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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba denuncia outro contrato do goberno 
local “que favorece intereses privados dos concelleiros” 

 
Os socialistas censuran que, con motivo da celebración do FIV, a Clínica San 
Ramón, da que é copropietario e administrador o tenente de alcalde Jesús 
Vázquez Otero, recibiu 2.800 euros polos servizos asistenciais sanitarios 
 
Desde o PSdeG advirten: “Que decida dunha vez se quere dedicarse ao servizo 
público ou ao privado; o que non pode seguir facendo é abusar da súa posición no 
Concello para o seu interese persoal” 
 
O PSOE vilalbés censura “sen paliativos” a actitude de dous concelleiros do goberno local 
despois de que, con motivo da celebración do FIV, o concelleiro de Infraestruturas, 
Ordenación do Territorio e Medio Ambiente, D. Jesús Bermúdez, encargado da súa 
organización, designase a prestación dos servizos asistenciais sanitarios á Clínica San 
Ramón, da que o seu compañeiro de grupo, o primeiro tenente de alcalde D. Julio Vázquez 
Otero, é administrador e copropietario. Por este concepto, a clínica recibiu 2.800 euros “nun 
novo contrato do goberno local que favorece intereses privados dos concelleiros”. 
 
O voceiro do PSdeG en Vilalba, Eduardo Vidal, considera esta actuación como “una burla e 
un timo aos vilalbeses e vilabesas que confiaron no PP nas pasadas eleccións municipais”, e 
que se suma “aos graves casos” que os socislistas veñen denunciando nas últimas datas. “O 
despropósito chegou ao límite do dignamente soportable, pois o mesmo primeiro tenente de 
alcalde foi quen de aprobarse a si mesmo o pagamento de tal factura, que por certo, foi 
aprobada pola xunta de goberno local o mesmo día da súa presentación”, afirma Vidal. 
 
“Os socialistas vilalbeses non estamos dispostos a aistir impávidos á progresiva 
descomposición que preside as actuacións do goberno vilalbés.  Xa non é a primeira vez que 
denunciamos actuacións censurables do primeiro tenente de alcalde e, esta vez, xa 
sobrepasa o límite do admisible”, critica o socialista, que advirte de que “o que debería facer 
é elixir dunha vez se quere dedicarse ao servizo público ou ao privado”, porque “o que non 
pode seguir facendo é abusar da súa posición no Concello para o seu interese persoal”. 
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