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INFORMA

AGRUPACIÓN ELECTORES DE REDONDELA

Salarios e remuneracións da corporación
municipal: despilfarro do PP, incoherencia
e demagoxia nos partidos da “oposición”
A pesares dos varios intentos de AER, o Partido Socialista negouse a reunirse con nós durante máis dunha semana. AER quería chegar a un acordo co
PSOE por ser eles o principal grupo da oposición; sendo conscientes de que calquera proposta da oposición necesita do apoio do PSOE para saír adiante.
O que se aprobou finalmente foi a proposta do BNG para o salario do alcalde, e no resto dos puntos aprobouse a proposta de AER. Ningún punto dos
aprobados era o que propuxo o PP no primeiro pleno.
Préstaselle demasiada atención ao soldo do alcalde (que se rebaixou un
20%) mentres se desatenden os gastos das subvencións aos grupos políticos.
Lembrar que tanto o PSOE como o BNG de Redondela rexeitaron no 2011 a
proposta de AER de rebaixar o salario de Javier Bas, e aprobáronlle daquela un
soldo de 55.800€. Agora vai cobrar 45.000 euros brutos, que foi a proposta do
BNG; partido que despois de ver que AER aceptaba esa cantidade, recuou e
votou en contra para quedar ben (AER propoñía 41.000).
Os concelleiros/as de goberno van cobrar o mesmo salario por hora que
no mandato anterior, e sen adicacións exclusivas. O PP pretendía un aumento nos seus soldos que AER rebaixou. O resto de grupos da oposición pretendían aforrar neste punto, pero asignando menos horas de traballo para os concelleiros (e as propostas de PSOE e BNG suporían un aumento do salario/hora).
Os voceiros/as e concelleiros/as da oposición van cobrar o mesmo que cobraron o pasado mandato, que son 675€/brutos ao mes e 432€/brutos ao mes,
respectivamente por 12h/mensuais.
AER baixou a asignación para o alcalde, pero tamén para nós, tratando de
ser coherentes con nós mesmos. As rebaixas das subvencións aos grupos políticos supoñen un aforro de case 80.000 euros para o Concello. Abstivémonos no
salario do alcalde cedendo 4.000 euros ao ano sobre a nosa proposta, pero a
cambio, o grupo do Partido Popular vai recibir neste mandato, 34.000 € menos
que se se aprobara a proposta de Redondela Pode, 36.000 € menos que coa
proposta do PSOE, ou ¡79.000 € menos! que se se aprobara a proposta do
BNG.

As remuneracións finalmente aprobadas no último pleno van supoñer estes
4 anos un aforro de 227.000 euros sobre a proposta do PP.

Antes de nada, temos que aclarar que AER trata
de analizar todas estas propostas como un TODO, como unha cantidade global de gastos
en cargos políticos; xa que moita xente céntrase no que vai cobrar o alcalde e non presta
atención a outros gastos, que aínda que poidan
pasar desapercibidos, constitúen unha parte
importante dos cartos públicos que adica o Concello a remunerar aos seus políticos, e unha parte fixa a ter en conta nos presupostos anuais dos
vindeiros catro anos. Enfocamos o noso estudo
como un conxunto, onde todos os salarios e
asignacións son igualmente importantes. Conxunto sobre o que avaliamos o gasto e aforro que lle
suporía ao Concello, e que nos parece necesario
e asumible por parte de toda a corporación. Sabíamos que os nosos “compañeiros de oposición”
ían centrarse no salario do alcalde, porque é o
mais popular e no que poden centrar a atención
para desinformar; sabiámolo de antemán claro
que si, pero en AER non facemos as cousas
polas futuras críticas fáciles e o populismo,
senón polo que consideramos mellor para o
noso Concello e para os nosos veciños e
veciñas.
En primeiro lugar, estudamos a proposta presentada polo equipo de goberno do PP, e concluímos que ditas remuneracións deberían
reducirse considerablemente. Cremos que

