
Comunicado sobre os salarios da Corporación Municipal  
 
 
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, cousa que ata o de agora sempre se fixo neste Concello cos anteriores 
equipos de goberno, e o PSOE sábeo moi ben. Nós respectamos que cada un organice 
a súa forma de traballar como mellor lle pareza, se se equivocan, os erros serán seus e 
tamén os acertos; pois consideramos que non temos que dicirlle ao equipo que vai 
gobernar o Concello que empregue o tipo de organización que nós queiramos e nos 
pareza oportuna. Nós en AER non deixamos que outro grupo político veña a 
organizarnos, e o que non queremos para nós, non o queremos para os demais. 
 
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 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. A nosa idea 
era tentar chegar a un acordo co PSOE, parcial ou total, e logo falar co resto dos 
grupos, e así llo fixemos saber ao PSOE. Do BNG non coñecíamos nada da súa 
proposta, e de “Redondela Pode” xa coñecíamos a súa proposta publicada, sabendo 
que en certos puntos non poderían moverse obrigados polo seu “código 
deontolóxico”.  
 
Puxémonos en contacto co PSOE dende o primeiro momento, nada máis recibir a 
proposta por parte do PP, e fixémolo en distintas ocasións; pero dende o PSOE foron 
dándonos largas durante case dez días. Aínda que a maior sorpresa levámola o venres 
da semana anterior ao pleno do martes 30 de xuño, (primeiro pleno a onde se levaron 
as propostas de cada grupo), cando ante outro intento máis de reunión co PSOE, a súa 
resposta foi que eles querían reunirse conxuntamente con todos os grupos, pero que 
¡tiña que ser AER quen tiña que chamalos e convocalos! e que “mañá sábado as 
13:00h” se queríamos. A nosa resposta foi que AER pedira unha xuntanza co PSOE, 
porque ou chegábamos a un acordo con eles ou daba igual o que faláramos cos demais 
grupos da oposición, porque sós non chegariamos para levar adiante unha proposta en 
pleno por moi conxunta que fora, e necesitabamos saber antes de nada, se era posible 
un entendemento co PSOE; e dixémoslles que se querían unha xuntanza de todos, que 
a convocaran eles. Evidentemente, e despois de máis dunha semana intentando un 
acercamento, a contestación dese venres pareceunos unha tomadura de pelo. O PSOE 
quere reunión con tódolos grupos, pero que a convoque AER no día e hora que vós 
queredes... podemos ser novatos nisto, pero que nos traten de parvos ou sentir que se 
están a rir de nós, vai ser que por agora, se está na nosa man, non o imos consentir. Así 
que enviamos un correo ao PSOE nesa mesma tarde de venres (que non temos ningún 
problema en amosar se alguén quere velo); e non volvemos ter novas deles, ata 
despois do vergoñento primeiro pleno. 
 
Ese mesmo venres, a última hora da mañá (posteriormente a esa conversa co PSOE),  o 
grupo de goberno do PP solicitounos unha reunión para o luns pola mañá, co fin de 
coñecer a nosa proposta. Reunión na que lles presentamos a nosa proposta; quedaron 
en darnos unha resposta o martes, e a resposta foi que non a aceptaban. Para evitar 
malentendidos, enviámoslle ao PSOE ese correo electrónico que antes mencionamos, 
informándolles da xuntanza que teríamos co PP, insistindo unha vez máis en que o luns 
estariamos na nosa oficina do Concello, pola mañá como todos os días, e que poderían 
pasar por alí se querían falar con nós sobre os salarios da corporación. Ese luns, día 
anterior ao pleno, puidemos comprobar que membros do PSOE estiveron na súa 



oficina, pero non se achegaron á nosa para falar, nin sequera para pedirnos unha copia 
da nosa proposta ou interesarse un mínimo por ela e por ver se en algún caso 
poderiamos chegar a acordos cos salarios. A pesares de todo, un membro de AER 
achegouse a falar con eles e a resposta foi que “a partir de agora só se reunirían con 
todos os grupos xuntos” e ante a pregunta do compañeiro de AER de se xa decidiran o 
salario do alcalde, a voceira do PSOE informou que decidirían a contía nunha xuntanza 
da executiva esa mesma tarde-noite. Cousa que nos choca, xa que Reguera dixo no 
pleno que tiñan decidido o salario do alcalde dende había tempo (despois das 
eleccións). Preguntóuselle se ían a convocar esa reunión conxunta para ese mesmo 
día, xa que o pleno era o día seguinte, e a resposta foi NON. 
 
