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O PSOE de Ribeira de Piquín esixe explicacións ao alcalde sobre 

“a alarmante” sentenza que condena ao concello a anular unha 

praza de administrativo 
 

Roberto Fernández denuncia a falta transparencia e de información neste proceso que 

“consideramos opaco para todos dende un principio e que é un escándalo municipal” 

 

Os socialistas, logo de que o equipo de goberno se escusase na falta de apoio doutras 

administracións para a construción dun tanatorio, tamén esixen ao rexedor que concrete como 

foi a adxudicación da redacción do proxecto de execución  

 

Propoñen a creación dunha Comisión de Seguimento do Padrón Municipal, pois, na última 

revisión do rexistro de entrada, Fernández atopou “un aumento considerable” das solicitudes de 

alta no censo 

 

RIBEIRA DE PIQUÍN, 29 DE DECEMBRO DE 2014.- Os socialistas de Ribeira de Piquín reclaman 

ao alcalde deste municipio explicacións sobre “a alarmante” sentenza do Xulgado Contencioso 

Administrativo número 1 de Lugo que condena ao concello a anular unha praza de 

administrativo convocada por promoción interna, dentro da Relación de Postos de Traballo (RPT) 

de 2011. Neste senso, o voceiro do PSOE -Roberto Fernández- denuncia a falta transparencia e 

de información neste proceso que considera “opaco para todos dende un principio e que é un 

escándalo municipal” 

 

E é que esta non é a primeira ocasión na que o Grupo Municipal do PSOE se dirixe ao alcalde 

por esta causa. Xa, no momento da convocatoria, os socialistas demandaron a documentación 

deste proceso; unha información que, por certo, non só non lles foi facilitada, senón que lles foi 

ocultada, “pois, posteriormente, soubemos que existía”, indica Fernández.  

 

Concretamente, o PSOE, acolléndose ao dereito, regulado polo artigo 226 da vixente Lei 

5/1997, de 22 de xullo de Administración Local de Galicia, de libre acceso e coñecemento da 

documentación que se solicite e se crea necesaria para o desenvolvemento da Oposición, 

reclamaron a documentación referida á convocatoria da praza, así como o contido funcional e as 

titulacións requeridas para ese posto de traballo. Neste caso, as evasivas do equipo de goberno 

foron contundentes, xa que, amparándose na Lei de Protección de Datos, ocultáronlles toda a 

información reclamada, tomando decisións dende unha Xunta de Goberno hoxe condenada por 

unha sentenza.  

 

Por tanto, que o alcalde e o membros da Xunta de Goberno descoñeceran os datos que un xuíz 

considera ilegais demostra, asegura Roberto Fernández,” a incompetencia do actual goberno e a 

traizón aos veciños deste concello”. A este respecto, considera que o rexedor “fixo un claro 

abuso de poder ao dar luz verde a un proceso ilegal”; de aí, engade, que “lle esixamos 

responsabilidades persoais e colectivas”. 

 

Opacidade tamén nos gastos 

Os socialistas de Ribeira de Piquín tamén demandan explicacións ao equipo de goberno sobre a 

adxudicación, por importe de 12.600 euros, da redacción do proxecto de construción dun 

tanatorio. Os socialistas interésanse novamente por este asunto, debido a que, en primeiro 

lugar, tampouco se lles facilitou unha copia do gasto e, en segundo, porque a entidade local se 
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escusou na construción, alegando a falta de apoio doutras administracións. “O noso obxectivo, 

apunta, é saber se realmente se gastou esta cantidade ou non, pois estamos a falar de máis de 

2 millóns das antigas pesetas que, a día de hoxe, aínda non sabemos a onde foron a parar”. 

 

Altas “sospeitosas” no Padrón 

O Grupo do PSOE tamén propón ao concello unha Comisión de Seguimento do Padrón 

Municipal. Roberto Fernández subliña que adoptaron esta decisión debido a que, na última 

revisión do rexistro de entrada, atopou “un aumento considerable” das solicitudes de alta no 

censo. Deste xeito, e “considerando que estamos na previa dunhas eleccións municipais”, os 

socialistas recorren a este medio para que se valore e se comprobe o correcto estado destas 

altas “sospeitosas”, así como “os casos raros” que figuraban con anterioridade. 
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