
        PROGRAMA ELECTORAL Riada Cidadá

Marco Xurídico

Os concellos víñanse rexendo pola lei 7/1985 que posibilitaba unha amplía autonomía tanto
na súa actuación como nas súas competencias. Ca escusa de combater a creses económica e
eliminar  os  déficits  o goberno do PP impuxo una nova normativa aos concellos.  A  Lei  de
Racionalización  e  sostenibilidade  da  administración  local (lei  27/2013),  que  limita  as
competencias  exclusivas dos concellos  traspasando algunhas ás  administracións  superiores
(deputacións e autonomías).
Así, os municipios perderon competencias históricas, entre outras, a promoción e xestión de
vivendas; a participación na xestión da atención primaria da saúde; a prestación dos servizos
sociais; as actividades e instalacións culturais e deportivas; as políticas de igualdade de xénero;
e  a  promoción  económica.  A  máis  os  concellos  de  menos  de  20.000  habitantes  estarán
coordinados  e  supervisados  polas  deputacións,  que  poden  acabar  de  quitar  a  xestión  de
calquera servizo. As competencias en educación, sanidade primaria e servizos sociais pasan a
ser competencia das autonomías. 
A Xunta de Galicia posteriormente lexislou para intentar parar a desfeita social que provocaba
a perda das competencias da asistencia polos concellos. Daquela lexislou unha nova normativa
complementaria  a  “lei  5/2014 de medidas  urxentes  derivadas  da entrada en vigor  da Lei
27/2013”, ca  finalidade  transitoria  de  manter  os  servizos  sociais  municipais,  xa  que  os
orzamentos  da  comunidade  non  poden  asumir  todo  o  gasto  social  dos  concellos:  “...a
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  debe  adoptar  mediante  a  presente  lei  unha  serie  de
medidas en desenvolvemento da normativa básica necesarias para a aplicación efectiva da
reforma e en garantía tanto da estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira das
entidades locais coma da eficiente prestación do sistema de servizos públicos existente na
Comunidade Autónoma, evitando que a inexistencia dunha normativa de desenvolvemento
produza  resultados  indesexables  ou  disfuncionalidades  no  funcionamento  dos  indicados
servizos públicos que prexudiquen a cidadanía”. 
Resumindo,  hoxe  en  día  atopámonos  ante  uns  concellos  artellados  mediante  leis
antimunicipalistas que  permiten  basicamente  a  xestión  do  alumado,  dos  cemiterios,  da
recollida do lixo,  da limpeza das  rúas,  da  auga,  da  garda municipal,  e  da protección civil,
mentres  potencian  que  parte  dos  servizos  públicos  locais  tradicionais  pasen  a  ser
xestionados  polas  deputacións  ca  manifesta  vontade de  pólos  en  mans  privadas.  Como
complemento a esa privatización apoiase a creación de consorcios que articulen mercados
territoriais máis grandes: comarcais ou provinciais.



Fundamentos Éticos dos Representantes da Cidadanía
(Apartado aprobado pola asemblea do 4 de febreiro)

As bases dos representantes da cidadanía teñen que sustentarse sobre uns mínimos valores
éticos. A honestidade persoal e a transparencia das actuacións ou decisións son os principios
imprescindibles para combater calquera indicio de corrupción. Por iso é necesario que os que
formen parte da candidatura se comprometan ante os electores a unha serie de preceptos:

a) Presentar a declaración da renda/patrimonio ao ser elixido e colgala na web do Concello
cada ano.

b) Estar empadroado e incluído no censo electoral no momento de convocarse as eleccións,
é dicir, poder votar e ser votado.

c) Non ter ningún acordo ou convenio a título lucrativo co Concello e publicar se algún
familiar en primeiro e segundo grado está nesta situación. Deberán informar á Asemblea se 
algún familiar ou achegado vai optar a algún posto de traballo, contrato ou convenio durante
a lexislatura. En este caso, o concelleiro non participará do proceso de selección como di a
lei.

d)  Só  cobraran  salario  os  representantes  que  manteñan  unha  dedicación  exclusiva  ás
tarefas  do  Concello. O  salario  en  ningún  caso  poderá  exceder  os  1.900  euros  brutos
mensuais. A referencia será a cuantía especificada en convenio para o persoal  laboral  do
Concello  do  Barco  con  categoría  do  tipo  B.  Se  por  imperativo  legal  ou  acordo  plenario
excedera  esta  cantidade,  será  a  Asemblea  de  Riada  Cidadá a  que  acorde  o  destino  da
diferencia económica.

e) Todos os compoñentes da lista electoral terán que asinar unha declaración xurada ante
notario, sen  data  de  renuncia,  que  só  será  executada  tras  a  perda  de  confianza  da
Asemblea de Riada Cidadá, previa garantía da defensa das partes. 

f) Os  cargos  electos  comprométense  a  non  permanecer  nos  cargos  máis  de  dúas
lexislaturas (oito anos).

g) A lista de Riada Cidadá non integrará a persoas que houbesen formado parte de outras
candidaturas da anterior lexislatura (catro anos).

h) É condición dos candidatos non estar imputado, nin ter débedas coa Facenda pública ou
a Seguridade Social, así  como non colaborar  na economía  sumerxida  (non cobrar  ou
facturar en negro).

i) Ser claros e transparentes nas actuacións municipais e na información das mesmas.

j) Os concelleiros deben de cumprir ca ineludible  participación nos plenos e en calquera
outra actividade municipal que esixa o seu cargo.