Polo tanto, decidimos levar ao pleno a nosa postura de consenso interno que en AER 
tiñamos elaborada. 
 
A proposta de AER para o réxime retributivo dos membros do corporación e para as 
asignacións aos grupos políticos, é a que mostramos na táboa adxunta a este 
documento titulada “PROPOSTA AER REMUNERACIÓNS 2015-2019”. Comentar que 
dita proposta estivo en estudo en AER dende o primeiro día en que o equipo de 
goberno enviou a súa propia a tódolos grupos da oposición (o día 19 de xuño por 
correo electrónico).   
 
A proposta do Partido Popular para o salario do alcalde (55.000€) parécenos excesiva. 
Cremos que o alcalde merece un salario acorde ao seu cargo e responsabilidades, 
mesmo sendo o Partido Popular o promotor dunha reforma laboral que implica a 
precarización das remuneracións dos traballadores. 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 nosa proposta suporía un aforro anual de 60.828€ no montante global da 
corporación con respecto á proposta do PP. En toda a lexislatura a cantidade 
ascendería a 243.312€ de aforro.  
 
Para os concelleiros de goberno decidimos, ao contrario que o PP, que deberían 
cobrar o mesmo salario por hora que no anterior mandato. Cobran máis cantidade 
pero tamén deben traballar máis horas para o Concello. Por iso baixamos na nosa 
proposta as retribucións dos concelleiros con unha adicación de 29h/semanais, 
axustándoa á dos seus compañeiros de adicación de 23h/semanais, xa que con eles si 
se estaba a respectar o salario (prezo/hora) da anterior lexislatura. 
 
Para os voceiros e concelleiros da oposición, decidimos manter tamén o salario do 
anterior mandato, 8.100 € e 5.184 € brutos ao ano respectivamente. Que son 
675€/bruto ao mes e 432€/brutos ao mes, respectivamente por 12h/mensuais. 
 
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); e propuxemos que a parte variable que se cobra 
segundo o número de concelleiros/as 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). 
 

Unha vez aclarado isto, e para que a cidadanía poida entender mellor a nosa postura, 
gustaríanos matizar certos aspectos relacionados directamente coas asignacións aos 
grupos, que son totalmente independentes, e que non teñen nada que ver con ningún 
tipo de salario da corporación, pero que se aproban no mesmo pleno de 
remuneracións. Gustaríanos tamén, porque xa que estamos a falar de todo e 
consideramos que non está de máis dicilo, que os demais grupos municipais lesen 
tamén estas aclaracións, xa que como nos quedou claro na reunión conxunta posterior 
ao pleno (que o PSOE si convocou esta vez, pero a posteriori), non coñecen, nin moito 
menos se preocuparon ata o de agora de coñecer. Entendemos que o grupo de 
Redondela Pode, que acaba de entrar, non as saiba; pero non podemos entender, e 
parécenos moi preocupante e incluso vergoñento, que partidos políticos que levan 
traballando tantos anos no noso Concello, coma son o PSOE e o BNG, descoñezan, 
como quedou patente, case todo o relacionado con este tipo de subvencións que levan 
anos e anos percibindo do Concello. Isto non o conta o membro de Redondela Pode 
que fixo a “nota de transparencia”, así que volo contamos nós. Pois ben, para toda a 
cidadanía e, en especial para os Grupos Políticos Municipais do PSOE e BNG que 
estamos seguros lerán isto: 
 

Información sobre Asignacións aos Grupos Políticos Municipais 
 

1º.- Unha cousa é a Agrupación de Electores de Redondela, como organización política  
formada por 32 membros, e outra cousa é o Grupo Político Municipal AER que no 
pasado mandato estaba formado por 1 só concelleiro, e que neste, componse de 4 
edís. Do mesmo xeito, 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. 
 

