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CONCELLO DE SADA

ACORDO DE GOBERNO 2019

.2023

SADAMA¡ORIA .BNG. ALTERNATIVA DOS VECIÑOS

e

As Organizacións políticas

SADAMAIORÍA, Bloque Nacionalista Galego
Alternativa dos Veciños
comprométense solidariamente a desenvolver, dentro das súas competencias e responsabilidades,

o

presente acordo de goberno, e a chegár aos acordos necesarios cos demais grupos con
representación no Pleno Municipal, intensificando o diálogo para lograr os máximos consensos
posibles.

Os compromisos adquiridos comprometen de forma transversal a todo o goberno e constituirase
unha Comisión de Seguimento que se reunirá con carácter ordinario unha vez ao trimestre e de
maneira extraordinaria cando o solicite unha das partes.
PRINC¡PIOS XERAIS:

Principio de Unidade de xestión e solidariedade, actuando o goberno con cohesión, lealdade e
apoio mutuo, responsabilizándose solidariamente cada concelleira ou concelleiro das áreas de
goberno asignadas e co compromiso dun programa municipal común.
Principio de autonomía. As concelleiras e concelleiros delegados teñen garantida a autonomía de
xestión dentro do marco das liñas programáticas acordadas.
Principio de eficacia. Na acción de goberno primará a axilidade, eficiencia e eficacia co fin de
ir un nivel óptimo na prestac¡ón dos servizos á cidadanía.
uÑAs PRoGRAMÁr¡cns
SPARENC¡A NA XESTÓN DE GOBERNO.

lnformación cidadá
Estableceranse mecanismos de información transparente na acción de goberno, procurando unha
politica informativa cohesionada nas RRSS, web municipal e demais instrumentos de difusión e
publicidade da actividade municipal.
Mesas de Contratación
Garantirase a presenza con voz de todos os grupos municipais nas Mesas de Contratación. Para
facilitalo promoverase a modificación do Regulamento Orgánico Municipal (ROM) .
Democratización e participación. Promoverase a modificación dos Regulamentos municipais
existentes ou a creación doutros que permitan incrementar a participación e ¡ntervención cidadá
incluso nos Plenos e no debate, tramitación e aprobación de disposicións xerais do concello,
específica m e nte no relativo aos Orza mentos pa rtici pativos.
Xestión de persoal.
Promoverase a formación continuada, de maneira especial a aquelas persoas que teñen a
responsabilidade de atención directa ao público.
Renegociarase e actualizarase o Acordo e Convenio co persoal funcionario e laboral co obxectivo
da mellora e eficaza no funcionamento do concello e na sua relación coa cidadania.
Tramitarase a modificación da RPT para adaptala ás necesidades reais do Concello e aplicaranse os
principios básicos de igualdade, mérito, capacidade e publicidade, no acceso ao emprego público.
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Clausulado social e ambiental na contratación pública e aposta polos servizos públicos.
lnclusión nos Pregos de contratación de clausulado social e ambiental, tanto nos criterios de
avaliación/adxudicación como nas condicións especiais de execución do contrato e sempre que
sexa posible legal e economicamente estudar e apostar pola xestión directa dos servizos
municipais
DOTACIÓNS, MOBIL¡DADE, OBRAS E V¡VENDA

Promoción da rehabilitación.
Solicitar da Xunta de Galicia a delimitación dunha área de rexeneración urbana na TenenciaFontán, que promova, con axudas suficientes, a rehabilitación de inmobles e a mellora do espazo
público. Creación dunha oficina municipal de rehabilitación e bonificaranse as obras de
rehabilitación no lClO (imposto de construcións, instalacións e obras) e taxas de licenzas.
Fomento da vivenda pública.
Constitución do Patrimonio público do solo e da vivenda como instrumento regulador do mercado.
Mediante convenios con entidades públicas e titulares dos inmobles, creación dunha Bolsa
municlpal de vivenda en réxime de aluguer a prezo taxado.
Execución e desenvolvemento do PXOM.
lmpulsar e tramitar a sua execución, en especial dos plans especiais previstos, tano no núcleo
urbano como nas parroquias (Veigue e Carnoedo) serán obxectivo prioritario, ao igual que a
execución das actuacións dotacionais previstas (obtención de terreos necesarios para a execución
de equipamentos, zonas verdes e espazos libres).
de Meirás.
goberno local mantén o compromiso na defensa pola súa devolución.
ás Asociacións.
cremento da dotación económica para subvencionar a actividade das asociacións culturais,
, etc, tanto mediante convenios nominativos como nos procedementos de aberta
concorrencia, con total transparencia.
Accesos a Sada.
ordar coa Xunta a modificación do PXOM, e no seu caso dos Planos viarios comarcais, para unha