Propostas Económicas-Sociais

3.1)  Auditoría da situación financeira do concello e colgada na web.
3.2) Supresión da nova taxa do auga e saída do Consorcio de Augas de Valdeorras.
3.3) Remunicipalización dos servizos externados ou privatizados: auga, lixo e ORA.
3.4) Instalación dunha rede de Wi-Fi pública e asequible (gratuíta).
3.5) Crear un  Banco Social Municipal para pagar as taxas do lixo e a auga ás familias en

situación de pobreza ou exclusión social.
3.6) Readecuación da carga impositiva en función da renda e facilitar e reducir os trámites

administrativos para a instalación da pequena empresa.
3.7) Promover  o  abaratamento  do  solo  industrial  no  Polígono  da  Raña ata  facelo

totalmente competitivo.
3.8) Apoio ás iniciativas da economía social como ferramenta para a creación de emprego e

tamén as que promovan a economía sostible co medio ambiente natural.
3.9) Estudo do orzamento municipal para potenciar as partidas dedicadas ao gasto social:

asistencia a menores, marxinados, políticas de xénero e terceira idade. Para comezar
traballaremos cos seguintes obxectivos:
 Impulsar  un  Centro  asistencial  de  día e  un  Lugar  de  intercambio para padres

separados, así como mediar para que o Centro Socio-Comunitario pertencente a
Consellería  de  Traballo  e  Benestar  se  converta  nun  espazo  para  un  público
interxeracional.

 Crear  prazas  de  educadores  de  familia para  loitar  contra  a  exclusión  infantil  e
xuvenil,  facilitando  a  integración  dos  menores  e  promovendo  unha  relación
transversal, tan necesaria entre esta figura e os orientadores dos centros públicos de
ensino, así como cas asociacións en defensa do menor.

 Censo municipal  de maiores  de 60 anos que vivan sós,  tanto na vila  como nos
pobos do concello.

 No mundo  rural: visita  mensual  dos  asistentes  sociais  aos  pobos;  creación  dun
servizo de transporte encamiñado a facilitar os desprazamentos destes veciños do
rural  e  de  unha  oficina  específica  de  atención,  axuda  e  xestión  dos  trámites
administrativos, ubicada dentro do edificio do concello; impulsar e darlle contido
con actividades educativas, sociais e culturais as diferentes casas veciñais das aldeas
ca  finalidade  de mellorar  a  calidade  de vida  dos  veciños  maiores;  creación  dun
centro  social  en  Viloira,  único  núcleo  veciñal  que  carece  dunha  casa  dotacional
pública para uso dos veciños, aproveitando a casa dos peóns camiñeiros “a casilla”.

 Potenciación do alugamento social ca creación dunha bolsa de vivendas municipais.

3.10) Instaremos  ante  o  SERGAS  a  necesidade  de  reordenar  a  atención  sanitaria  na
provincia para manter e ampliar os servizos do Hospital Comarcal de Valdeorras, coa
finalidade de evitar  os  desprazamentos de pacientes dentro da EOXI  de Ourense e
romper cunha atención sanitaria deficiente e “terceiromundista”. 

3.11) Solicitar  a  integración  do  hospital  no  programa  PROGALIAM para  a  prevención  e
atención do infarto coa incorporación dun servizo de anxioplastia primaria, xa que a
cardiopatía isquémica é a primeira causa de mortalidade no noso entorno.



Propostas Educativo-Culturais

a) Política de discriminación positiva para o galego que permita a plena normalidade do seu
uso en tódolos ámbitos sociais do concello. 

b) Estudo  dos  locais  e  instalacións  municipais  para  a  reubicación  das  entidades  socio-
culturais e deportivas radicadas no concello ca finalidade de racionalizar os seus usos.
Potenciar  as  iniciativas  populares  no eido das  artes  e,  máis  en  concreto,  as  musicais
impulsadas polos mozos e mozas.

c) Descentralizar  a  biblioteca  pública, creando  espazos  de  lectura  nos  núcleos  máis
populosos.

d) Política de defensa do patrimonio: creación mediante as achegas veciñais dun museo
etnográfico e arquivo municipal.

e) Dinamizar o Consello Escolar para negociar ca Xunta a ampliación da oferta de estudos
profesionais no Barco: módulos experimentais de Comercio Exterior, Enoloxía, reparación
de maquinaria industrial e hostalaría.

