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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Antas estuda medidas legais tras a “nova convocatoria 
irregular” que fixo o alcalde dunha comisión sobre as contas municipais 

 
O grupo socialista “non tivo a notificación ni a orde do día ata tan só 4 horas antes 
de celebrarse a reunión”, cando a Lei esixe que se comunique con dous días hábiles 
de antelación. Isto “impide a nosa labor fiscalizadora“ e supón outra mostra máis 
do “despotismo e da falta de transparencia  da dereita” 
 
Ademais de ter presentado xa un escrito de protesta no Concello, a voceira 
municipal non desbota “ningunha medida para que o PP cumpra 
escrupulosamente os prazos legais de convocatoria e deixe de poñernos 
continuas trabas para acceder a documentación e expedientes municipais” 
 
Os socialistas reiteran a súa proposta de crear un Consello Municipal de Cultura e 
Festividades para garantir a celebración de “citas tradicionais e importantes para 
Antas”, despois de que a localidade se quedara este ano sen as festas da Virxe 
dos Remedios por falta de comisión organizadora   
 
 
O PSdeG de Antas de Ulla informou este sábado de que o alcalde, Javier Varela, “saltouse de 
novo as regras democráticas” ó convocar de xeito “irregular” unha comisión informativa para 
tratar as contas municipais , “unha vulneración dos nosos dereitos e unha falta de respecto 
ós veciños que non vamos a permitir”, subliñou a voceira municipal socialista, Pilar García 
Porto, quen avanzou que, ademais de ter presentado xa un escrito de protesta no Concello,  
“non descartamos ningunha medida legal para garantir que o PP cumpra escrupulosamente 
os prazos de convocatoria fixados pola Lei e deixe de poñernos trabas para acceder a 
documentación e expedientes municipais”. 
 
A concelleira explicou que o rexedor fixou para o pasado venres, ás 13:00 horas, unha 
Comisión Especial de Contas co fin de abordar a Conta Xeral do Concello do ano 2012, 
facendo a convocatoria “o día anterior, o xoves, pola tarde”, aínda que no PSdeG “non 
tivemos a notificación, nin coñecemos a orde do día ata o mesmo venres, tan só 4 horas 
antes de celebrarse a reunión, e iso porque a fomos recoller ó Concello”. Deste xeito, 
recalcou García Porto, “non se cumpren os prazos mínimos establecidos pola lexislación de 
Réxime Local”, pois esta esixe que as comisións ordinarias sexan notificadas ós membros da 
corporación con dous días hábiles de antelación á celebración da xuntanza. Por este motivo, 
“non tivemos tempo de comprobar nin revisar a documentación, o que impide a labor 
fiscalizadora que nos teñen encomendada os veciños”, advertiu a voceira, ademais de 
supoñer “unha nova mostra do despotismo e da falta de transparencia coa que actúa a 
dereita”. 
 
A situación é “máis grave”, asegurou a concelleira e deputada provincial, tendo en conta que 
na Comisión Especial de Contas “tratáronse asuntos económicos de gran transcendencia 
para os veciños de Antas”, pois a Conta Xeral de 2012 é “o documento no que queda 
reflectido como executou o Concello o Orzamento do ano pasado, canto gastou e canto 
ingresou, ou as débedas que acumula”. 
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Neste asunto, argumentou a voceira, “o goberno local fíxoo mal dúas veces, pois ademais de 
convocar irregularmente a comisión, fíxoo con moito retraso, xa que debería terse celebrado 
antes do 31 de xuño, é dicir: tarde, mal e arrastro”. Avanzou en todo caso que o grupo 
socialista “analizará en profundidade” toda a documentación da Conta Xeral de 2012 no 
período de exposición ó público, e animou ós veciños a facelo tamén.  

 
En mans do Valedor do Pobo 

García Porto recalcou que esta “vulneración da Lei non é para nada puntual”, pois o alcalde 
“repite o que xa fixo en marzo co pleno de aprobación dos Orzamentos deste 2013, que 
adiantou unha semana sen avisar cos dous días de antelación requiridos”. A socialista 
lembrou que o Valedor do Pobo admitiu a trámite a reclamación que lle fixo o grupo 
socialista e os nacionalistas pola actuación do rexedor.  

“Non permitiremos que considere o Concello o seu feudo” 
Todo isto “son probas” de que Varela considera o Concello o seu “feudo, e por iso non ten 
que someterse a regra algunha, nin dar explicacións”, unha situación que os socialistas “non 
vamos permitir. Recorreremos a todos os instrumentos institucionais e legais ó noso alcance 
para poñerlle fin”, sinalou García Porto. Neste senso, ademais da reclamación xa realizada 
ante o Valedor do Pobo, o grupo municipal presentou rexistrou o pasado venres un escrito 
de protesta no Concello pola convocatoria irregular da Comisión Especial de Contas do 
venres, e non descarta “ningunha medida legal”. 

Proposta polo lecer e a cultura 
Este “descontrol e deixamento” en materia económica por parte do goberno local tamén se 
manifesta, explicou García Porto, noutros eidos como a cultura. Neste senso, lamentou que 
Antas de Ulla se quede este ano sen unha das súas festas más tradicionais e importantes, 
como son as da Virxe dos Remedios, que tiñan que celebrarse esta fin de semana, por non 
haber unha comisión organizadora e pola “negativa do Concello a implicarse”.  
 
Co fin de que isto non se volva a repetir e lograr unha “xestión máis eficaz e eficiente”, o 
grupo municipal reitera a súa proposta –ata o momento desbotada polo goberno local- de 
constituír un Consello Municipal de Cultura e Festividades, “cunha clara implicación do 
Concello e unha clara vocación de participación veciñal”, que organice e xestione eventos 
festivos e culturais da localidade.  
 
Este novo órgano municipal tamén serviría, indican, para dotar “dunha maior transparencia e 
rigorosidade” ós orzamentos contemplados polo goberno local para actos festivos e culturais, 
pois na actualidade só recollen partidas de 300 euros para cada festa parroquial, “sen 
especificar nada máis”.   

 

   
        Lugo, 7 de setembro de 2013 
 

Saúdos,  
Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 


