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INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

O PSOE e o BNG non apoian a proposta de AER de
baixar o salario do Alcalde de 45.000 a 27.500 euros
Javier Bas, agora tamén deputado provincial, percibirá arredor duns 70.000 euros
ao ano entre o Concello de Redondela e a Deputación de Pontevedra
AER tamén pediu unha baixada no salario do concelleiro de Interior, Arturo González.
A moción só foi apoiada pola concelleira “non adscrita”, Raquel Quintáns.
No pleno do 2 de xullo do 2015, ao principio
deste mandato, esta corporación aprobou a retribución que percibiría o alcalde de Redondela. A
Agrupación de Electores, que tiña unha proposta
inicial de 41.000 euros brutos mensuais en 12
pagas para ese salario, permitiu que finalmente
se aprobara a proposta do BNG, de 45.000 euros,
porque tamén se reduciron as asignacións económicas aos grupos políticos (o que supón un aforro de 22.800 euros cada ano); xa que para ese
debate consideramos os gastos políticos como un
conxunto, como unha cantidade global de gastos
en cargos e grupos políticos. Así mesmo, sempre
asociamos o salario do alcalde a unha ocupación e adicación completa ao servizo do
noso Concello.
O pasado día 27 de novembro, Javier Bas foi
nomeado deputado provincial, polo que agora o
noso alcalde vai estar pendente de moitos asuntos relativos á Deputación e ao Partido Popular,
que pouco ou nada teñen que ver coa actividade
municipal nin co seu cargo de alcalde; deixando
de ter unha ocupación total a Redondela como a
que tivemos en conta ao inicio do mandato e que
foi un dos factores determinantes na nosa decisión. Tendo en conta todo o anterior, consideramos que a retribución que debe percibir
Javier Bas do noso Concello tería que ser
outra distinta da aprobada ao inicio do
mandato.

Por outra banda, no pleno de novembro cuestionamos seriamente a competencia dun membro
concreto do equipo de goberno, Arturo González,
pedindo a súa reprobación en base á neglixencia
e ás graves faltas de xestión e atención coas
obrigas das áreas nas que ten responsabilidade.
Esta reprobación foi aprobada, xa que a maioría
do pleno municipal manifestou que dito concelleiro non está a exercer debidamente as súas funcións. Dende AER consideramos que os concelleiros reprobados deben dimitir, e así o pedimos.
Pasa o tempo e non vemos que o alcalde nin o
seu equipo de goberno amose sinal algún de
responder a esta reprobación. Entendemos que
Arturo González Barbeiro, concelleiro reprobado, non merece cobrar a retribución
aprobada no seu día.
En base a todo o exposto, AER propuxo ao pleno do Concello de Redondela unha moción cos
seguintes acordos:
1.- Establecer que o Alcalde-Presidente
exerza o seu cargo percibindo unha retribución bruta anual de 27.500€ (en 12 mensualidades).
2.- Establecer que concelleiro Arturo Pérez
Barbeiro exerza o seu cargo percibindo
unha retribución bruta anual de 5.134€ (en
12 mensualidades).

BNG e PSOE dedicáronse a falar dos plenos do ano pasado,
obviando debater a moción e dando a entender que para eles
non debe influír no salario do alcalde a súa nova situación
Dende AER consideramos que se esta moción
saíse aprobaba, tería que cumprirse, xa que segundo a Lei 7/1985 (Reguladora das Bases do
Réxime Local), son competencias do Pleno:

O Alcalde terá que sacar tempo para ler a documentación e para asistir aos plenos e a todas as
comisións da Deputación nas que sexa designado
para representar ao seu partido.

l) As facultades de revisión de oficio dos seus

O que vai a cobrar da Deputación non é competencia nosa, xa que esas retribucións decidíronas
PP, PSOE e BNG. Pero sabemos que non vai perder poder adquisitivo, xa que podemos dicir que
coa cantidade proposta por AER para o seu soldo
como alcalde máis o que sumará na Deputación,
superará o que actualmente está a cobrar por ser
alcalde de Redondela (45.000€ anuais).

propios actos e disposicións de carácter xeral.

