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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba pedirá que o pleno rexeite mañá o 
repagamento dos comedores impulsado pola Xunta 

 
Os socialistas levarán mocións nas que solicita escoitar a FEMP e a FEGAMP para 
a Lei de Bases de Réxime Local, o impulso do emprego e a igualdade das mulleres 
e, no eido local, información sobre o uso que se lle está a dar ao edificio multiusos 
xurdido do convenio co polígono industrial Sete Pontes 
 
O grupo municipal pedirá explicacións sobre os pasos dados para solucionar o 
cobro irregular aos veciños de plusvalías municipais e solicitará información do 
contrato con Espina e Delfín SL para o abastecemento e saneamento de augas 
 
O grupo socialista de Vilalba presentará mañá no Pleno municipal catro mocións e varias 
preguntas e regos referidas a temas “que redundan na diminución da calidade de vida dos 
veciños e veciñas por normas impulsadas polo PP” e tratará de “despexar dúbidas sobre 
plémicas municipais”, segundo afirma o voceiro socialista, Eduardo Vidal. Así, o PSdeG 
presentará unha moción para que o pleno rexeite a modificación no repagamento do 
comedor escolar, por ser “un novo golpe ás economías das clases medias traballadoras”, e 
trasladarlle este acordo á Xunta. Asimesmo, os socialistas proporán noutra moción instar ao 
Goberno Central para que calquera texto de reforma de Lei de Bases de Réxime Local 
sexa elaborado co consenso da FEMP e se teñan en conta as propostas realizadas pola 
FEGAMP “en todo o referido ás especificidades de Galicia”. 
 
O grupo municipal pedirá tamén, nunha terceira moción xurdida o día 8 de marzo, que o 
Concello inste á Xunta a “realizar un Plan de Emprego para as mulleres de Galicia, que 
inclúa políticas activas específicas, a promoción do autoemprego e o desenvolvemento dun 
Plan de Igualdade das mulleres no emprego, dirixido a promover a igualdade e a eliminar a 
desigualdade salarial”, así como, “políticas que permitan a corresponsabilidade na vida 
laboral e familiar de homes e mulleres”. Pedirá tamén o compromiso do Concello de “utilizar 
unha linguaxe inclusiva nos documentos que emita, en especial nas ofertas de emprego”, e a 
“primar nas contratacións de obras ou de prestacións de servicios ás empresas que, dentro 
do marco legal vixente, promocionen de forma activa a participación da muller no eido 
laboral”.  
 
No referido ao eido local, tamén haberá unha moción na que os socialistas solicitarán que 
“unha representación dos tres grupos políticos da Corporación visiten as instalacións” do 
centro multiusos do polígono industrial Sete Pontes “e comproben in situ o estado 
real, o equipamento e o uso que se lle está a dar ao edificio” ante as dúbidas existentes. 
Piden asimesmo “que se redacte en común acordo coa Asociación de Empresarios un manual 
de uso das instalacións, para o caso que sexan solicitadas por outros colectivos ou entidades 
administrativas” e que “o Aparellador Municipal redacte un informe urxente do seu estado 
actual, facendo fincapé nas modificacións, autorizacións que se poideran ter efectuado 
dende a aprobación do proxecto inicial”. 
 
(Continúa) 
 



Partido dos 
Socialistas 
de Galicia 
LUGO 

 

2 

 

Nota de prensa 
 

Preguntas por problemas municipais 
No referente ás preguntas, haberá varias referidas a problemas e polémicas locais. Entre 
outras, a solicitude de explicacións e os pasos dados para solucionar o cobro irregular aos 
veciños do imposto das Plusvalías Municipais denunciado polos socialistas. O PSdeG 
tamén pedirá explicacións e aportación de datos concretos sobre o contrato por concesión da 
xestión integral do servizo de abastecemento de auga potable e saneamento 
municipal coa empresa Espina e Delfín SL. Asimesmo, presentarán dous rogos para a 
mellora de visibilidade na pista do barrio de Villamartín (na parroquia de San Xurxo de 
Rioaveso) e a mellora da seguridade vial no barrio da “carretera”, na parroquia de Alba. 
 
Lugo, 20 de marzo de 2013 


