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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba solicita aclaracións sobre a relación do 
tenente de alcalde con José Sanjurjo Construcciones S.L. 

 
Os socialistas piden que o alcalde e o tenente de alcalde se pronuncien ante “o 
secuestro do goberno vilalbés por intereses persoais de parte dos seus membros” 
 
O PSdeG de Vilalba solicita aclaracións públicas tanto do Alcalde como do Tenente de Alcalde 
do Concello, José Mª García- Leira y Boado, sobre a relación deste último coa empresa José 
Sanjurjo Construcciones S.L. e o “secuestro do goberno vilalbés por intereses pesoais de 
parte dos seus membros” que “poden incompatibilizalo coa súa labor de concelleiro”. Os 
socialistas afirman que os responsables municipais “xa tardan” en dar “as oportunas 
explicacións á sociedade vilalbesa”, despois de que no último pleno, a preguntas do grupo 
socialista, o tenente de alcalde contestara “que tivera e ten relación contractual por conta 
allea” con esta empresa construtora.  
 
“Esta relación, confirmada polo propio concelleiro popular, pon en entredito o bo nome 
deste, pois poideran deducirse da súa condición de asalariado desta empresa condicións de 
trato de favor á hora de adxudicacións de obras nas xuntas de goberno local nas que 
participa”, explican os socialistas. “Tamén puidera ter xustificación a deixadez de funcións do 
goberno vilalbés, que os socialistas vimos denunciando, á hora de solicitar da UTE 
correspondente, da que formaba parte esta empresa construtora, o arranxo en período de 
garantía dos danos estruturais recoñecidos no auditorio municipal”, engaden. “O alcalde non 
pode seguir unha vez máis mirando para outro lado. Se non tiña coñecemento desta 
relación, desde a sesión plenaria do 21 de marzo xa tivo tempo dabondo para enterarse. Ten 
que dar publicamente as oportunas explicacións ao respecto desta relación, e tamén das 
posibles consecuencias que se poideran derivar dela”, advirten. 
 
Outros casos xa censurados polo PSdeG 
Os socialistas xa teñen denunciado publicamente os casos doutros concelleiros “que terían 
usado os seus cargos públicos para beneficio persoal”, como o do edil de Desenvolvemento 
Local, Emprego e Medio Rural, D. Iván Fernández Hermida, “que pretendía trato de favor 
para que, mediante un convenio-chapuza, se lle pagara á Escudería Terra Chá Sport a 
cantidade de 6.000 euros” ou o feito de que, “valéndose da súa condición de concelleiro, 
propuxese, por ser do seu propio interese, a aprobación dun proxecto de rehabilitación do 
inmoble ruinoso da leitería vella do rañego, para a construcción dun centro de atención a 
persoas maiores”. Tamén advertiron no seu día do caso do concelleiro D. Julio López Guntín, 
“que foi capaz de votar en Xunta de Goberno e en Pleno asuntos de interese particular seu, 
na urbanización Os Olivos” ou tamén de “favorecerse do seu cargo diante da Consellería de 
Sanidade para dispoñer, na súa clínica privada, de vacinas antigripais antes que o propio 
centro de saúde vilalbés, publicitándoo como un grande logro persoal”. 
 
“Nin falar ten o descaro do propio Alcalde o do concelleiro con dedicación exclusiva, D. Jesús 
Bermúdez, que foron capaces de votarse a asignación a eles mesmos, das oportunas pagas 
extras de nadal, en Xunta de Goberno, non sen antes, iso si, aplicando a lexislación do 
goberno presidido po Mariano Rajoy, suprimirllas aos traballadores municipais”, conclúen. 
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