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Os socialistas de Baleira esixen ao alcalde a mellora urxente  

da piscina, pois ten 20 anos e nunca foi reparada 
 

As notables deficiencias que presenta provocan que os usuarios teñan que desprazarse a outros 

concellos limítrofes para desfrutar destas instalacións. É o caso de Castroverde; municipio que 

ofrece “un excelente servizo grazas á Deputación” 

 

No Pleno tamén instarán á Xunta a reclamar ao Goberno Central o mantemento do Partido 

Xudicial de Fonsagrada, pois a súa supresión provocará a alteración do funcionamento e da 

accesibilidade dos veciños á Xustiza, aumentando os custos derivados da mesma 

 

Esixen que a entidade local siga o modelo emprendido pola institución que preside Gómez 

Besteiro e incorpore cláusulas sociais nos pregos das súas contratacións públicas 

 

BALEIRA, 9 DE XUÑO DE 2014.- Os socialistas de Baleira solicitarán no Pleno deste mes que o 

Goberno local acometa con carácter urxente a mellora da piscina municipal, debido as notables 

deficiencias que presenta e que imposibilitan que reúna unhas condicións axeitadas para os 

bañistas. Esta situación, subraian os edís do PSOE, provoca que os usuarios teñan que 

desprazarse a outros concellos limítrofes para desfrutar destas instalacións. É o caso de 

Castroverde; municipio que ofrece “un excelente servizo neste eido grazas a que a Deputación 

dotou a esta localidade dunha piscina de extraordinaria calidade”. 

 

Os socialistas trasladarán esta petición ao alcalde debido a que a época estival está a piques de 

comezar e a poboación se duplica neste período. “No verán son moitas as persoas que nos 

visitan de fóra e os rapaces xa non teñen colexio. Cremos que se trata de dúas razóns de peso 

para que o equipo de goberno non continúe mirando para o outro lado e acometa as melloras 

que precisan estas instalacións. Non podemos esquecer que a piscina ten máis de vinte anos. 

Nunca foi reparada, así que xa vai sendo hora”, afirman. 

 

Precisamente, e debido á que o curso escolar finaliza este mesmo mes e que a piscina actual 

non dispón dun vaso para os nenos, os edís do PSOE tamén esixirán que o concello dote á 

infraestrutura actual deste servizo. 

 

Mantemento do Partido Xudicial 

Noutra orde de asuntos, instarán á Xunta de Galicia a reclamar ao Goberno Central o 

mantemento do Partido Xudicial de Fonsagrada, pois a súa supresión provocará a alteración do 

funcionamento e da accesibilidade dos veciños de Baleira á Xustiza, aumentando así os custos 

derivados da mesma. 

 

“O Executivo promulgou unha nova lei de taxas, disuasorias pola súa contía e restritivas para as 

persoas con menos recursos. Agora, coa supresión do órgano de Fonsagrada, teremos a Xustiza 

máis lonxe e por riba máis cara. Agardamos que o Partido Popular de Baleira apoie a nosa 

moción e que non sexa cómplice da decisión do Sr. Gallardón”, destacan. 

 

Cláusulas sociais nos contratos municipais 

Por outra banda, tamén pedirán que a entidade local siga o modelo emprendido pola Deputación 

de Lugo e incorpore cláusulas sociais nos pregos das súas contratacións públicas. Isto supón 
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que, na valoración das ofertas das empresas, se inclúa o número de traballadores con contrato 

indefinido, así como a creación de emprego; se introduzan melloras das condicións laborais e 

salariais con respecto ao Estatuto dos Traballadores e aos Convenios Colectivos Xerais; e se 

favoreza a inserción de persoas con discapacidade e doutros colectivos con dificultades de 

inserción laboral.  

 

Asimesmo, e a través deste sistema, o PSOE solicitará que nas cualificacións se engadan como 

obrigas contractuais esenciais o deber a subrogar ao persoal que veña prestando os servizos 

obxecto de licitación; o cumprimento do deber de adscribir á execución do contrato ao persoal 

indicado pola administración e, no seu caso, ofertado pola empresa, como mellora daquel 

mínimo; o cumprimento das condicións laborais e salariais impostas pola administración; o 

mantemento das condicións económicas e sociais previstas nos convenios de ámbito territorial 

ou sectoriais; o cumprimento das accións impostas ou ofertadas para a igualdade efectiva de 

xénero, así como das condicións ofertadas polo adxudicatario como fomento da contratación 

indefinida e calidade do emprego; e, en xeral, os aspectos sociais que ofertase cada 

adxudicataria como melloras avaladas, polo que, no caso de non levarase a cabo, aplicaranse 

penalizacións entre un 3% e un 10% do presuposto do contrato, sendo incluso causa de 

resolución do mesmo ou de prohibición para contratar coa administración no futuro. 

 

A incorporación destas cláusulas conleva ademais que, se como consecuencia da reforma 

laboral un convenio de empresa acadase recoñecemento de validez e preferencia fronte ás 

condicións marcadas polo prego de condicións, se estableza un sistema de revisión de prezos, 

que tería como consecuencia unha redución simétrica do importe a pagar pola administración ao 

empresario adxudicatario. 
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