
 

 

 

 

MOCIÓN SOBRE AS BASES DE CONTRATACIÓN E LISTAS DE 

CONTRATACIÓN DE PERSOAL EVENTUAL DO CONCELLO DE 

BARBADÁS  

Xosé Manoel Fírvida Plaza, Ánxela González Cid e Serafín Núñez Pérez integrantes do 

grupo municipal do BNG no Concello de Barbadás, ao abeiro do disposto na LRBRL e 

demais disposicións de concordante aplicación apresentan a seguinte MOCIÓN 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
No concello de Barbadás é xa práctica habitual realizar contratacións de persoal con 

carácter eventual ou temporal para cubrir certas prazas de traballo no concello. Malia a 

existir unha longa lexislación no noso país adicada a regular as contratacións laborais, 

tanto no ámbito privado como no público, no noso concello estas contratacións 

séguense a facer en base a criterios de rendemento electoralista por parte do Partido 

Popular.  

A utilización das administracións públicas por parte daquelas administracións 

gobernadas polo PP para “colocar” a familiares, axentes electorais, afiliados e 

simpatizantes do partido é unha práctica coñecida e continuada no tempo, hoxe xa 

recoñecida públicamente por toda a poboación.  

A necesidade de poder acceder a un posto de traballo na administración pública, máis 

nos tempos en que as causas derivadas da crise económica provoca un gran continxente 

de persoas desempregadas, obriga a que se faga consonte aos principios básicos que 

deben rexir as contratacións públicas: mérito, capacidade, igualdade e publicidade. 

Os últimos contratos realizados no Concello de Barbadás, que suman un total de 70 ao 

longo de 2008 e de 45 para o ano 2009, reflicten claramente que no noso concello non 

se observan estes principios básicos. Aínda, hai que ter en conta que estes continxentes 

de contratación fluctúan en función dos períodos eleitorais en que nos atopemos. 

Estas contratacións de persoal eventual confirman unha maneira de actuar caciquil e 

clientelar, onde, mais unha vez, o PP volta a facer uso do goberno municipal para dar 

traballo aos seus afíns, ben por familiaridade, ben por interés electoral. 



É polo tanto imprescindíbel que chegue a hora de que se democratice a vida municipal 

en Barbadás, comenzando pola contratación de persoal.  

No grupo municipal do BNG consideramos de xustiza que toda a cidadanía poida 

acceder a un posto de traballo en igualdade de condicións e en concurrencia competitiva 

cos outros solicitantes de emprego e onde non se teñan en conta exclusivamente 

criterios subxectivos espúreos para a contratación. 

Por todo o exposto, o BNG de Barbadás solicita ao Pleno do Concello que tome os 

seguintes  

ACORDOS 

 

- Que se elaboren unha bases de contratación para persoal eventual coa 

colaboración e consenso de todos os grupos políticos con representación no 

Concello de Barbadás, e coa participación dos sindicatos maioritarios. 

- Que se elaboren unhas listas de contratación para contratos temporais, de 

duración semestral ou anual, a partir das probas de selección realizadas, 

ordenadas e clasificadas por categorías profesionais. 

- Que se faga pública a puntuación obtida por todos os/as aspirantes a un posto de 

traballo, de maneira que coñezan a súa situación na lista e se garanta a 

transparencia na lista de contratación. 

- Que as bases de contratación garanticen os principios de mérito, capacidade, 

igualdade e publicidade. 

- Que se reserven como mínimo un 7 % das prazas convocadas en cada oferta 

pública de emprego realizada para persoas con discapacidade, até acadar un 

mínimo dun 5 % do total do cadro de persoal con persoas con discapacidade. 

 
 

Barbadás, 13 de xaneiro de 2009 

 

Asdo.: X.M. Fírvida        Asdo.: Ánxela Glez              Asdo.: Serafín Núñez 

 

 

 

   

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE BARBADÁS 