2º.- 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. O que quere 
dicir que agora mesmo a corporación do Concello de Redondela está formada por 5 
Grupos municipais, con 21 concelleiros repartidos do seguinte xeito:  
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Grupo Político Municipal PP – Formado por 9 concelleir@s 
Grupo Político Municipal PSOE – Formado por 6 concelleir@s 
Grupo Político Municipal AER – Formado por 4 concelleir@s 
Grupo Político Municipal BNG – Formado por 1 concelleir@ 
Grupo Político Municipal PODER – Formado por 1 concelleir@ 

 

3º.- A contía que o Concello de Redondela asigna aos Grupos Políticos, sempre está 
formada por unha parte fixa para cada grupo, e unha parte variable en función do 
número  que o compoñen. Isto provoca que cando a cantidade asignada aos grupos 
por número de concelleiro é considerable, as asignacións aos grupos con maior 
representación, tamén se dispare considerablemente. 
 

4º.- A lexislación para este tipo de asignacións é moi limitada, e descoñécese na 
maioría dos casos por parte da cidadanía, pero o que nos parece grave, como xa 
dixemos, é o descoñecemento por parte de grupos que levan anos e anos no Concello, 
e que como xustificación utilizan o porque se fixo así toda a vida,  e que como se ve ata 
o de agora, funcionou bastante ben. Pois ben, a lei di ao respecto: 
 

A normativa atópase principalmente no apartado terceiro do artigo 73 da Lei 7/85: 
 

“El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá 
asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un 
componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número 
de miembros de cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan 
con carácter general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado y sin que 
puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al 
servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos 
fijos de carácter patrimonial.” 
 

Dita lei, a “Lei Xeneral de Presupostos”, nunca fixou ningún límite en canto a contías, o 
que quere dicir que cada corporación libremente determina o importe a repartir entre 
os grupos políticos que a integran, pondo como limitacións para as dúas premisas 
sinaladas dentro das comiñas e en negriña. 
 

Así mesmo, feita a lei, feita a trampa. Seguimos informando: 
 

Como complementario, pódese traer a colación o primeiro apartado do artigo segundo 
da Lei Orgánica 8/2007, de 4 de xullo, sobre o financiamento dos “partidos políticos”: 
 

“Uno. Recursos procedentes de la financiación pública: 
 

a)... b)... c)... d)... e no seu punto e) di: 
 

e) Las aportaciones que en su caso los partidos políticos puedan recibir de los Grupos 
Parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas 
de las Comunidades Autónomas, de las Juntas Generales de los Territorios Históricos 
vascos y de los grupos de representantes en los órganos de las Administraciones 
Locales” 



 

Isto, para que nos entendamos tod@s, quere dicir que aínda que a lei obriga a cada 
Grupo Político a levar unha contabilidade á parte para estas asignacións, á parte por 
suposto da do partido ou no noso caso agrupación; así como entran os cartos na conta 
do Grupo Político, pódese desviar á conta do partido ou agrupación sen ningún tipo de 
problema, xa que como se pode ver a lei ampara aos partidos neste senso. 
Que é legal si, pero ¿é moralmente aceptable e vai coa nosa coherencia? NON!!! 
 

5º.- Estas contías danse aos Grupos Municipais como subvención, e como toda 
subvención, os cartos recibidos polas mesmas teñen que destinarse á finalidade para a 
que esta se outorga; que no caso destas asignacións non é outra que cubrir as 
necesidades e gastos derivados do funcionamento de ditos grupos. E ollo, que dicimos 
grupos, e non dos partidos políticos aos que pertencen ditos grupos. 
 

