
 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA 

 

 

ANXELES GONZÁLEZ CRUXEIRAS, Concelleira do Grupo Municipal do BLOQUE NACIONALISTA 

GALEGO (BNG), neste Concello, presenta a seguinte moción ante o pleno da Corporación 

Municipal, en relación a creación dunha Comisión de Control do Emprego no Concello de Ribeira.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A xestión do emprego público do Concello, debe de estar baseada no principio de Igualdade 

que calquera cidadán/a ten á hora do acceso, e máis aínda nos momentos de crise que se están 

a vivir. Deste xeito o seu procedemento debe contemplar os preceptos constitucionais, de 

Igualdade, Merito, Capacidade e Publicidade. 

 

Asemade esto amplía o seu significado en canto a que a selección do persoal débese facer con 

transparencia, imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección, 

independencia e discrecionalidade técnica na actuación destes órganos de selección, 

adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a desenvolver así 

como axilidade sen  deixar de lado a obxetividade, nos procesos selectivos. 

 

Foi significativa, a confrontación e a discusión política nestes últimos mandatos, ante o 

Clientelismo Político que se vive neste concello ou o máis popularmente coñecido como 

“Enchufismo”. Curiosamente esto foise intensificando a medida que aumentaban os mandatos 

deste Grupo de Goberno Municipal, de tal xeito que a discusión xa se fixo permanente a nivel 

cidadanía; xa e habitual e frecuente escoitar a calquera cidadán de a pe a sinxela frase de 

“meteunos a traballar o PP”. 

 

De calquera forma o obxectivo desta moción, non é mirar cara atrás, nin sinalar a ningún grupo 

político. O obxectivo non é nin máis nin menos, que cumprir coa responsabilidade que temos cara 

á sociedade, dignificar e democratizar a forma de acceder á administración pública, 

transparentemente e garantindo o dereito de igualdade.  

 

Como queira que sexa nestes últimos anos do Goberno Municipal, posibilitouse o acceso ao 

emprego do Concello de forma presuntamente “moi irregular” a varios/as traballadores/as, cuxas 

contratacións non deixaron impasible a cidadanía como poden ser os casos de: arquitecto 
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municipal, aparellador, enxeñeira, así como auxiliares en Obras e de Xardíns, Vixiantes e 

Limpadores das Praias, etc.  

 

Por iso, o Grupo Municipal do BNG solicita o apoio da Corporación Municipal para a adopción do 

seguinte 

 

ACORDO:  

 

1. Que se cree unha Comisión de Control de Emprego, formada por todos os grupos políticos con 

representación Municipal así como os representantes sindicais, cuxa función sexa a elaboración de 

bases para os contratos eventuais, creación de bolsas de traballo, plans de emprego eventuais, 

etc. En definitiva a participación e control do acceso do emprego eventual, incluíndo o emprego 

xestionado por empresas concesionarias, financiado con diñeiro público.  

 

2. Que se estableza unha Participación rotativa de todos/as os/as compoñentes da Corporación 

nos tribunais da Oferta Pública de Emprego.  

 

 

Ribeira, 16 de xaneiro de 2011 

 

Asdo.: Anxeles González Cruxeiras 


