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O PSdeG de Vilalba pedirá mañá formalmente no pleno 
que o alcalde destitúa a García-Leira e Vázquez Otero 

 
Os socialistas presentarán unha moción para o cese de ambos concelleiros tras a 
“gravidade dos feitos que apuntan ao seu uso do poder en beneficio persoal” para 
empresas coas que están relacionados 
 
Desde o PSdeG preguntarán a todos os membros da Xunta de Goberno que 
aprobaron unha factura de 2.800 euros  no FIV para unha clínica da que é 
copropietario Vázquez Otero se coñecían esta circunstancia 
 
O PSdeG de Vilalba pedirá mañá formalmente a través dunha moción no pleno municipal que 
o alcalde destitúa aos concelleiros José Mª García Leira y Boado e Julio Vázquez Otero, 
tamén primeiro tenente de alcalde, tras a “gravidade dos feitos que apuntan ao seu uso do 
poder en beneficio persoal” para empresas coas que están relacionados.  
 
No caso de José Mª García Leira y Boado, os socialistas explican que coñecen polas propias 
respostas do concelleiro ás súas preguntas que dende maio do ano 2007 mantén unha 
relación contractual coa empresa José Sanjurjo Construcciones S.L, e tamén que leva 
participado activamente, como membro que é da xunta de goberno local, en todas as 
adxudicacións a dita empresa, ao igual que na aprobación dos correspondentes pagamentos 
de facturas. E, “o que é máis grave”, argumentan, no levantamento de reparo suspensivo de 
legalidade para o pagamento de factura a dita empresa estando en situación de concurso de 
acreedores, “unha situación non permitida pola lexislación”, afirman.Este concelleiro tamén 
manifestou en Pleno que non tiña significada esta relación contractual no oportuno rexistro 
de intereses de bens patrimoniais e de actividades previo á toma de posesión como 
concelleiro.  
 
O caso do Auditorio municipal 
Por outra banda, respostas plenarias do Sr. Alcalde manifestaron que o Sr. García Leira y 
Boado está a cargo da xestión do auditorio municipal dende hai 10 anos. Tamén por 
manifestacións  feitas polo propio Alcalde en varios medios de comunicación, o auditorio 
municipal xa presentaba deficiencias estruturais que provocaban humidades no seu interior 
desde o mesmo momento da súa inauguración. “É sabido que unha das empresas que 
formaron parte da UTE para a construcción do Auditirio foi a de  José Sanjurjo 
Construcciones S.L. E tamén que non foi ata o ano 2005, sen ningunha acta de recepción de 
obra, no que o Concello escriturou este inmoble. Na actualidade, e segundo declaración 
feitas polo propio Alcalde, o arranxo das deficiencias que están a provocar as humidades do 
Auditorio e que non lle foron reclamadas aos construtores rondaría agora a cantidade de 
500.000 euros”, denuncian os socialistas.  
 
No refernte ao concelleiro D. Julio Vázquez Otero, o PSdeG afirma que “ten amosado en 
máis dunha ocasión o seu interese particular no desempeño do cargo de 1º Tenente de 
Alcalde, pois nin se inhibiu no momento de tratar institucionalmente cuestións do seu 
interese na urbanización Os Olivos, como é o caso do outorgamento da licenza de primeira 
ocupación a un inmoble da súa propiedade, nin tampouco na solicitude feita por este Grupo  
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político ao respecto da reposición da legalidade de obras feitas na mesma urbanización sen 
ter a oportuna licenza municipal” (piares de entrada e cancela).  
 
Unha factura de 2.800 euros para o FIV 
O PSdeG considera “aínda de maior gravidade” o feito de que Vázquez Otero “teña 
participado na  adxudicación  en Xunta de Goberno do pagamento dunha factura  por 
importe de 2.800 euros a unha empresa da que é copropietario”. Foi para unha clínica 
médica co concepto de servizos prestados para o festival FIV. 
 
Neste caso, os socialistas levarán varias preguntas ao Pleno de mañá. Unha delas para 
preguntarlle directamente a Vázquez Otero pola participación nesa Xunta de Goberno Local. 
As demais, para todos os membros desa Xunta de Goberno, coa fin de coñecer se eran 
conscientes ou non de que estaban a aprobar unha factura para a empresa do primeiro 
tenente de alcalde. Por último, unha pregunta ao concelleiro Jesús Bermúdez, responsable 
da organización do FIV, para que explique os motivos da contratación de dita empresa. 
 
Posible incompatibilidade  
Dados estes feitos, os socialistas pediranlle asimesmo ao concelleiro de Economía e Facenda, 
Agustín Baamonde, que explique se considera que os actos de ambos concelleiros “son 
incompatibles co cargo que representan” e se dá ou non a súa aprobación tanto ao 
pagamento da factura do FIV como ás adxudicacións e pagamentos de facturas á empresa 
José Sanjurjo Construcciones S. L. 
 
 
Vilalba, 31 de xullo de 2013 
 

 
                                                                                                                                                                                     

 


