
Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
LUGO 

 

1 

 

Nota de prensa 
 

O PSdeG esixe que a Xunta actúe para a subrogación dos 
traballadores do centro de menores de Rábade 

 
O deputado González Santín insistiu no Parlamento en que o goberno galego “ten 
competencias como órgano de contratación, polo que ten que actuar e resolver 
este problema”, pero o PP votou en contra de dar solucións aos traballadores 
 
O deputado socialista Carlos González Santín vén de esixirlle no Parlamento ao goberno 
galego que garanta a subrogación dos traballadores e traballadoras do servizo de seguridade 
do Centro de Menores Santo Anxo de Rábade. O socialista, que xa presentou hai días unha 
pregunta oral sobre o tema na Comisión de Economía, introduciu hoxe unha enmenda a 
unha iniciativa do BNG na que o PSdeG esixía que a Xunta actúe “e resolva este problema, 
porque ten competencias como órgano de contratación para que os traballadores sexan 
subrogados coa nova empresa”. 
 
O parlamentario lugués reclamou a actuación “inmediata” do goberno galego diante do 
“clamoroso incumprimento da normativa vixente” logo do cambio na concesión deste 
servizo. González Santín dixo que en todos os casos a subrogación é obrigada e xa lle 
propuxo hai días ao goberno galego que pida un informe ao Consello Consultivo de 
Galicia para avalar o mantemento dos traballadores. 
 
Lembrou que este “caso insólito” deuse cando a nova empresa gañadora do concurso para 
prestar o servizo de seguridade neste centro, Prosetecnisa, “actúa de xeito irregular ao non 
asumir o persoal da anterior empresa adxudicataria, Sequor”, hoxe en concurso de 
acredores. 
 
Adxudicataria 
 
González Santín apunta que a nova adxudicataria debera subrogar aos traballadores que 
estaban en nómina e cun contrato indefinido “que segue a ter vixencia e aos que está 
obrigada a respectarlles a antigüidade, como figura na Lei e no propio prego de prescricións 
técnicas da contratación”. 
 
Dixo que o incumprimento destas condicións “non pode ser consentido pola Administración 
pública nun dos seus centros xa que, de non facelo, se converterían en cómplices da 
empresa”. Salientou ademais que a Consellería responsable deste concurso é precisamente a 
de Traballo e Benestar, que “precisamente ten a responsabilidade de velar polo traballo e 
polos traballadores de Galicia”. 
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