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O PSOE de Antas subliña que o Alcalde “radicaliza a súa postura  

para evitar falar da contratación de persoal no concello”, ao volver 

retrasar outra vez o Pleno 
 

Proba delo é que o Rexedor, que tiña convocada a sesión para este xoves, decidiu aprazala ata 

o mes de abril. O motivo, indican os socialistas, é “non enfrontarse” ao debate da moción 

presentada por este Grupo sobre o proceso da elaboración da Relación de postos de Traballo 

(RPT) 

 

A iniciativa que levaban os socialistas está ligada ao proceso iniciado en xaneiro para esclarecer 

a decisión tomada polo Partido Popular, e que inclúe a funcionarización de catro prazas para 

persoal supostamente afín. Entre elas, están a da súa dona e a cónxuxe doutro edil 

 

Consideran que Javier Varela “non para de poñernos trabas para que poidamos realizar unha 

correcta fiscalización da xestión municipal”. Dende 2007, e en repetidas ocasións, solicitaron o 

acceso ao libro de rexistro e outra moita documentación, sen obter ningunha resposta ata esta 

mesma semana, cando se lles comunica que só dispoñen de 15 minutos, durante 10 días, o 

rexistro de máis dun ano (15 meses). 

 

ANTAS DE ULLA, 28 DE MARZO.- Os socialistas de Antas de Ulla denuncian que o Alcalde 

deste municipio –Javier Varela- “radicaliza ao extremo a súa postura de evitar falar do escuro 

asunto das contratacións no Concello de Antas e da funcionarización”, ao volver retrasar outra 

vez o Pleno. Proba delo é que o Rexedor, que tiña convocado a sesión para este xoves, decidiu 

aprazar a súa celebración ata o mes de abril. O motivo, asegura a voceira do PSOE –Pilar García 

Porto-, é “non enfrontarse” ao debate da moción presentada por este Grupo sobre o proceso de 

elaboración da Relación de Postos de Traballo (RPT).  

 

“Con isto, o Sr. Varela evita dar a cara e gaña un mes máis para non explicar as contratacións e 

o proceso de funcionarización aprobado en xaneiro. Nós só queremos que se aplique a mesma 

legalidade a todos os traballadores, nada máis, pero o Alcalde, abusando da súa maioría 

absoluta, decide non celebrar o Pleno o mesmo día no que estaba fixado. É evidente, por tanto, 

que con isto reduce a nosa participación”, afirma a voceira socialista. 

 

Documentación pedida a Varela 

A moción presentada polos edís do PSOE dá continuidade ao proceso iniciado no mes de 

xaneiro cando o Rexedor recoñeceu publicamente, no Pleno, que se vía afectado por algunha 

das prazas convocadas. Acto seguido, os socialistas, amparados no artigo 14 e seguintes do 

Regulamento, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, e no exercicio do Dereito 

Fundamental, recollido no artigo 13 da Constitución, no que se recoñece o dereito fundamental 

dos cidadáns a participar nos asuntos públicos directamente ou por medio representantes 

libremente elexidos en eleccións periódicas por sufraxio universal, presentaron, no rexistro do 

Concello, un escrito dirixido a Varela, a través do que lle solicitaban distinta información co 

obxectivo de esclarecer o proceso aprobado polo Partido Popular.  

 

Deste xeito, a documentación requerida, e da que aínda os socialistas non obtiveron resposta, 

era a seguinte: copia do cadro de persoal correspondente ao ano 2013, onde se describan, 

como mínimo, o tipo de persoal e o posto de traballo e, de ser posible, os nomes e apelidos dos 

traballadores. Isto, precisou García Porto, “foinos entregado de xeito incompleto”. Asimesmo, 

tamén solicitaran un cadro explicativo de cales son os postos de orixe e o tipo de persoal co 
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que corresponden das catro prazas aprobadas; e, finalmente, copia da documentación relativa 

ós expedientes referidos. 

 

“Estamos agardando a que nos deixe acceder ós expedientes de contratación correspondentes 

as catro plazas que se pretenden funcionarizar, e xa levamos case un mes recibindo largas por 

parte do Alcalde. Xa dixemos que queriamos a máxima transparencia sobre este grave asunto. 

Cremos que é de xustiza que os veciños e o resto de traballadores saiban que é o que pretende 

facer o Partido Popular: converter en persoal funcionario a persoal supostamente afín e 

próximos ao PP (a súa muller, a dona doutro concelleiro, e dúas persoas máis). Hai outros 

empregados que levan máis tempo e que, ademais, son persoal laboral fixo, pero aos que non 

se lles dá esta oportunidade. Cremos que é unha clara discriminación con respecto a estes 

traballadores e á xente interesada en acceder a un emprego no Concello. Así non se garante o 

acceso das persoas máis formadas e mellor preparadas. Trátase dun claro caso de oportunismo 

político para blindar a certos empregados vinculados ao Partido Popular. Por iso, presentamos 

este escrito e levamos esta moción ao Pleno”, defende Pilar García Porto. 

 

“Continuas trabas” 

O certo é que, subliña a voceira socialista, “non nos sorprende a decisión do Sr. Varela porque 

o que intenta é poñernos trabas para realicemos unha correcta fiscalización da xestión 

municipal”. Tal é así que, dende 2007, e en repetidas ocasións, os socialistas solicitaron o 

acceso ao libro de rexistro sen obter ningunha resposta ata esta mesma semana, cando se lles 

comunica que dispoñen dun prazo de 15 minutos, durante 10 días, para o rexistro 

correspondente a máis dun ano, 15 meses. 

 

“É dicir, temos só un cuarto de hora para revisar os papeles dun ano.... Está claro que o que 

pretende é poñernos coto. Se todo está en regra porque o Alcalde actúa deste xeito?, 

pregúntase a edil, ao tempo que subliña que “non imos parar ata despexar todas as dúbidas”. 
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