
ANO 2015 (nova Corporación)

Nº

Salario anual

Salario mensual

Custo patronal

TOTAL ANUAL

Presidente con dedicación exclusiva

1

71.593,20

5.113,80

1.150,32

85.397,04

Deputados con dedicación exclusiva

4

59.818,49

4.272,75

1.150,32

294.489,32

Deputados con dedicación do 72%

3

43.069,31

3.076,38

1.144,93

170.425,27

Deputados con dedicación do 54%

1

32.301,98

2.307,28

858,69

42.606,32

Deputados con dedicación do 50%

4

29.909,25

2.136,37

795,09

157.801,18

TOTAL

13

750.719,13

Táboa de número e retribucións dos deputados con dedicación (BOPPO Nº191 do 4 de outubro do 2011)
Cargos con dedicación 2011

Nº

Salario anual

Salario mensual

Seguridade social

Total anual

Presidente con dedicación exclusiva

1

71.593,20

5.113,80

9.767,76

81.360,96

Vicepresidente ou deputado

3

59.818,49

4.272,75

9.767,76

208.758,72

TOTAL

4

290.119,68

Táboa de retribucións de adscritos ao Gabinete de Presidencia
(BOPPO do 4 de outubro de 2011)

Persoal eventual 2011-2015

Táboa de retribucións do persoal eventual, de confianza e asesoramento
especial (BOPPO Nº151 do 7 de agosto do 2015)

Persoal eventual 2015-2019

Nº Salario anual

Nº Salario anual

Director de gabinete de presidencia e xestión

1

66.188,09

Coordinador xeral do Centro Príncipe Felipe

1

55.990,45

Coordinador de réxime interno

1

55.990,45

Directora de comunicación

1

42.410,28

1

42.410,28

1

42.410,28

1

55.990,45

1

55.990,45

32.839,47

Xefa de prensa
Coordinador de secretaría e
relacións exteriores
Asesor en materia de tratamento de
residuos sólidos urbanos
Asesor en materia de accesibilidade,
seguridade viaria e patrimonios artísticos
Director de comunicación da vicepresidencia

1

36.000,00

588.034.58

Xefe de información territorial

1

36.000,00

Coordinador de grupo

1

43.500,00

Coordinador de áreas

1

43.500,00

Coordinador de grupo

1

32.839,47

Administrativo

2

32.839,47

Administrativo

1

21.089,00

Secretaria

2

27.407,14

TOTAL

18

690.555,81

Xefe de gabinete da presidencia

1

55.990,45

Xefe gabinete de prensa

1

55.990,45

Director do gabinete de presidencia

1

55.990,45

Coordinador réxime interno

1

55.990,45

Coordinador centro Príncipe Felipe

1

55.990,45

Asesor Presidencia

1

39.103,02

Xefe gabinete de comunicación

1

39.103,02

Coordinador grupo

1

32.839,47

Administrativo

6

TOTAL

14

No persoal eventual tamén chamado de
libre designación e popularmente coñecido
como "persoal a dedo", pasouse de 14
postos no 2011 a 18 postos no 2015. Esta
maior contratación vai supoñer un aumento
do gasto na Deputación do PSOE-BNG
en salarios para persoal de confianza “a
dedo” de 102.521,23€ anuais.

Táboa de asignación de dotación económica aos grupos políticos (BOPPO do 4 de outubro de 2011)
Compoñente fixo (dotación mensual por grupo)

3.000,00 €

Compoñente variable (dotación mensual por cada membro do Grupo)

158,00 €

Táboa de asignación de dotación económica os grupos políticos (BOPPO Nº151 do 7 de agosto do 2015)
Compoñente fixo (dotación mensual por grupo)

1.500,00 €

Compoñente variable (dotación mensual por cada membro do Grupo)

900,00 €

Nas asignacións ós grupos políticos, compostas por unha parte fixa (cantidade recibida por cada
grupo político) e unha variable (cantidade recibida por deputado de cada grupo) obsérvase que dos
158€ mensuais por deputado e os 3.000€ mensuais por grupo político no período 2011-2015 (o que
supón un gasto anual de 159.192€), pasouse a 900€ mensuais por deputado e 1.500 € mensuais por
grupo político no actual período 2015-2019 (o que supón un gasto anual de 363.300€). Constátase
pois un incremento do gasto na Deputación do PSOE-BNG por asignacións a grupos políticos
nunha cantidade de 204.108 € anuais.

Para ser xustos, temos que indicar que este ano, coa entrada da Coalición Son, hai un grupo político
máis. Aínda así, se aplicáramos a asignación aprobada no 2011, o gasto anual sería duns 195.192€
fronte ós 363.300€ anuais que supoñen as asignacións aprobadas no 2015 polo PSOE e o BNG.
No que respecta ós cargos políticos sen dedicación, as cantidades aprobadas no 2015 coinciden coas
aprobadas no 2011: estes deputados que non teñen salario fixo cobran 200€ por comisión e 475€ por
pleno. A diferenza neste apartado ben dada en que no ano 2011 aprobáronse 12 com isións permanentes e a especial de contas, mentres que no 2015 as comisións permanentes reducíronse a 9. Para facer unha comparativa deste gasto, farase o cálculo sen ter en conta comisións e
plenos extraordinarios que habería que sumar a maiores. Tamén aclarar que as comisións permanentes convócanse unha vez ao mes e están formadas por 17 deputados. Asumirase para os cálculos,
pois non se teñen datos certeiros neste intre, que todos os membros das comisións son deputados
sen dedicación, xa que os que teñen dedicación non cobrarían por asistencia. Tamén suporase que a
comisión especial de contas convócase catro veces ao ano (unha por trimestre). Tense que facer así
xa que o apartado de transparencia da páxina da Deputación deixa moito que desexar, non estando
publicados a disposición da veciñanza estes datos. Así pois, tendo en conta estes supostos, obtense:

12 comisións permanentes x 17 deputados x 12 meses x 200€
1 comisión contas x 17 deputados x 4 trimestres x 200 €
12 plenos x 23 deputados (descontamos os 4 con dedicación) x 475 €
Gasto anual no mandato 2011-2015

489.600 €
13.600 €
131.000 €
634.300 €

9 comisións permanentes x 17 deputados x 12 meses x 200€
1 comisión contas x 17 deputados x 4 trimestres x 200 €
12 plenos x 14 deputados (descontamos os 13 con dedicación) x 475 €
Gasto anual no mandato 2015- 2019

367.200 €
13.600 €
79.800 €
460.600 €

Neste caso dáse unha diminución do gasto nos políticos sen dedicación, xa que son menos
comisións no ano. Non obstante e como contrapunto, cabe lembrar que hai 9 políticos máis no
período 2015-2019 que teñen dedicación.
Levando estes números a casos reais recentes de interese para a veciñanza de Redondela, indicar
que a esta categoría pertencían os cargos electos Eduardo Reguera e Alberto Pazos. Eduardo
Reguera representaba ao PSOE en 8 comisións permanentes, polo que sen contar plenos
extraordinarios e comisións extraordinarias, que os houbo, cobraría anualmente uns 24.900€ como
deputado provincial, a maiores da retribución no Concello de Redondela. Alberto Pazos representaba
o PP en 11 comisións permanentes e na especial de contas, polo que sen contar plenos e comisións
extraordinarias, cobraría anualmente uns 30.500€, a maiores da retribución no Concello de
Redondela.
O alcalde de Redondela, Javier Bas, novo deputado provincial, entraría tam én nesta
categoría. Polo momento, segundo as informacións ás que tivemos acceso, non representa ao Partido
Popular en ningunha comisión, estando pendente de designación. Aínda así, cos datos anteriores
pódese facer unha referencia do que podería chegar a cobrar; só por plenos ordinarios a suma
ascende a uns 5.700€ anuais.
A outra representante actual de Redondela na Deputación, a concelleira do PSOE Digna Rivas,
posúe unha dedicación do 50% pola que cobra 29.909,25€ anuais, sen contar o que pode cobrar por
acudir a actos fóra da Deputación. Salientar que todos estes datos deberían estar publicados na
páxina web do Concello para dar cumprimento á transparencia que a veciñanza esixe de todo político
actual, ademais de dar cumprimento ao aprobado en pleno por unanimidade a través dunha moción
de AER que así o pedía. En todo caso, se a dedicación indicada non se corresponde coa realidade,
isto é debido a non ter proporcionado información clara e transparente ao respecto.

AER demanda melloras
complementarias na senda do Maceiras
O sábado 2 de xaneiro, a Agrupación de
Electores de Redondela, unha vez informados
pola veciñanza de que as obras da senda do
Maceiras se atopaban en estado de execución
avanzado, procedeu a realizar unha visita á zona
para comprobar o estado das mesmas, e así
poder detectar erros e propoñer as melloras
necesarias antes do peche definitivo da
execución.
Nesta visita observáronse diversas deficiencias,
así como posibles melloras que dende AER se
expuxeron e notificaron ao goberno local
mediante rexistro, esperando que este asuma a
súa responsabilidade de control das obras e teña
estas consideracións en conta:

escorrentía natural atópanse sen protección
algunha, polo que existe o risco de que as terras
cubran e entullen as tubaxes. Proponse que se
empreguen cachotes de pedra do país para
acondicionar as entradas das tubaxes e
consolidar o terreo neses puntos.
- Obsérvase a presenza de especies alóctonas
que non se eliminaron, como bambú ou outras
máis propias de xardinería instaladas na zona.
Proponse eliminalas, tal como vén especificado
nos proxectos da construción da senda.

- Os pontillóns foron realizados en pedra granito
gris, cando ao noso parecer deberían terse
realizado en pedra país. Destaca o caso dun
pontillón que tiña 2 lousas antigas en pedra país
e que se complementaron insensiblemente con
pezas de granito gris. Proponse estudar coa
empresa a posibilidade do troco destas pezas de
granito gris por pezas de pedra país.
- Obsérvanse diversos sendeiros tradicionais que
poderían conectar a senda do Maceiras coa
estrada N-555 a diferentes alturas (Tau
Cerámica, Rabadeira,...). Proponse realizar
actuacións de acondicionamento destes tramos
para facilitar en diversos puntos da senda do
Maceiras a interconexión coas zonas habitadas en
torno á estrada N-555.

Imaxe da zona por fóra dos bordillos onde se observan restos de
pedras das obras.

- Tamén se observan varias irregularidades
respecto da ocupación da zona de tránsito e
descoñecemos se vai haber algunha intervención
para restituír a legalidade.

- Obsérvanse zonas por fóra dos “bordillos” da
senda que presentan restos de pedras das obras,
que deberán ser retiradas e como mínimo
deberase aplicar capa de terra vexetal para
deixar esa superficie debidamente acondicionada.
- Obsérvanse moitos tramos da beira do río sen
arborado. Por ese motivo proponse realizar unha
plantación complementaria con especies arbóreas
de ribeira, tales como ameneiros. Unha
posibilidade é que a Concellería de Medio
Ambiente realizase en febreiro-marzo un “Día da
Árbore” como actividade participativa e didáctica
e así favorecer a participación da veciñanza
nunha xornada de plantación.
- As entradas dos tubos de desaugadoiro
instalados que deben recoller as augas de
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Correo electrónico: info@aeredondela.com

Ocupación da zona de servidume con construcións.
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