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O Alcalde de Antas impide que os socialistas poidan facer o seu 

traballo, facendo coincidir o Pleno do Concello co da Deputación 
 

Para os membros do PSOE, “esta é a mostra máis clara de indecencia política que pode ter un 

Alcalde”, pois existe un acordo de todos os grupos que establece, precisamente, que as datas e 

as horas das sesións municipal e provincial teñen que ser distintas para que os edís, que tamén 

forman parte dos deputados adscritos a cada Partido, poidan exercer correctamente o seu labor 

 

Ante esta “ditadura encuberta”, anuncian que, o vindeiro luns, presentarán un escrito no 

rexistro do Concello para solicitar o aprazamento do Pleno. “É unha cuestión que está falada 

con todos os grupos, incluso co PP da Deputación” 

 

Esta é a cuarta ocasión na que Varela “veta ós socialistas”, ó facer coincidir as reunións oficiais 

do Concello con algún compromiso institucional do organismo provincial  

 

ANTAS DE ULLA, 25 DE XANEIRO.-  Os socialistas de Antas de Ulla denuncian que o Alcalde 

deste municipio –Javier Varela-  está a poñer continuas trabas para que “nos sexa imposible 

facer a nosa labor de oposición”. Proba delo, é que o Rexedor ordenou fixar a data do Pleno 

ordinario para o vindeiro martes, 28 de xaneiro, co obxectivo de facelo coincidir coa sesión que 

a Corporación provincial celebra o último martes de mes e así “impedir” a asistencia de 

membros como a concelleira e deputada do PSOE Pilar García Porto. 

 

“Esta é a mostra máis clara de indecencia política que pode ter un Alcalde”, subraiaron os 

socialistas, pois existe un acordo de todos os grupos que establece, precisamente, que as datas 

e as horas dos Plenos municipais non poden coincidir cos da Deputación para que os edís, que 

tamén forman parte dos deputados adscritos a cada Partido, poidan exercer correctamente o 

seu labor como concelleiros e como membros do organismo provincial. 

 

Ante esta “ditadura encuberta”, anuncian que o luns, 27 de xaneiro, o grupo municipal do PSOE 

“presentará un escrito no rexistro do Concello para solicitar o aprazamento do Pleno. É unha 

cuestión que está falada con todos os grupos políticos, incluso co Partido Popular da 

Deputación”, subliñaron. 

 

A cuarta vez que o Alcalde “veta” ós socialistas  

Segundo afirman, esta é unha práctica cotiá do Rexedor, que demostra a súa “deixación de 

funcións”. Neste senso, precisaron que é cuarta ocasión na que Varela fai coincidir as reunións 

oficiais do Concello con algún compromiso institucional do organismo provincial para que “a 

concelleira que tamén é deputada” non poida asistir. 

 

“O que pretende é baleirar de contido político os Plenos. Primeiro, pasou de convocar as sesións 

cada tres meses, cando a norma era cada dous. Logo, o Sr. Varela ordenou que non se 

celebrase a de decembro, alegando para elo que, como non daba tempo á ter os Orzamentos 

preparados, este aprazaríase ata este mes, e así o Concello podería aforrar os cartos que supón 

a súa celebración. Iso si, en ningún momento precisou o día e a hora”. 

 

Concretamente, neste caso, os concelleiros do PSOE tan só recibiron un correo electrónico da 

secretaria, para anunciarlles a decisión do Alcalde, engadindo, ademais, que esta tamén lles 

sería comunicada por escrito a cada un dos edís dos grupos políticos.  

 

http://goog_1013234870/
http://goog_1013234870/
http://www.twitter.com/PsoeLugo
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“O único que nos chegou foi o e-mail, da carta nada de nada. E cal é a sorpresa de última hora? 

Que ten pensado celebralo o martes. O Alcalde di que é para aforrar cartos. Sen embargo, á 

sesión extraordinaria convocada polo PP para debater o plan de emprego da Deputación si que 

se celebrou en decembro. O Partido Popular comprometeuse a renunciar á dieta de asistencia a 

este Pleno, que fixeron para vetar que a institución de Besteiro dé traballo ós parados da 

provincia, pero, a día de hoxe, aínda non o fixo”. Pola contra, os concelleiros socialistas, tendo 

en conta que este Pleno forma parte da estratexia do Partido Popular de atacar a quen si que 

crea emprego, “donaremos a prestación que cobrarán a unha entidade sen ánimo de lucro”. 
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