nova alternativa de conexión coa Via Artabra, que evite a conexión prevista de saída do porto,
dado o seu enorme impacto territorial e paisaxístico. Esixencia á Xunta de conexión gratuíta da Vía
Ártabra coa AP-9 e A-6.
Plan Municipal de lnvestimentos 2019-2023.
Aprobación dun Plan municipal de investimentos, participativo, a realizar e executar no mandato
de 4 anos, coa previsión dunha dotación para a mellora das redes de saneamento e de auga nos
núcleos, asícomo nas obras que melloren a mobilidade e a seguridade das persoas.
Estudaranse a delimitación de espazos de uso público, cunha superficie e temporalidade
suficientes e a correspondente dotación orzamentaria para a creación de áreas caninas.
Bordo Litoral urbano.
Desde o porto ata a zona do Curruncho, o bordo litoral de Sada precisa de reordenación,
acondicionamento, accesibilidade, e posta en valor para unha mellor integración litoral-espazo
urbanizado, negociando con Costas do Estado o estudo de detalle do bordo litoral, e dentro del, as
solucións que, sen descartar nengunha, procedan para o edificio da Sociedade asi como unha vez
demolido o actual edificio do Náutico, determinar; no marco dese estudo de detalle, os usos da
parcela, incluidos, no seu caso, os complementarios ás dotacións que poidan localizarse no ámbito.
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Con independencia do sinalado no párrafo anterior, estudarase a viabilidade urbanística

e

económica da execución dunha área de piscinas descubertas no ámbito do actual sistema xeral de
espazo libre.
-Edificio da Terraza. lnstar da Xunta á resolución, á maior brevidade posible, da sua declaración BIC
e, no suposto de que Costas do Estado declare a caducidade e extinción da concesión vixente,
negociar a sua cesión ao Concello para destinalo a equipamento dotacional público cultural e
poder executar as obras necesarias e urxentes de conservación e mantemento.
-Desenvolver o proxecto de reurbanización da rúa da Praia e o Curruncho.
-Desenvolver o Plan especial de lnfraestruturas e Dotacións do Paseo Marítimo previsto no PXOM.
Aparcadoiros disuasorios.
Habilitar zonas de aparcadoiros disuasorios no entorno do centro urbano e naqueles lugares que o
requiran que estean disponibles e plenamente operativas ao longo do ano.
Área Metropolitana.
Seguir e demandar a constitución da Área Metropolitana da Coruña, para coordenar e integrar
servizos, tamén na sua xestión, en especial no ciclo integral da auga, na recollida e xestión de
uos e servizos sociais e de coidados.
EDUCACIÓN E DEPORTE

Ampliación do CEIP Sada e seus Contornos.
Desenvolver a acción de planeamento detallado previsto no PXOM para obter o solo necesario
para arnpliación do colexio. A ampliación do colexio cunha superficie total de 1.L31 m2 dará
resposta á demanda existente en canto a equipamentos educativos e permitirá dotar de todos
servizos necesarios ao Colexio para que se poida prestar unha educación de calidade.
Reforma e mellora integral do pavillón de deportes.
Ante o deterioro progresivo (afundimento) do actual pavillón de deportes, e que impiden ou
itan a práctica da actividade deportiva, executaranse as obras necesarias de reforma integral,
uídas as de accesibilidade.
de centros educativos.
n de mantemento e mellora anual dos centros escolares en coordenación e colaboración coas
suas direcións, consellos escolares e ANPAs.
Consello Escolar : rede de centros e convenios coas ANPAs e centros escolares.
Desde o goberno municipal, e co marco previo do Consello Escolar Municipal (órgao de
representación e participación da comunidade educativa) impulsar unha reforma da oferta da
rede educativa. Convenios específicos coas ANPAS e centros escolares para actividades como
Banco de libros, actividades extra-escolares, programas de seguridade vial, etc.
Deporte para todas e todos. Fomento do deporte de base.
En colaboración e interlocución directa cos distintos clubes e entidades deportivas, elaboración,
aprobación e execución dun Plan de deporte para Sada, coa previsión dunha dotación económica
anual (a incluír nos Orzamentos municipais) que integre o fomento do deporte base e das Escolas
Deportivas Municipais (actuais e as que se creen), mediante convenios de colaboración cos clubes
asociacións do municipio, de acordo co dito Plan.
PARA TODAS E TODOS

useo Carlos Maside-Cerámicas do Castro.

