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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba pide a dimisión inmediata dos dous 
concelleiros que “usaron o poder para intereses privados” 

 
Os socialistas denuncian que Vázquez Otero e García Leira y Boado incumpren a 
lexislación sobre incompatibilidades tras aprobar facturas para empresas nas que 
participan, e esixen a súa dimisión “en vista de non ter obtido as debidas 
explicacións do goberno local tras facerse público un tema de tal gravidade” 
 
O PSdeG de Vilalba pide a “dimisión” do primeiro tenente de alcalde e concelleiro de 
Xuventude e Deportes, D. Julio Vázquez Otero, e do concelleiro de Cultura, Educación e 
Turismo, D. José María Leira y Boado, despois dos feitos “constatados e xa denunciados 
publicamente” polo grupo socialista “de uso indebido do poder para intereses privados 
particulares”, e “en vista de que nin o alcalde dá as debidas explicacións nin os concelleiros 
implicados toman a iniciativa para desvencellar o goberno vilalbés dos seus actos tras 
facerse público un tema de tal gravidade”. 
 
No caso de Vázquez Otero, a petición de dimisión vén despois de que “non se teña inhibido á 
hora de aprobar asuntos do seu interese particular” e “por facer un abuso de poder 
manifesto á hora de aprobarse a si mesmo, nunha empresa na que participa, unha factura 
na Xunta de Goberno local por importe de 2.800 euros, en concepto de asistencia sanitaria 
no FIV”, explica o voceiro socialista, Eduardo Vidal. O PSdeG lembra que o artigo 178.2 da 
LOREG (Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral) di que serán incompatibles co cargo 
de concelleiro os contratistas ou subcontratistas de contratos xuxa financiación total ou 
parcial corra a cargo da corporación municipal, ou de establecementos dela dependentes. 
 
Asimesmo, o artigo 10 do ROF (Regulamento de Organización e Funcionamento 
das entidades locais) no apartado primeiro explicita que os concelleiros deberán observar 
en todo momento as normas sobre incompatibilidade e poñer en coñecemento da 
corporación calquera feito que puidera constituír causa da mesma. “Neste caso 
descoñecemos se o primeiro tenente de alcalde lle comunicou ao resto da Xunta de Goberno 
que se estaba a aprobar unha factura a favor da súa empresa, e se é así todos os seus 
membros deben responder destes feitos. En todo caso, unha vez feita pública esta 
irregularidade, este concelleiro debe dimitir de xeito inmediato”, afirma Vidal. 
 
O caso do auditorio 
No caso de García Leira y Boado, os socialistas solicitan a súa renuncia “por ter ocultado a 
súa relación contractual coa empresa José Sanjurjo Construcciones SL desde o mes de maio 
de 2007, e ter aprobado en Xunta de Goberno Local tanto obras como pagamento de 
facturas a tal empresa”, o que consideran “unha clara causa de incompatibilidade co seu 
cargo de concelleiro”. A isto súmanlle a súa “clara deixadez de funcións” na xestión das 
deficiencias estruturais do auditorio municipal Carmen Estévez, construído por unha UTE da 
que formaba parte José Sanjurjo Construcciones. “Nin sequera foi quen de solicitar en tempo 
de garantía á empresa construtora o arranxo das evidentes humidades detectadas”, afirman 
os socialistas. Pos todo isto, consideran que “para o normal funcionamento da democracia 
téñense que producir as dúas dimisións de xeito inminente”. 
 
Vilalba, 20 de xuño de 2013                                                                                               