f) Potenciar  o  voluntariado  entre  os  xubilados  e  prexubilados ca  idea  de  que  son
“transmisores de coñecemento” e sentar as bases de cara a unha Universidade Popular
que fomente neles actividades de servizo á comunidade.

g) Solicitar da Xunta de Galicia a implantación das aulas da terceira idade que promoven un
“avellentamento activo”  dos maiores adultos na comarca, facilitándolles a emprega do
tempo  libre  na  aprendizaxe  educativo-cultural  (clases  de  idiomas,  historia,  xeografía,
literatura e talleres de memoria).

h) Proposta xuvenil ca creación de dous espazos de ocio alternativo diurno e nocturno:
Noites alternativas: vendo a necesidade de darlle os mozos/as outras saídas distintas a festa

(sempre a través do baile e alcohol) con propostas de actuacións nocturnas de concertos
de  música,  espectáculos  de  maxia,  clases  de  hip-hop,  capoeira,  percorridos  de
orientación, etcétera.

Espazos creativos: se habilitarán paredes de edificios públicos e entornos nas que a través de
concursos creativos para grafiteros con temáticas determinadas. 



Propostas Urbanísticas

a) Creación e reubicación das zonas verdes ás novas necesidades dos veciños como carris
bici, parques de saúde, zonas de descanso, urinarios públicos, etcétera.

b) Potenciación de zonas peonais arredor dos centros de ensino.
c) Intervir, igualar e  extender as bonificacións fiscais e urbanísticas das que goza o barrio

do casco vello do núcleo de O Barco e as rúas que descorren paralelas ao río Balado na
parroquia de Viloira, ca finalidade de protexelo e evitar a súa degradación.

d) Planes de actuación específicos para cada aldea ca intención de paliar o abandono dos
núcleos rurais.

e) Consensuar cas forzas políticas un proxecto de cidade a largo prazo,  que traballe por
facer máis cómoda a mobilidade cidadá: soterramento da vía férrea, deseño das estradas
de  circunvalación;  localización  das  futuras  pontes  e  pasarelas  sobre  o  río  Sil;
desprazamento das redes de alta tensión; espazos a preservar para uso público, etcétera.

f) Defensa  dunha  política  de  transporte  público que  teña  en  conta  as  necesidades  de
desprazamentos  interurbanos. Traballar  para  conseguir  un  servizo  ferroviario  de
proximidade: rápido, eficiente e barato. Potenciar a estación de autobuses para acoller
novos destinos.

Medio Ambiente

a)  Frear o deterioro das augas do Sil, recuperar as súas ribeiras ca extensión das sendas
peonais e a restauración da ecoloxía dos seus afluentes.
b)  Suprimir  todos  os  vertedoiros  de  residuos  ilegais,  acompañados  de  campañas  de
concienciación cívica e sensibilización.
c)  Facilitar espazos adaptados as necesidades dos cans.
d)  Facer  un  censo  das  árbores nos  espazos  públicos  para  desenvolver  unha  política  de
intervención que propicie a conservación, as talas selectivas e necesarias, así como arborar
as rúas dos barrios periféricos. 
e) Comprometémonos a facer unha consulta popular sobre o aproveitamento do parque do
Malecón coa necesaria intervención na zona de baño do Salgueiral,  dándolle novos usos
(auditorio aberto, novas infraestruturas deportivas, camping) e das ribeiras do río Sil ao seu
paso pola vila (cortes, casas baratas, a ponte, areal, praia do ouro), con miras a  converter
estes espazos públicos en zonas apetecibles para o goce cidadá.



Potenciación da Democracia

a) Redacción  e  aprobación  dun  regulamento  de  participación  cidadá: intervención  nos
plenos,  elección  democrática  dos  pedáneos  e  incluír  a  preceptiva  consulta  mediante
referendo aos veciños nas modificacións e actuacións urbanísticas.

b) Optimización dos recursos humanos do Concello mediante acordos cos representantes
sindicais  para  desenvolver  unha  xestión  pública  que  recolla  as  potencialidades  dun
funcionariado ao servizo dos veciños.

c) No referente a  transparencia: artellar un  novo sistema de adxudicación de contratos,
cunha maior publicidade previa e nas adxudicacións, e o posterior control dos dereitos
laborais no eido deportivo ou no eido cultural.

d) Recuperar a comisión popular para as festas patronais, composta por un concelleiro, un
técnico municipal e veciños voluntarios saídos das diversas asociacións deportivas, cívicas
e culturais radicadas no concello. Publicar na web do concello o orzamento e as partidas
de ingresos e gastos.

e) Filmar os plenos e colgalos na web municipal.
g) A  corporación  municipal  no  exercicio  das  súas  funcións  eliminará  toda  simboloxía

relixiosa. As  cerimonias  do  municipio  serán  civís  e  non  se  privilexiará  a  ningunha
confesión. 

O Barco de Valdeorras, a 21 de marzo de 2015


