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O PSOE de Antas denuncia “o pucheirazo” cometido polo Alcalde, 

creando dúas prazas coas que el e a súa dona poderán ser 

funcionarios do Concello 

 
Para García Porto, esta actuación, “ordenada e orquestada” polo Rexedor, resposta “á política 

dos Gobernos do PP de sálvese quen poida, e eles os primeiros, empregando o Concello como o 

negocio particular deles”, pois, ás prazas mencionadas, hai que engadir a de asistente social, 

cuxa beneficiaria é tamén a cónxuxe dun edil do Partido Popular 
 

Ante a gravidade da situación, os socialistas, que non descartan impugnar as prazas creadas, 

esixen que “a cúpula do PP e o seu presidente en Lugo –José Manuel Barreiro- terán que dar 

explicacións. Queremos saber se este é coñecedor do que pretende facer o Alcalde e, de ser 

así, pedímoslle que tome medidas ó respecto porque, ademais de incorrer nun suposto grave 

delito, o único que se conseguirá é enturbiar o traballo diario do Concello” 

 

En total, estes tres membros, xunto co axente local, que pasarán a ser persoal funcionario, por 

tanto, pagados con fondos públicos, terá un custe para os 2.200 veciños de Antas de 92.323 

euros ó ano, é dicir, 7.693 euros ó mes”, precisou a voceira do PSOE 

 

Este non é un feito alleo, senón que “é unha práctica habitual desta familia, pois quen colocou ó 

Sr. Varela e á súa dona foi o seu antecesor no cargo, que foi nin máis nin menos que o seu 

propio pai”. É dicir, “en Antas de Ulla, o PP fixo o mesmo que Baltar na Deputación de Ourense: 

antes de irse deixou ben amparado ó seu fillo” 

 

LUGO, 29 DE XANEIRO.- A secretaria de Economía da executiva provincial e voceira do grupo 

municipal socialista de Antas de Ulla –Pilar García Porto-, acompañada do secretario de 

Organización –Carlos Ferreiro- e de dous concelleiros do PSOE en dito municipio –José Manuel 

Vázquez Varela e Luis Concheiro Sánchez- denunciaron “o pucheirazo” cometido polo Alcalde –

Javier Varela- ó incluír como asunto urxente da orde do día do Pleno que a Corporación celebrou 

este martes a funcionarización de catro prazas de persoal laboral, das que tres delas benefician 

ó propio Rexedor, á dona deste e á cónxuxe dun edil do Partido Popular. 

 

Neste senso, a socialista subliñou que “pola porta de atrás, e sen dicirnos nada, intentaron 

colarnos a funcionarización destes tres postos de traballo do persoal laboral. Por tanto, os 

orzamentos non eran o punto central para o Alcalde, aínda que si o eran para nós. O que nos 

preguntamos é por que houbo tanta presa por metelas como asunto urxente e a que vén tanta 

improvisación. A nós isto non nos cheira ben”. A este respecto, García Porto, matizou: “nós 

non estamos en contra do procedemento senón de que se faga con persoas afíns e que ocupan 

cargos políticos. Estamos falando de claro nepotismo dentro do Concello, pois nin tan sequera 

conta cunha RPT (Relación de Postos de Traballo) cando está obrigado a facela”. 

 

Para García Porto, esta actuación, “ordenada e orquestada” polo Rexedor, é un claro exemplo 

de “oportunismo e indecencia política”, que resposta “á política caciquil dos Gobernos do PP de 

sálvese quen poida e, se se afonda o barco, eu vou diante. Eles sempre son os primeiros”. 

Proba delo, asegura, “é que empregan ó Concello como o negocio particular deles. Pouco 

menos o consideran como un empresa propia para o lucro dunha persoa que é, nin máis nin 

menos, o Sr. Varela e a súa esposa”.  

http://goog_1013234870/
http://goog_1013234870/
http://www.twitter.com/PsoeLugo


                                           

 

                                                                NOTA DE PRENSA 

Gabinete de Comunicación PSdeG-PSOE da provincia de Lugo 

 

www.psoeprovincialdelugo.com 

www.facebook.com/psoeprovinciallugo 

www.twitter.com/PsoeLugo 

 

Concretamente, as prazas que foron aprobadas polo Partido Popular son unha do grupo auxiliar-

administrativo, outra de administrativo e unha de asistente social. No primeiro caso, o 

beneficiario é o propio Rexedor; no segundo, a cónxuxe do mesmo e, no terceiro, a dona dun 

edil deste Partido. En total, estes tres membros, xunto co axente local, pasarán a ser persoal 

funcionario, por tanto, pagado con fondos públicos. “Isto terá un custe para os 2.200 veciños 

deste municipio, un total de 92.323 euros ó ano, é dicir, 7.693 euros ó mes”, precisou a 

voceira do PSOE. 

 

“A cúpula do PP ten que dar explicacións” 

Ante a gravidade da situación, os socialistas, que non descartan impugnar as tres prazas, esixen 

que “a cúpula do PP e o seu presidente en Lugo –José Manuel Barreiro- teñen que dar 

explicacións. Queremos saber se este é coñecedor do que pretende facer o Alcalde e, de ser 

así, pedímoslle que tome medidas ó respecto porque, ademais de incorrer nun suposto grave 

delito, o único que conseguirá é enturbiar o traballo diario do Concello, do que os socialistas xa 

somos testemuña. Isto foi onte, polo que agora faremos unha valoración individualizada de cada 

un dos postos creados para determinar o seguinte paso”.  

 

Pilar García Porto recoñeceu que este non é un feito alleo, senón que “é unha práctica habitual 

desta familia, pois todos os veciños saben que quen colocou ó Sr. Alcalde e á súa muller foi o 

seu antecesor no cargo, que foi nin máis nin menos que o seu propio pai”. É dicir, “en Antas de 

Ulla o Partido Popular fixo o mesmo que Baltar na Deputación de Ourense: antes de irse do 

cargo deixou ben amparado ó seu fillo. Por iso, queremos que falen alto, e que falen claro, que 

digan se apoian ou non esta clase de comportamento ó que nós reaccionamos e nos opoñemos 

abertamente en busca da igualdade de oportunidades e en aras da transparencia”.  

 

Para a socialista “queda demostrado que ó Partido Popular dálle igual que moitos veciños de 

Antas estén no paro, o único que lle importa é asegurar a súa saga e o seu futuro. Este é un 

caso inaudito na provincia e incluso en Galicia”. Este é o Partido Popular que di que se preocupa 

polo desemprego e este é o Partido Popular que convoca Plenos en contra da creación de 

emprego na provincia”. É a todas luces, engadiu, “un comportamento inmoral”.  
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