6º.- A lei tamén establece que o Concello debe facilitar a cada grupo político unha 
oficina dentro do Concello para poder realizar as súas funcións. 
 

7º.- Estes grupos políticos teñen unha duración determinada que é a da propia 
lexislatura. Unha vez finalizada, ditos grupos deixan de existir, para volver formar os 
que correspondan unha vez entra unha nova corporación. De aí que AER devolvera 
eses 8000€ na lexislatura pasada, xa que son uns cartos que non necesitamos gastar 
naquel intre para a finalidade para a que nos foron dados e o grupo político municipal 
ía chegar ao seu fin. Ademais, os responsables de que eses cartos sexan destinados a 
súa finalidade son os voceiros dos mesmos, que ata o de agora xustifícanse 
unicamente mediante unha declaración asinada polos mesmos onde se indica que a 
totalidade da asignación ao grupo, destinouse integramente ás finalidades legalmente 
previstas. Este aspecto corresponde ao punto 8 da orde do día do pleno 02/07/2015, 
no que só AER votou en contra. 
 

Consideramos que dita declaración non é mais que unha fórmula legalmente creada 
que permite eludir responsabilidades, xa que o precepto legal esixe a cada grupo levar 
unha contabilidade da asignación que unicamente terá que poñer a disposición do 
“pleno” da corporación, cando este lla pida. Cousa que todos sabemos endexamais 
pasou nin pasa; polo que é o mesmo que dicir que os grupos teñen na súa man facer 
con eses cartos que o Concello de Redondela lles dá para poder cubrir os seus gastos 
de funcionamento, o que eles queiran; porque ninguén lles vai pedir contas dos 
mesmos, porque así foi toda vida e así segue a ser ata o de agora. 
 

8º.- AER presentou ao pleno, en febreiro deste ano, unha moción aprobada por 
unanimidade, para poder instaurar un Regulamento que entre outras cousas permita 
fiscalizar as contas derivadas desas asignacións por parte cada grupo. Regulamento 
que entre outras cousas recolla un procedemento de fiscalización: 
-Presentación de contas de forma periódica, recordamos que as nosas son públicas 
dende o noso comezo. 
-Constitución dunha comisión de seguimento. 
-Emisión anual dun informe público da fiscalización dos gastos por grupo político e a 
cuantificación e formas da devolución de gasto non xustificado, en caso de existir. 
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-Elaboración dun informe ao final do mandato onde se detalle o balance dos catro 
anos correspondentes e devolución das contías sobrantes existentes nas contas 
correspondentes, xa que a responsabilidade deses cartos cambiará co cambio de 
mandato e por tanto co cambio de grupo, pechando así a contabilidade deses catro 
anos de asignacións, que foi entre outras cousas o que fixo AER coa devolución dos 
seus cartos sobrantes. Dito informe deberá ser tido en conta á hora da revisión e nova 
aprobación por parte do pleno cando fixe as contías correspondentes para estas 
asignacións no seguinte mandato. 
 

Seguimos á espera de que os demais grupos queiran formar esa comisión encargada 
de redactar dito regulamento e levalo a pleno para a súa aprobación canto antes. De 
este modo, o pobo de Redondela poderá saber onde os seus representantes no pleno 
gastan os cartos que lle outorga para o seu funcionamento, e volvemos sinalar, aos 
representantes no pleno, non aos seus partidos. 
 

Unha vez aclarado todo isto, esperamos que a cidadanía entenda por que AER non 
pode tomarse este tema das remuneracións doutro xeito que non sexa un conxunto, 
xa que estamos a falar dunhas cantidades que, para o noso gusto, que sempre foron 
excesivas.  
 