iar coa Xunta, rehabilitación, reapertura e posta en valor do Museo Carlos Maside, no
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Castro de Samoedo, e a posta en valor do legado do noso veciño lsaac Díaz Pardo.lmpulso desde o
concello á incoación e declaración pola Xunta do BlC.
Apoio á mocidade ceadora

Plan integral de desenvolvemento de accións destinadas á mocidade e ás novas culturas ligadas a
ela.
Apoio ás Asociacións.
lncremento da dotación económica para subvencionar a actividade das asociacións culturais, tanto
mediante convenios nominativos como nos procedementos de aberta concorrencia, con total
transparencia.
A festa como espazo de diálogo
Considerando a festa como manifestación da cultura popular e os espazos públicos onde se da
como lugares de diálogo e intercambio, fortaleceremos de maneira especial a Feira Modernista, As
sardiñadas de San Roque e sna xoan, o Entroido e as Foliadas.
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BENESTAR, IGUALDADE E MULT¡CULTURALIDADE.

Compromiso de incremento das partidas adicadas a igualdade e benestar mentres persistan
situacións de vulnerabilidade, ampliando na medida das posibilidades orzamentarias o Servizo de
Axuda a domicilio e proceder ao estudo de novas bonificacións ou exencións para as situacións de
extrema dificu ltade económ ica.
omentar a participación activa da cidadanía en proxectos e programas de acción social,
mentando a actividade do voluntariado.
'eación de proxectos e programas específicos que faciliten a empregabilidade de persoas en risco
de exclusión social e dificil inserción laboral, nomeadamente de mulleres.
Plan de axudas de emerxencia social, con axudas para vivenda habitual e gastos e servizos básicos.
Programas e proxectos de envellecemento activo, colaborando coas entidades de persoas maiores,
fertando actividades tanto culturais como de carácter físico e lúdico.
'omoción, deseño e implementación de programas e proxectos para a integración da poboación
inimigrante e a difusión da multiculturalidade como valor dunha sociedade aberta, democrática e
pa rticipativa.
MEDIO AMBIENTE.

Unha vez que a Xunta declare provisionalmente o ENIL (Espazo Natural de lnterese Local) para As
Brañas, licitar de a redacción coordenada dos dous instrumentos de ordenación (o plan de
ordenación do ENIL e o plan especial de protetción), cos obxectivos de recuperación ambiental e
preservación dos valores do humidal protexido
Seguir poñendo en valor o noso bordo litoral e seu valor ambiental tanto os roteiros como os
accesos ás praias.
Seguir avanzando no impulso da educación ambiental como educación para a sostenibilidade.
lntegración das políticas de eficiencia enerxética e baixa contaminación lumínica en todas as áreas
de xestión municipal, incluídos os eventos e as festas. Medidas técnicas de aforro enerxético en
edificios municipais.
EMPREGO E ACTIVIDADE ECONóMICA.

Plan e Servizo Municipal de Emprego

Unha vez rematada a obra de rehabilitación do Centro de Formación Ocupacional de Osedo
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instarase a homologación das aulas para acceder a oferta formativa de cursos de formación, de
acordo co Plan municipal e coas demandas do mercado laboral, novos xacementos de emprego, e
con especial atención á formación de desempregadas/os. lmpulsar de xeito activo a formación e o
emprendemento feminino con todas as axudas que están dispoñibles para elo.
Promoción e axuda ao desenvolvemento do solo industrial e comercial. Mercado municipal e
Feirón.
Desenvolvemento dos ámbitos de solo industrial, terciario e comercial previstas no PXOM para
favorecer a implantación de PEMES e empresas de maior tamaño.
Reubicación do actual mercado municipal e reordenación do feirón, incentivando e potenciando os
productos agrarios de proximidade.
Fiscalidade xusta.
Estudo dunha Cota cero para
tributarias para as empresas
xeradoras de emprego neto.
Modificación das Ordenanzas
conta, cando sexa legalmente

as novas empresas. Establecemento de bonificacións e exencións
individuais de nova creación e bonificacións para as empresas
fiscais, para seguir introducindo bonificacións fiscais para ter en
posible, a situación económica e familiar para a fixación da cota

tributaria.
PROMOC!óN DA SAÚDE E COHES¡óru SOCIA¡.
Promoveranse programas de promoción da saúde.
Negociarase co SERGAS o traslado do Centro de Saúde a unha zona máis accesible, ofrecendo a
parcela dotacional prevista no PXOM na zona da Lagoa, ou calquera outra que sexa viable e que
conte coa conformidade da Xunta.
Promoveranse conxuntamente con outras concellalías medidas de voluntariado tendentes a lograr
unha maior cohesión social.

