
 

 

ROGO DE AER SOBRE O PERSOAL DE CONFIANZA: COORDINADORA DE 

TRANSPARENCIA E COORDINADORA DE CONCELLEIROS: 

PLENO 29 SETEMBRO  2016. ACTA 0015/2016 

 
Rogo do grupo municipal AER o día 28/09/2016 con número 14649 que se transcribe a 
continuación: 
 
O grupo municipal da Agrupación de Electores de Redondela, en base ao artigo 39 do 
Regulamento Orgánico do Concello de Redondela, presenta o seguinte ROGO, para a súa 
formulación no vindeiro Pleno Ordinario. 
 
ROGO 
 
Sobre o Persoal Temporal ou “de Confianza” do Equipo de Goberno: Coordinadora de 
Transparencia e Coordinadora de Concelleir@s. 
 
No pleno de organización de xuño 2015, ao inicio deste mandato, aprobáronse as 
contratacións de dúas traballadoras temporais (persoal de confianza) para os postos de 
“Coordinadora de Transparencia” e “Coordinadora de Concelleir@s· . 
 
A este rogo axúntase a modo de Anexo, o correo electrónico do 30.05.2016 que o 
Alcalde Javier Bas envía a todos os grupos da oposición e que el mesmo define como 
“Aclaracións a cuestións relativas ao Pleno de Organización”. Neste correo, entre outras 
aclaracións, defínense as diversas funcións correspondentes a ambos postos de traballo. 
Todos sabemos que na recepción de Alcaldía do noso Concello están integradas agora 
mesmo estas dúas traballadoras temporais (persoal de confianza) do Equipo de 
Goberno. 
 
No referente á Coodinadora de Transparencia, claramente di nas súas aclaracións que 
“levará os temas de transparencia. Esta ía ser a persoa encargada de instaurar o Portal 
de Transparencia e enchelo con, como mínimo, os contidos que a lei marca e co que xa 
levamos anos de retraso polo seu continuo desinterese. 
 
En ningún momento está nas súas atribucións deste posto realizar funcións de atención 
ao público en Alcaldía, tomar notas ou recados, contestar ás chamadas destinadas a 
Alcaldía, derivalas se é o caso e se non, dar conta delas a quen corresponda, ou o que 
ven sendo o mesmo, verse obrigada a canalizar en numerosas ocasións moitas das 
comunicacións da Alcaldía. Isto sucede por non estar situada no que realmente debería 
ser o seu lugar de traballo, funcións que a separan das súas verdadeiras tarefas influíndo 
negativamente no seu labor ao restarlle moito tempo de traballo e atención das súas 
propias tarefas, debido ás continuas interrupcións ás que se ve sometida diariamente no 
seu actual lugar de traballo, e que no departamento de Novas Tecnoloxías do Concello 
de Redondela, onde debería ter o seu sitio, non pasaría. Recordamos ao señor Alcalde 
que cando formulou a súa proposta sobre este posto deixou claro que esta persoa 



formaría parte do Departamento de Novas Tecnoloxías e un ano e cinco meses despois 
segue sen estar no lugar acordado. 
 
Todos sabemos que Alcaldía non é o lugar de traballo axeitado para este posto, e máis 
tendo un Departamento de Novas Tecnoloxías no noso Concello que de seguro a súa 
unión beneficiaría ás dúas partes e por extensión aos servizos deste Concello. 
 
No referente á “Coordinadora de Concelleir@s” recordar que entre as súas funcións si 
ten atriuídas todas esas tarefas anteriormente nomeadas entre outras, que a 
Coordinadora de Transparencia vese en moitas ocasións obrigada a asumir debido ás 
continuas ausencias no seu posto de traballo desta “Coordinadora de Concelleir@s”; 
que realmente é a encargada das comunicacións da Alcaldía. Función que é a que máis 
afecta á atención directa e comunicación da Alcaldía c@s veciñ@s, concelleir@s e 
demáis traballador@s do propio Concello, e que ven sendo unha importante tarefa 
propia e ben definida da Coordinadora do Concelleir@s: “Xestionar as comunicacións da 
alcaldía”. 
 
Sinalar a maiores sobre outra tarefa tamén propia desta “Coordinadora de 
Concelleir@s” de “Coordinar aos concelleiros nas distintas actuacións do Concello e que 
habitualmente afectan a máis dunha área”.- Recordar que son numerosos os avisos que 
@s concelleir@s de oposición temos que dar a Alcaldía por acumulación de comisións 
de distintos departamentos practicamente á mesma hora, e ser nós mesmos @s 
concelleir@s, os que informen á propia “Coordinadora de Concelleir@s” da práctica ou 
total coincidencia das mesmas. 
 
 
ROGAMOS ao Señor Alcalde que cumpra a súa palabra de trasladar a traballadora co 
posto de “Coordinadora de Transparencia” aprobado no pleno de organización baixo 
as condicións descritas e que actualmente aínda se atopa situada na recepción de 
Alcaldía, ao Departamento de Novas Tecnoloxías, coma así se acordou no seu 
momento e onde poderá realizar dunha forma moito máis efectiva e produtiva a súa 
labor co Portal de Transparencia, principal motivación para a súa contratación. 
 
E paralelamente ROGAMOS que a “Coordinadora de Concelleir@s” se centre máis nas 
labores propias para as que foi aprobado o seu posto en pleno, que teñen moito que 
ver coas Comunicacións de Alcaldía e con todas as que chegan a este departamento, 
non só coas que vostedes consideran máis relevantes e que en ningún caso terían que 
ver con funcións políticas.  
 
ROGAMOS cumpra cos seus horarios de atención a cidadanía para a necesaria fluidez e 
efectividade na comunicación da mesma coa Alcaldía, función entre outras para a cal 
se aprobou este posto e que sen ela non se tería levalo adiante: Xestionar as 
comunicacións da alcaldía. 
 

 
 
 