nos tempos que corren non se deben aumentar
os gastos salariais do Concello, mais aló do estritamente necesario. Despois dunha longa análise
e de varios debates, fomos quen de formular a
nosa proposta. Esta proposta supón un incremento leve sobre o gasto total do anterior mandato, incremento debido a 3 factores:
1) aumento de horas que traballarán os concelleiros do grupo de goberno,
2) incorporación dun novo partido político á corporación, que como tal, recibirá asignación económica para o seu funcionamento,
3) aparición dun novo cargo de libre designación
que coordinará as actuacións de transparencia.
Aínda así, a proposta de AER é considerablemente inferior á proposta presentada polo Partido Popular, sempre mantendo e respectando a
súa forma de organizarse no seu goberno.
Propoñemos tamén unha notable diminución do global das axudas económicas aos
grupos políticos, que suporía un aforro dun
50% (con respecto o anterior mandato) pasando
de 158.400€, que sempre nos pareceron excesivos, a 79.200€. Establecemos unha suba na cantidade fixa a cobrar por grupo maior que a que
propuña o equipo de goberno, de case o dobre,
xa que pasamos de 375€/trimestre (proposta do
PP) a 675€/trimestre (proposta de AER);
(continúa)

e propuxemos que a parte variable que se cobra
segundo o número de concelleir@s fora menor.

A experiencia de AER no anterior mandato con
respecto ao tema das Asignacións aos Grupos
Políticos Municipais levounos a considerar que a
proposta que nos presentaba o equipo de goberno podería non ser suficiente para cubrir os gastos dos partidos con menor representación, como
foi o caso de AER no anterior mandato.
A nosa proposta pretende:
1º.- Tentar cubrir os gastos que un partido cun
só representante no Concello pode ter durante
toda a lexislatura.
2º.- Frear as desigualdades que se producen entre os grupos maioritarios e o os
grupos que teñen un só representante,
tanto coas asignacións aprobadas no 2011 como
coa nova proposta do PP (con esas propostas o
PP cobraría tres ou catro veces máis do que cobrarían os grupos dun só concelleiro).
Parécenos moi preocupante e incluso vergoñento, que partidos políticos que levan traballando tantos anos no noso Concello, como son o
PSOE e o BNG, descoñezan, como quedou patente, case todo o relacionado con este tipo de asignacións/subvencións que levan anos e anos percibindo do Concello. Entendemos en cambio ao
grupo de Redondela Pode, que acaba de entrar.

Estes partidos empregan como xustificación o
“porque se fixo así toda a vida”, e que como
se ve ata o de agora, funcionou bastante ben.
Deberían saber que unha cousa son os Partidos
Políticos, os seus membros e gastos; e outra moi
distinta, os seus correspondentes Grupos Políticos constituídos no Concello e formados unicamente polos seus concelleir@s electos que forman parte da Corporación municipal. Pois ben,
as Asignacións aos Grupos Políticos Municipais
danse, como ben di o seu nome, a eses Grupos
Políticos que forman a corporación, nunca aos
seus partidos.
Non podemos consentir que algún se encha a
boca dicindo que “dende AER queremos asfixiar
aos partidos pequenos ou con menor representación”. O primeiro, porque nós tamén nos consideramos un grupo “pequeno”. E o segundo, e
isto si que nos parece bastante máis grave, porque señores e señoras “compañeiros/as” da oposición, vostedes non poden dicirnos que cos cartos que AER está presentando na súa proposta
para as Asignacións aos Grupos políticos, non lles
chega nin para pagar a súa sede!!. Desculpen
vostedes, a sede dos seus partidos políticos
correspóndelle pagala aos seus partidos
políticos, estamos a falar de asignacións/
subvencións aos grupos políticos que non aos
seus partidos.