Pero como ninguén entende nin coñece o seu gasto e ninguén pide contas, a quen lle 
interesa fai que pasen desapercibidas, desviando o debate a unha soa parte de ese 
conxunto de remuneracións, como é o salario do alcalde, xa que ao fin e o cabo é o 
que acaba na opinión pública. Pero dende AER, repetimos, non facemos as cousas por 
quedar ben, isto é ben sabido de nós, senón por defender os intereses do pobo, e 
sabemos que a nosa proposta supón un aforro real de cerca de 240.000€ que lle fará 
moito ben ao noso pobo durante os próximos catro anos.  
 

Tamén quixemos poñer en coñecemento da cidadanía todas estas consideracións, 
porque non imos 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, que se falamos de 
representación, é evidente que somos dos menores, só temos 4 concelleir@s dos 21 
que compoñen a corporación. 
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 pagala 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.  
 
Polo que, aínda que o leven a facer así toda a vida, chegou alguén que se preocupou 
polo tema dende o primeiro día. Esas visitas ao interventor que tanto lle molestan ao 
BNG, soen ser para informarnos, porque queremos facer as cousas ben e dentro da 
legalidade e non queremos que nos tomen o pelo nin a nós nin a todas as persoas ás 
que todos estes grupos representamos. 
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Confiamos en que unha vez aclarado todo isto, e á espera de crear ese regulamento 
que deixe transparente este tema, lles quede claro que non poden usar os cartos dos 
redondeláns para aboar o pagamento do lugar de traballo dos seus partidos 
políticos.  
 
AER baseou o cálculo para estas asignacións na súa experiencia e gastos derivados da 
anterior lexislatura, tentando cubrir en todo momento as necesidades dos grupos que 
hoxe en día teñen un só concelleir@, ao igual que o tiñamos nós na lexislatura pasada. 
A proposta que presentaba o equipo de goberno parecíanos insuficiente, xa a nós non 
nos chegarían eses cartos, e por iso aumentamos a parte fixa de dita asignación que é 
exactamente a mesma para todos os grupos 675€/trimestre, e diminuímos a parte que 
lle corresponde por cada concelleir@, de xeito que as diferenzas entre os que teñen 
moitos concelleir@s (PP e PSOE) e os grupos que só teñen un (BNG e Redondela Pode), 
non sexan tan exaxeradas  como o foron ata o de agora. 
 

Por iso, cando AER se senta nunha mesa cos seus “compañeiros” de oposición, despois 
dun pleno vergoñento, xuntanza que consideramos debeu ser moito antes para poder 
achegar posturas e estudialas, e onde o fin máximo e case único, é desbancar o soldo 
do alcalde sexa coma sexa e así quedamos todos ben; porque ao fin e o cabo é no que 
se vai fixar case toda a cidadanía, cousa que entendemos, mentres están deixándose 
de lado cuestións tan importantes como son as asignacións aos grupos políticos, cartos 
que ninguén xustifica (agás AER). Elixíronnos para isto, para que miremos por tod@s e 
para tod@s, non para facer populismo e demagoxia ou para quedar ben seguindo 
certas modas, nin para que centremos a atención onde nos convén, sen amosar a 
cantidade desorbitada de cartos que nos estamos a levar nós mesmos por outros 
lados. 
 