E non vemos que diga "excepto para o apartado
n) deste mesmo artigo”:

n) Establecer o réxime retributivo dos membros
do Pleno, do seu secretario xeral, do Alcalde, dos
membros da Xunta de Goberno Local e dos órganos directivos municipais.
Entendemos que a dedicación que require a
alcaldía de Redondela, así como as responsabilidades que conleva, fixo que no seu momento
non nos manifestáramos en contra da asignación
que se lle atribuíu ó alcalde no pleno correspondente.
Vemos agora como esa dedicación e responsabilidade, debe ser compartida coa súa presenza
en outras institucións alleas a este Concello e
determinada en función da súa pertenza a un
determinado partido político e non como representante do Concello de Redondela.
Polo cal, ineludiblemente, esa segunda responsabilidade compartida, redunda nunha redución implícita de tempo e adicación que
se estimou no seu momento como acordes
co soldo que se aprobou.
Consecuentemente, procede facer unha nova
valoración do soldo establecido para o alcalde, ao ter variado as circunstancias que no seu
momento se deron.
Neste mandato, o alcalde conta cunha concelleira menos no equipo de goberno, o que implica
unha maior carga de traballo. Ademais, Javier
Bas compatibiliza o seu cargo de Alcalde coa
asunción da Concellería de Facenda: máis traballo. A pesar disto, decide asumir outro cargo público de partido na Deputación. Vem os que
se converte nun Alcalde “de partido” e non nun
“alcalde en clave Redondela” como lle gustaba
gabarse. O propio Javier Bas recoñecía hai 4
anos a dificultade de gobernar en minoría con 10
concelleiros, e no 2015 anunciaba na prensa que
con 9 edís ía ser moito máis duro, e aínda así,
colle a maiores este cargo de deputado provincial. A Javier Bas votárono os veciños para ser
alcalde de Redondela, non lembramos que dixera
en ningún momento que ía ser deputado provincial.

Un principio que AER defende, e que motivou a
nosa proposta é a NON ACUMULACIÓN DE INGRESOS (“dobres soldos”) POR CARGOS PÚBLICOS D@S POLÍTIC@S. Este mes, Javier Bas vai
cobrar da Deputación preto de 1.900 euros,
ademais dos 3.750€ brutos que cobra mensualmente do Concello. Sabemos que é
legal, pero non nos parece ético.
Non nos parece ético que unha persoa con
DEDICACIÓN EXCLUSIVA, poida faltar do seu
posto de traballo varios días ao mes para atender
outro cargo público, e que poida percibir ingresos
doutro cargo político distinto ao da súa
“dedicación exclusiva”. Será legal, pero é inxusto.
Consideramos que o traballo de Alcalde de Redondela é un gran traballo e que merece todo o
tempo da persoa elixida polos cidadáns.
Os concelleiros de goberno con maior soldo
cobran un salario anual de 23000€, e consideramos que, por funcións e responsabilidades, o
Alcalde debe ter unha maior compensación económica que o resto do seu equipo de goberno. A
nosa proposta como novo salario para o Alcalde
foi a de 27500€ brutos ao ano. Proposta que só
foi apoiada pola concelleira non adscrita Raquel
Quintáns. O PSOE e o BNG abstivéronse a pesar
de argumentar en contra da proposta durante
todo o debate. Parece que tanto PSOE como BNG
teñen medo de verse no futuro nunha situación
similar. O tempo pon a cada un no seu sitio.
No caso do concelleiro de Interior, Arturo González Barbeiro, está máis que claro o por que da
proposta: lembren todos os argumentos que se
deron na súa reprobación. E acaban de ter un
exemplo moi claro coas obras da rúa Espírito
Santo: vexan a acta do pleno de setembro cando
ante a pregunta desta Agrupación sobre as demandas da veciñanza nestas obras, tivo a ousadía de contestar que estaba todo solucionado.
Tan solucionado como a desfeita causada polas
pingueiras do Multiusos...

O PP, que chegou a cualificar a proposta de AER de “fascista”,
escondeuse nun informe de Secretaría e Intervención baseado en
sentenzas xudiciais que non gardaban relación coa moción
En primeiro lugar lamentamos que cando PP,
PSOE e BNG aprobaron o convenio do
transporte metropolitano, non tiveran en
conta os reparos de Secretaría e Intervención. N o caso desta m oción, entendem os
que os técnicos non din que non poidamos presentar esta proposta, senón que din que en caso
de que se recorra xudicialmente, PODERÍA ser
anulado o acordo. Un acordo que o pleno pode
adoptar porque fixar as retribucións da corporación é unha das súas competencias.