COMPOSICIÓN DO GOBERNO

L. Alcaldía, Normalización linguistica e

Seguridade Cidadá corresponderá

a

SADAMAIORíA.

2.

Facenda, Administración Local, Administración Electrónica e Contratación
corresponderá a SADAMAIORíA. .
3. Urbanismo, Vivenda e Medioambiente corresponderá a SADAMAIORíA.
4. Obras e Servizos corresponderá a SADAMAIORíA.
5. Cultura corresponderá a SADAMA¡ORíA.
6. Participación Cidadá, Transparencia, Cooperación e Mocidade corresponderá a
SADAMAIORíA.
7. Benestar Social e lgualdade corresponderá ao BNG.
8. Promoción Económica, Turismo e Emprego e corresponderá ao BNG.
9. Educación e deporte corresponderá a ALTERNATIVA DOS VECIÑOS.
10. Promoción da saúde, cohesión social e voluntariado corresponderá a ALTERNATIVA
DOS VEOÑOS.
Co

fin de desenvolver as responsabilidades e competencias mencionadas, establécese o seguinte
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RExTME DE ADrcAcrórus:
O Alcalde e concelleiros/as delegados serán retribuidos coas seguintes cantidades anuais brutas:

-

Alcalde. Adicación exclusiva. 33.000 €
Concélleirof a. con adicación exclusiva. 28.000 €
Concelleiro/a" co 5Oo/o de adicación parcial. 14.000 €
Concelleiro/a co 75% de adicación parcial. 21.000 €

A cada organización política asinante deste acordo corresponderalle:

Sadamaioría
- 4 Adicacións exclusivas de concelleiros/as (incluido o Alcalde).
- 2 Adicacións parciais 50% de concelleiros/as.
- 1 persoal eventual (secretario/a do Alcalde) co 50% de adicación parcial.
BNG

-

2 Adicacións75% parciais

.

Alternativa dos veciños

-

1 adicación exclusiva

.

1 adica ción 50% parcial

.

XUNTA DE GOBERNO LOCAL
A Xunta de Goberno Local estará constituída por TRES membros de SADAMAIORíA, UN do BNG e

UN de ALTERNATIVA DOS VECIÑOS segundo a seguinte relación:

Alcalde Sadamaioría
1e

tenente de alcalde BNG.

2e

tenente de alcalde Alternativa dos Veciños.

3e

tenente de alcalde Sadamaioría.

tenente de alcalde Sadamaioría.
Coa vocación de que este órgano municipal o sexa o dun goberno único e sólido acordase:
Todos os asuntos da Orde do Día ou urxentes serán coñecidos antes da celebración da sesíón e
deberán estar consensuados e debatidos previamente, dirimindo as diferenzas ou discrepancias.
Na Xunta de Goberno Local todos os puntos da orde do día ¡ntentaranse que sexan aprobados por
4e

unanimidade. De non ser o caso operará o rexime de maiorías.
OUTROS óNEEruOS MUN ICIPA¡S COMPLEMENTAR¡OS

As mesas, comisións de valoracións e outros órganos complementarios municipais estarán
presididos/as polo/a concelleiro /a da área á que corresponda a temática e contarán ademáis cun
membro de cada grupo político municipal.
COMISIóN DE SEGUIMENTO DO PACTO DE GOBERNO

Constituirase unha Comisión de Seguimento do Pacto, formada por 3 persoas de cada
organización politica, que designarán libremente cada unha delas, para interpretar aqueles
6
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aspectos que sexa preciso e resolver as diferenzas que poidan aparecer tanto na acción de goberno
como entre os tres grupos que o forman. Esta comisión reunirase a solicitude de calquera das
partes.

non incluídos no presente acordo e nos que non
exista consenso entre as forzas asinantes do mesmo, respetando o principio de auionomía, cada
forza política poderá discrepar e votar como considere, ainda que a decisión debe ser comunicada
con antelación suficiente para que as restantes forzas sexan coñecedoras desta circunstancia.
DERETTO

Á

O¡SCREpRNCIA: Naqueles asuntos

Sada, 8 xullo de 2019

AroRÍA fálo eua

por ALTERNATTVA DOS VEC|ÑOS
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