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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba denuncia que a escola infantil segue 
sen licenza municipal catro meses despois da apertura 

 
Os socialistas solicítanlle ao alcalde que aclare “as circunstancias que impiden 
regularizar a situación” e instan aos responsables da Xunta a que “tomen cartas 
no asunto” porque “teñen aberto un establecemento educativo sen licenza” 
 
O alcalde “mentiu no pleno” ao xustificar unha partida de 75.000 euros para a 
escola nos orzamentos por un convenio coa Xunta para a súa xestión, e tras pedir 
o PSdeG o convenio resultou que “nin existe nin está asinado”, di Eduardo Vidal 
 
Os socialistas vilalbeses denuncian que a escola infantil do municipio “carece de licencia 
municipal de apertura” catro meses despois de botar a andar. O PSdeG vilalbés ten 
constancia de que o grupo de goberno que preside Gerardo Criado non impulsou o necesario  
para a formalización da oportuna licenza. “Non temos constancia da realización do 
preceptivo informe favorable do aparellador municipal, nin do seu oportuno tratamento, nin 
na comisión de Urbanismo, nin nas sesión das Xuntas de Goberno Local”, afirma o voceiro 
do grupo municipal, Eduardo Vidal. 
 
“Solicitaremos que o alcalde aclare dunha vez por todas cales son as circunstancias que 
impiden regularizar a situación. Non admitiremos que, coma de costume, dea o silencio por 
resposta ou siga a facer oposición á oposición, en vez de transparentar e dar explicacións á 
sociedade vilalbesa”, afirman. Asimesmo, ante a “despreocupación do goberno local” instan 
aos responsables da rede Galiña Azul da Xunta de Galicia a que “tomen cartas no asunto e 
piloten a normalización do estado administrativo da súa unidade de Vilalba, pois teñen 
aberto un establecemento educativo sen licenza municipal e, chegado o caso, puideran ter 
responsabilidades ao respecto”. 
  
O alcalde mentiu no pleno sobre o convenio coa Xunta 
Os socialistas denuncian ademais que “o alcalde mentiu no pleno municipal” con respecto a 
un convenio da escola, “algo de máxima gravidade, pois demostra, unha vez máis, o 
desprezo que ten o rexedor municipal coa Corporación vilalbesa”.  
No transcurso do debate dos orzamentos municipais, o alcalde xustificou unha partida de 
75.000 euros para a escola infantil. Preguntado a este respecto polo grupo socialista, 
manifestou que se debía a “un convenio asinado coa Xunta para a xestión desta entidade 
educativa”. O pasado 1 de abril, o PSdeG de Vilalba solicitou por escrito copia de tal 
convenio, resultando, explican, “que nin existe, nin está asinado, en contra do que 
manifestou o alcalde” en sesión plenaria.  
 
“Un alcalde que minte ao máximo órgano de representación democrática municipal non é 
digno de presidir a corporación vilalbesa. Este último episodio da desfachatez institucional do 
señor Gerardo.  A sociedade vilalbesa non se merece un alcalde que lle minta”, afirma Vidal.  
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