E aínda por riba, despois dun estudo considerable deste tipo de asignacións por parte 
da agrupación de electores durante estes catro anos, nas que consideramos que o 
Concello abona unha partida de cartos excesiva anualmente e na que se podería 
conseguir un aforro considerable, e tras intentar nesa reunión explicala e aclarala aos 
demais grupos alí presentes oficialmente, PSOE e BNG, se nos segue a dar a mesma 
opinión e a incidir nos mesmos aspectos que nós consideramos non válidos sobre este 
tema, ofrecendo unhas contías, ao noso modo de ver, algunhas delas incluso 
desorbitadas, quedando máis que patente que non imos chegar a un entendemento 
neste tema. A nós isto parécenos bastante importante e grave, porque todos 
queríamos rebaixar o soldo ao alcalde, de feito rebaixouse en 10.000€ anuais, 40.000€ 
en toda a lexislatura, pero o que non lle contamos á cidadanía son as propostas sobre 
os cartos que cada un queriamos levar para nós, non si?. Invitámosvos a que lle 
botedes un ollo á táboa coas propostas de cada grupo para este tipo de asignacións 
(ver táboa adxunta “ASIGNACIÓNS”), e cremos que tras unha detida ollada, ao igual 
que nós, pareceravos ben pouco ceder nun dos soldos 16.000€ fronte aos 194.000€ 
que teriamos que ceder no caso, por exemplo, de levar adiante a proposta do BNG de 
asignacións aos grupos políticos. A nosa partida para as asignacións en toda a 
lexislatura é de 79.200€, fronte aos 273.000€ que propuña o BNG, ou os 180.000€ de 
Redondela Pode, ou os 172.800€ do PSOE, para a que tiñamos que ceder 93.600€. 
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A orde do día do pleno foi enviada a tódolos grupos, por parte do equipo de goberno, 
a tarde anterior a ese pleno 02/07/2015, coa súa proposta variada, na que recollía o 
mesmo que ofreceu o alcalde aos voceiros da oposición no parón do pleno anterior: 
 
-Como primeiro punto para votar as remuneracións da nova corporación, a proposta 
do Bloque Nacionalista Galego (BNG) de 45.000€ para o soldo do Alcalde.  
-Para tódolos demais puntos, a proposta que AER levou ao pleno anterior do día 
30/06/2015. Supoñemos que se entenderá que votemos a favor das nosas propias 
propostas. 
 

Estando na citada reunión entre os grupos da oposición, os membros de AER que 
asistiron e que estaban a informar ao resto de compañeiros da evolución da mesma 
mentres sucedía, vendo a actitude á hora de tratar este tema das asignacións que para 
nós, repetimos, é moi importante porque estamos a falar de un montón de cartos 
públicos que ninguén xustifica; actitude que non nos pareceu correcta, xa que se nos 
estaba acusando de querer prexudicar aos grupos con menor representación, cando a 
proposta foi estudiada para todo o contrario, e vendo que o interese en afrontar o 
tema ía polos mesmos cauces de toda a vida, cauces dos que tentamos alonxarnos, 
tomamos unha decisión ao respecto. Chamamos aos nosos representantes en dita 
reunión e invitámolos a deixar a negociación, xa que tiñamos claro que da nosa 
proposta, e moito menos neste punto, non se ía a chegar a un acordo e porque existía 
outra proposta, a do equipo de goberno, que si recollía este punto indispensable para 
nós, incluíndo tamén todos os demais, salvo un deles: o salario do alcalde no que non 
estabamos dacordo. 
 
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 
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. 
 

Aclarar que nesa reunión da oposición á desesperada, máis tardía e desafortunada que 
nunca, aínda que parecera que estabamos toda a oposición, non estabamos todos, só 
estivemos tres grupos, todo sexa dito, xa que a representación que existía de 
Redondela Pode nesa xuntanza non representaba ao Partido. Así que saiban vostedes, 
en aras da transparencia, que o PSOE só se reuniu con AER e BNG; Redondela Pode 
non sabía nin que estabamos alí reunidos. Se ben é certo que había dúas persoas 
facendo que os representaban nesa xuntanza, de boca da súa voceira e de todo o 
grupo, soubemos ao saír do segundo pleno do día 02/07/2015, que esas dúas persoas 
que alí estaban, asistiron de costas a todos os demais, co cal o que ven sendo 
Redondela Pode alí non estaba representado. 