Temos que recoñecer que o punto que nos
supuxo máis debate foi o salario do alcalde, xa que en AER hai xente con diferentes sensibilidades. O primeiro que nos propuxemos foi
intentar consensuar un salario digno para un
alcalde de Redondela, fose da cor política que
fose. Se estamos en contra da precarización dos
salarios no traballo, non podiamos caer na trampa de fomentar o mesmo que tanto desprezamos
dos partidos maioritarios. Se nos parece indigno,
aberrante e intolerable un salario mínimo de 757
euros ao mes (12 pagas), non podemos considerar digno que a persoa coa responsabilidade de
gobernar un concello de 30.000 habitantes como
Redondela, non cobre un salario axeitado por
dito traballo, con esas horas de adicación, sen
privacidade na súa vida e coas responsabilidades
derivadas de dito cargo.
Despois de moitos, debates surxiron 3 propostas de salario anual bruto en 12 pagas: 36.000,
41.250 e 45.000 euros. Á vista de que as votacións dentro de AER quedaron moi igualadas, e
visto que o salario do alcalde e o resto de gastos
da corporación non ían depender só de nós,
decidimos negociar co PSOE; xa que calquera
proposta da oposición necesita do apoio do PSOE
para saír adiante. Decidimos que unha cifra de
consenso para dita negociación serían os
41.000€, tendo marxe tanto para subila ou baixala. Pero visto que o PSOE nos deu largas e non
quixo reunirse, levamos ao pleno a nosa proposta de consenso interno que en AER tiñamos elaborada. Consideramos que un salario digno
para un alcalde de Redondela debe rondar
os 2.700 euros netos ao mes en 12 pagas, o
que supón rondar os 41.000 € brutos ao
ano. Estivemos abertos sempre á negociación.
A proposta do Partido Popular para o salario do alcalde (55.000€) pareceunos excesiva. Quedou patente a importancia do soldo do
alcalde, pero, ao noso xeito de ver, non se lle dá
importancia aos miles de euros en asignacións
aos grupos políticos, pero non pasa nada
“compañeiros da oposición”, porque como eses
cartos tamén os imos cobrar nós.... verdade??
Pois NON. Unha vez máis AER actuou con coherencia, sen pensar no populismo e buscando o
interese xeral para tódolos redondeláns, non só o

Síguenos en

dos grupos políticos que eles elixiron nas urnas.
De aí a nosa abstención no pleno que permitiu que saíra adiante a proposta do BNG
para o soldo do alcalde, que só superaba en
catro mil euros a nosa proposta inicial, pero que vai permitir a este Concello aforrarse, e isto si é unha realidade, 227.312€
nestes vindeiros catro anos e que boa falla
fan para as persoas.
En canto ao persoal de confianza ou eventual,
aceptamos que o equipo de goberno poida necesitar a figura dun coordinador/a de concelleiros
para o bo desenvolvemento das súas funcións,
pero dende AER avisamos e así o deixamos claro
en pleno, que non consentiremos que se volva
repetir o labor desenvolvido nos últimos catro
anos por esta figura; onde as funcións deste
cargo se desviaron da coordinación ao control
político dentro do Concello. En todo caso pedimos que o seu soldo se axuste á categoría profesional que lle corresponde segundo os baremos
do Concello, de aí a rebaixa da nosa proposta, e
que as horas presenciais sexan coherentes coa
súa función. De non ser así, o grupo municipal
AER está disposto a levar ao pleno a revogación
de dito posto.
Por outra banda, vimos reclamando transparencia no Concello durante estes catro anos, e é por
iso que aceptamos este posto de coordinador/a
de actuacións de transparencia, aínda que non
temos claro que as horas necesarias para realizar
as funcións correspondentes sexan todas as que
se propoñen, nin temos claro en que departamento do Concello se levarán a cabo. Esperamos
que cando bote a andar este posto, as súas funcións reflictan nesa transparencia real que tanto
reclamamos. Estaremos atentos.
Despois de 4 anos uníndose co PP para rexeitar
as propostas de AER sobre transparencia, coa
escusa de que non hai persoal suficiente e sobrecargaríamos de traballo aos funcionarios, parécenos unha falta de criterio e coherencia de
moi mal gusto que agora PSOE e BNG non
acepten este posto de nova creación. Posto
que ademais será cuberto a través dunhas bases
de contratación e seleccionado entre as persoas
adscritas ao plan de emprego da oficina de desenvolvemento local de Redondela.
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