O informe fala de que é legal que o Alcalde
cobre do Concello e perciba tamén asignacións
por asistir aos plenos e comisións da Deputación.
Pero resulta que nós nunca afirmamos o contrario. “Non cambiou o réxime de dedicación exclusiva”, iso xa o sabemos, o que cambiou foi que a
súa dedicación agora está compartida entre o
Concello de Redondela e os plenos da Deputación, ademais dunhas 7 comisións mensuais ás
que irá e polas que cobrará. Na Agrupación de
Electores de Redondela temos ben claro que o
alcalde ten dereito a percibir os dous ingresos, é
completamente legal que o faga; pero tamén
temos moi claro que a fixación da retribución do
equipo do goberno é unha competencia do pleno.
O informe da Secretaria e do Interventor comeza dicindo que “os acordos acadados polo pleno

do Concello na sesión 02.07.2015 adaptáronse á
legalidade, e que con respecto á retribución do
Alcalde ditos acordos NON SE ATOPAN NECESARIAMENTE AFECTADOS polo feito de que o mesmo, agora deputado provincial, perciba asignacións” da Deputación. Consideramos este punto

de partida totalmente erróneo, xa que non estamos a falar dos acordos que naquel momento se
tomaron, senón de tomar un novo acordo baseándonos nun cambio de circunstancias que
é real, xa que varía a situación pola que no
seu día se chegou a ditos acordos.
Pero o argumento principal no que se basea o
informe son unha serie de sentenzas xudiciais,
que pasamos a explicar:
1) fálase dun caso de Cantabria onde a motivación para presentar a moción foi a crise, motivo
de sensibilidade social totalmente válido. Pero as
circunstancias que motivaron esa moción
non teñen que ver coa proposta de AER, x a
que nós non pedimos isto como medida de aforro
con motivo da crise económica.
2) fálase dun caso de Castela A Mancha onde
se propuxo a eliminación e retirada do soldo do
alcalde, co que se interpreta que se pretendía
censurar a labor do Alcalde, e que iso constitúe

unha clara desviación de poder. Nós, nin pedimos
a eliminación do salario de Javier Bas, nin
pretendemos cesar ao alcalde, tem os a potestade para facelo mediante unha moción de
censura, polo que non entendemos a relación
entre a nosa moción e esta sentenza. Cualificar
esta sentenza como “suposto moi similar” parécenos ficción.
3) fálase dun caso de Madrid onde tamén pretendían lograr a dimisión do alcalde e do seu
grupo de goberno: nada que ver co que pretende
AER coa súa moción.
4) fálase dun caso de Andalucía no que tamén se
deixou en suspenso o salario do alcalde, nada
que ver co que pide AER.
5) fálase do caso acontecido en Cangas do Morrazo, onde novamente se lle retirou todo o salario á alcaldesa caendo na desviación de poder
pretendendo cesar á rexedora: outra vez nada
que ver co acordo que pide AER.
En cambio neste informe non se fala dunha sentenza do Tribunal Contencioso-Administrativo de
Ourense que se pronunciou sobre unha rebaixa
no salario do alcalde de Celanova (do PP) que
aprobaron o PSOE e o BNG, onde o xuíz afirma
contundentemente que o pleno dun Concello é competente para tomar este acordo e
engade: “non entendo que trastorno pode causar

ao normal funcionamento dunha institución democrática que a maioría do pleno adopte decisións sobre materia da súa competencia”.
Queda máis que constatado que a motivación
de AER non é en ningún momento, e como se
pretende dar a entender con este informe, a
desviación de poder. As nosas motivacións son
ben claras e sinxelas: é unha motivación política
e tamén unha motivación ética.

No caso do Alcalde, motívanos un cambio na
situación de Javier Bas, xa que agora tamén é
deputado provincial.
No caso do Concelleiro, motívanos a súa deixadez nas súas funcións e consideramos suficiente
un soldo acorde á súa xestión: un soldo igual ao
dos concelleiros da oposición.
Consideramos que a finalidade e a motivación,
políticas ou éticas, non deben ser axuizadas dende o punto de vista xurídico.
Polo que en AER concluímos que a moción si se
axusta á legalidade; e que aquí, no pleno
do Concello, é onde debe debaterse e decidirse a
retribución do Alcalde e do resto da corporación
municipal.

Asignacións económicas aos Grupos Políticos
Deputación de Pontevedra
Vs.
Concello de Redondela
Mostramos unhas comparacións do que percibían e perciben os grupos políticos no Concello
de Redondela e na Deputación de Pontevedra. Podemos ver o que lles importa ao PSOE e ao
BNG o financiamento dos “grupos minoritarios”: a coalición “Son”, cun só representante,
obtén menos cartos agora que coas anteriores asignacións. En Redondela din unha cousa e
na Deputación fan outra. Nada novo...

Síguenos en

facebook.com/AERedondela

Correo electrónico: info@aeredondela.com

twitter.com/AER_Redondela

www.aeredondela.com

BOLETIN Nº39
6 febreiro 2016