Comentar que eles si gustosamente escoitaron a nosa explicación sobre toda a nosa 
proposta, e máis en concreto, sobre as asignacións e o noso criterio á hora de 
establecer unha contía xusta, que puidese cubrir as súas necesidades como grupo 
formado por unha soa concelleira, ao igual que estivemos nós durante estes catro 
anos. Escoitárona e entendérona sen ningún tipo de problema entre nós. É falando 
como se deben facer as cousas.  
Tamén lles informamos sobre a teima de AER en redactar ese Regulamento sobre estas 
partidas e que en calquera momento pódese volver levar a pleno a revisión de ditas 
contías para este tipo de asignacións, aumentando ou diminuíndo as mesmas segundo 
acepte o pleno.  De modo que si en algún momento, algún dos grupos demostrase que 
os cartos que se lle asignan non son os suficientes, non existiría ningún problema pola 
nosa parte, e consideramos que tampouco pola dos demais grupos, en levar a pleno 
esa revisión e volver poñer unha nova contía en función desa necesidade. 
 

A intención de AER non é mais que facer as cousas como consideramos están ben 
feitas, sempre dentro da legalidade e tralo estudo das distintas posibilidades. Sempre 
estamos abertos a falar e intercambiar opinións con que queira escoitarnos, pero non 
estamos dispostos a que nos intenten impoñer os vicios e manías que son as que 
precisamente, nos moven día a día para tentar seguir mudando as cousas para mellor.  
Así que quede claro, AER non asfixia a ninguén, AER intenta ser xusto e imparcial con 
todo, incluídos os cartos que recibimos nós mesmos. 
 
E por certo, tamén informamos aos Grupos Políticos Municipais que as asignacións  
non teñen nada que ver cos salarios da corporación en canto ao seu pagamento, que a 
parte que se está xerando dende o día 13 de xuño, pleno no que se formou a nova 
corporación, ten carácter retroactiva, o que quere dicir, para que algún lle quede claro, 
tamén por afirmacións escoitadas en pleno, que eses cartos serán aboados aos grupos 
dende ese día, coa aprobación do abono do primeiro trimestre á que se lle suma esta 
cantidade pendente. 
 
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. 
 
Queremos engadir que a proposta de AER supón só 3.100€ máis de gasto anual que a 
proposta do PSOE. Engadimos a esta conta o persoal eventual de transparencia que 
eles obviaron, porque despois de 4 anos rexeitando o PP, PSOE E BNG as propostas de 
AER sobre este tema, 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 non acepten este posto de nova creación. Posto que 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. 
 
Por certo, a proposta do PSOE con respecto aos concelleiros de goberno, ten truco. 
Estas táboas son moi monas, pero se non dás toda a información, é o que teñen, 
resulta moi doado enganar ao ollo e facelo de forma visual. Os salarios que reflexa a 
proposta do PSOE para os concelleiros de goberno, póñena ao lado das demais pero 
non lle contan a ninguén que eses soldos se corresponden con menos horas das que lle 
propón o equipo de goberno; eles mostran na súa táboa un salario para concelleir@s 
coa mesma adicación que hai catro anos. Eles deciden que o equipo de goberno ten 
que organizarse como eles queren e supoñen que ten que ser. Sinalar que os soldos 
reflexados na súa proposta son para 18h/semana nos oito concelleiros de goberno, 
mentres que a proposta de goberno quere traballar con 4 concelleiros a 29h/semanais 
e outros 4 a 23h/semanais. O mellor de todo é que din que manteñen os salarios e 
incluso que os baixan, cando a contía por hora de traballo estana subindo con respecto 
á anterior lexislatura, iso si, fan unha táboa na que baixan as horas de traballo e 
mostran a proposta sen especificar esas horas; total a xente iso non o vai mirar e 
encima quedan de aforradores. Señores e señoras do PSOE iso ten un nome. 
Pois ben, se collemos o prezo por hora da proposta do PSOE, de 18,88€ no tocante aos 
concelleir@s de goberno, son máis de dous euros por encima da proposta inicial do PP, 
e se o trasladamos ás horas que por contrato se di van traballar, que son as contías 
que o PP pretendía pagar a 25.000€ e 18.000€ respectivamente, eles estaríana 
pagando a 25.865,6€ e 20.692,5€ respectivamente. Aínda pagarían máis que o equipo 
de goberno do PP. Na súa proposta ademais non reflexan a persoa que se encargará da 
transparencia, por estar en contra, supoñemos que en contra da transparencia. 
Ademais a selección vai ser un proceso público a través dunhas bases consensuadas 
polos grupos políticos. Non entendemos a negativa a que se cree, mais aló de facer 
máis irreal esa proposta diminuíndoa aínda máis. E aclarar, que esa transparencia é 
para a veciñanza, non para a corporación.  
 

