
PROPOSTAS DE AER PARA ACADAR 

UN PACTO DE INVESTIDURA 
 

O principal documento de traballo para que AER poida apoiar ou participar nun 

goberno alternativo en Redondela é o seu Programa Electoral 2019 -2023. A extensión 

deste fai que sexa máis viable negociar sobre un acordo programático de mínimos, que 

son: 

 

 

- Desculpas públicas por parte do PSdeG de Redondela ante a acusación feita a AER de 

recibir favores laborais do Partido Popular. 

 

20 DÍAS: 

- informe técnico sobre a situación actual do cumprimento da Ordenanza de 

Terrazas. 

- informe técnico sobre as facturas dos “walkie talkies” da Policía Local. 

100 DÍAS 

- Elaboración de Regulamento de Orzamentos Participativos. 

- Modificación do Regulamento de Consellos Parroquiais Municipais en base á 

proposta xa presentada por AER. 

- Elaboración dun Regulamento des subvencións nominativas e excepcionais do 

Concello de Redondela en base á proposta de AER. 

- Modificación do Regulamento Orgánico do Concello de Redondela. 

6 MESES 

- Creación dunha comisión na que formen parte Intervención e Secretaría para 

determinar os procedementos de contratación de subministros, servizos e obras 

menores que permitan un aforro de gasto e seguimento continuo. 

- Elaboración dun plan de aforro de gastos nos que interveñan os xefes de cada 

departamento 

 

 

XUNTA DE GOBERNO E SALARIOS DA CORPORACIÓN. 

- Participar na Xunta de Goberno. No caso de goberno de coalición, participar en 

proporción ou con voto ponderado. 

- Non superar o gasto actual en salarios políticos.  



- Se un concelleir@ do goberno local ou o alcalde/alcaldesa entra na Deputación, o 

soldo que reciba por parte do Concello deberá reducirse. 

- Vincular os soldos políticos á aprobación dos orzamentos anuais.  

- Publicación de todos os salarios tanto do Concello coma da Deputación de xeito 

inmediato. 

 

TRANSPARENCIA – PARTICIPACIÓN. 

- Formación do funcionariado sobre transparencia e redes sociais. 

- Manter actualizado o portal de transparencia. 

- As redes sociais deben depender dun funcionari@, nunca do grupo político. 

- Acceso inmediato a toda a información xeral do Concello: expedientes, 

modificacións de crédito, contratacións menores, etc. 

- Facer consultas populares, por exemplo para a elección dos festivos locais. 

- Reactivación do Consello Municipal Forestal e convertelo nun foro eficaz para a 

dinamización dos montes de Redondela. 

- @s representantes dos grupos políticos nos consellos consultivos terán voz pero 

non voto nestes órganos. 

- Xestionar a creación de locais públicos de uso compartido para asociacións. 

- Xestionar a cesión das antigas casas dos mestres e da antiga Casa do Mar para 

establecer usos de interese xeral: vivendas sociais, locais para entidades sen 

ánimo de lucro, local de ensaio... 

- Apoiar e avanzar no desenvolvemento do programa de “Cidade Amiga da Infancia” 

ou “Rede da Cidade dos Nenos”. 

 

SERVIZOS PÚBLICOS PRIVATIZADOS. 

- Remunicipalización dos servizos públicos privatizados (recadación, auga, etc.). 

- En canto á depuradora, esixir un mapa de augas pluviais e fecais, e que un 

funcionari@ do Concello xestione a análise das augas e depuradora. 

 

SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE. 

- Actuación urxente para que os servizos desenvoltos polo departamento de 

Servizos Sociais poidan ser realizados dun xeito digno e con suficientes recursos de 

persoal e de medios, facendo un traslado inmediato aos novos locais e buscando 

fórmulas para o reforzo de persoal. 

- Elaborar e coordinar a execución dun Plan Municipal de Igualdade de Xénero de 

acordo coas necesidades específicas de Redondela, no que se impliquen tódalas 



áreas que desenvolven a actividade do Concello, para integrar a perspectiva de 

xénero de xeito transversal. 

- Facer un estudo do estado das “casas dos mestres” para posteriormente poder 

dedicalas a vivenda pública/ vivenda social. 

- Creación do observatorio municipal da discapacidade e da enfermidade mental. 

 

REDONDELA 2020 

- A decisión sobre as inversións do Redondela 2020 recaerá nun órgano de 

participación onde estean representados todos os grupos políticos do pleno, por 

exemplo, nunha xunta de voceir@s. 

 

URBANISMO E INFRAESTRUTURAS. 

- Avanzar na elaboración do PXOM, mantendo a confianza no actual equipo 

redactor. 

- Xestionar a reposición inmediata dos servizos como consecuencia das obras de 

ampliación da AP9 e aplicación das melloras comprometidas. 

- Paralización inmediata das intencións da Autoridade Portuaria de Vigo, 

dependente de “Puertos del Estado”, de establecer unha base de contedores en 

Rande, en plena Enseada de San Simón, Rede Natura 2000. 

- Rexeitamento dende o Concello de Redondela á construción das autovías A-57 / A-

59. 

- Para cada infraestrutura que ameace o territorio do Concello, crearase unha 

comisión coas administracións e partes implicadas. 

- Solicitar da Deputación que faga inversións en mantemento e seguridade viaria 

nas Estradas Provinciais que atravesan Redondela: PO-2901, PO-2906, EP-2900. 

 

EMERXENCIAS 

- Buscar fórmulas que permitan manter un Servizo de Emerxencias de calidade as 

24 horas do día os 365 días do ano. 

- Aprobación do Plan Municipal de Defensa e Prevención de Incendios Forestais. 

- Actualizar, aprobar e executar o PEMU (Plan de Emerxencias Municipal). 

 

CULTURA e TURISMO 

- Mellora do Camiño Portugués  ao seu paso polo Concello de Redondela. 

- Recuperación e posta en valor das Telleiras de Cesantes. 

- Preservación e posta en valor do patrimonio históricos e industrial en Rande. 



- Recuperación da Illa de San Simón como Illa da Memoria. 

- Apoio ás iniciativas, festivais e proxectos das asociacións locais, así como aos 

grupos e artistas locais. 

- Creación dunha base de datos do material e instalacións municipais que poidan 

ser utilizadas polas entidades e artistas locais. 

- Promoción de Turismo de natureza respectuoso co medio ambiente. 

 

OUTRAS DEMANDAS 

- @ representante do Concello na Área Metropolitana defenderá os acordos que se 

tomen no pleno municipal de Redondela. 

- Continuar coa tramitación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de 

Redondela. 

- Buscar fórmulas para o aumento de persoal en departamentos necesitados como 

a Policía Local. 

- Que o subministro eléctrico pase a concurso público 

 

Redondela a 6 de xuño de 2019. 