Outro tanto do mesmo nos topamos coa proposta do BNG, onde eles tamén deciden 
que o equipo de goberno ten que organizarse coma eles consideran, e que neste caso 
son un alcalde e tres concelleir@s de goberno, todos eles con adicación exclusiva e un 
salario anual de 35.000€. Eses tres concelleir@s suman un total de 105.000€ anuais, 
que se nos vamos igualmente ao precio/hora esta vez rompémolo molde para os 
concelleir@s de goberno, e sería de 19,16€. Cremos que xa non necesitamos trasladar 
a súa contía ás horas por contrato de traballo porque aínda sería maior que a proposta 
inicial do PP e a proposta do PSOE. Unha das explicacións é que eles entendían que 
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segundo a forma en que gobernou o PP estes últimos catro anos, con esas tres persoas 
e o alcalde se chegaban de sobra; e que en caso de querer que traballasen os oito 
concelleir@s electos polos redondeláns, pois que se repartiran esa contía entre os 
oito. Con este razoamento, e tendo en conta que o principal obxectivo do BNG nas 
eleccións era desbancar ao PP das alcaldías, non entendemos por que non lle deu o 
seu apoio a AER no pleno de investidura. 
 

Como ben aclaramos anteriormente dende AER acreditamos que é o grupo de goberno 
quen ten que decidir como debe organizarse, e non un grupo que está na oposición. 
Nós non somos quen de dicirlle a ninguén como ten que organizar o seu traballo, xa 
bastante temos con organizar o noso, que é o que nos corresponde e o que temos que 
facer. 
 
Estaba tan lonxe a proposta de AER da do PSOE? Nos consideramos que non, e que se 
quixeran falar con nós, poderiamos chegar a moitos puntos en común. 
Despois da manobra de Santos Héctor e a negativa dos socialistas a falar con nós e de 
non ter convocado unha xuntanza con todas as forzas da oposición antes do pleno, tal 
como afirmaron que querían facer, chegamos á conclusión que o Partido Socialista 
estaba desexando que pasara o que pasou para seguir coa súa campaña de 
desprestixio a AER. 
 
Nós somos coherentes, non temos medo, non nos movemos por intereses 
electoralistas. Gustaríanos saber que cambiou para o PSOE e o BNG con respecto ao 
2011, cando decidiron aprobar un salario do alcalde de 55.800€, e non acollerse á 
proposta de AER de deixalo sobre a mesa para consensuar unha baixada, coa escusa de 
que se non se aprobaba, quedaría mentres sen cobrar (xa que deixara o seu posto de 
traballo). De aquí ven a célebre frase do noso concelleiro, CHOPI, que moita xente por 
culpa da prensa está a malinterpretar: "Mentres non se aprobe o seu salario pode 
cobrar o paro como fai moita xente". 
 
NOTA ACLARATORIA: nin o alcalde nin ningún concelleiro da corporación cobra  
cantidade algunha a maiores por asistir a plenos e comisións do Concello. 
 
En AER utilizamos un criterio e actuamos en coherencia con el para chegar ás cifras 
da nosa proposta. Entendemos que non todo o mundo a comparta. Agardamos que 
esta nota aclare a nosa postura. 
 

 
TÁBOAS ADXUNTAS: 
- Proposta AER Remuneracións 2015-2019 
- 1ª proposta grupo de goberno pleno 30-06-2015 fronte á proposta de AER e aforro 
- 2ª proposta grupo de goberno pleno 02-07-2015 
- Comparativa propostas grupos para as asignacións aos grupos políticos municipais 
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