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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba solicita que o alcalde convoque con 
urxencia unha comisión para tratar o problema do lixo  

 
Os socialistas solicitan a convocatoria da comisión de Infraestruturas, Urbanismo 
e Medio Ambiente despois de tres semanas de folga na recollida do lixo nas que o 
goberno local “non informa á oposición da situación na que se atopa o conflito” 
que “está a causar graves prexuízos á marca Vilalba” 
 
O grupo municipal socialista de Vilalba solicita que o alcalde convoque “con urxencia e 
dilixencia” a comisión de Infraestruturas, Urbanismo e Medio Ambiente despois de tres 
semanas de folga na recollida de lixo nas que “nin o alcalde nin o concelleiro Jesús 
Bermúdez, responsable desta Comisión, teñen comunicado á oposición a situación  na que se 
atopa o conflito”, a pesar de que o PSdeG o solicitou en Pleno. Un conflito, sinala o voceiro 
socialista, Eduardo Vidal, “que non só atinxe aos traballadores, senón que está a causar 
graves perxuízos á marca Vilalba”. 
  
Os socialistas amosan a súa “solidariedade e apoio aos traballadores, que ven como a 
empresa Urbaser pretende rebaixarlles os salarios e as condicións laborais, a pesar de que o 
Concello cumpre co estipulado no contrato asinado coa empresa”, destacan. “Os contratos 
están para cumprilos, e a empresa, coa súa posición de dominio, pretende precarizar as 
condicións laborais e provocar en Vilalba unha situación insostible”, afirma Vidal. 
 
“O alcade ten que actuar, comezando por convocar a oportuna Comisión, e facer partícipe á 
oposición de todas as circunstancias que acontecen en relación á folga. A máxima autoridade 
municipal non pode seguir agochada detrás das toneladas de lixo que se acumulan nos 
espazos públicos por máis tempo”, apunta o socialista. “Esta forma de actuar só indica 
menosprezo á oposición”, engade.  
 
Vidal critica a inoperancia e o silencio neste tema do rexedor municipal, que “unha vez máis 
pretende xustificar as razóns que sempre amosa para non facer nada”, sinala. “O alcalde 
debe, cando menos, aportar as novas solucións que os vilalbeses agardan para xestionar 
situacións adversas, e non dar a imaxe de eu nunca me equivoco, porque nunca faigo nada”, 
censura o socialista, que insiste na “gravidade” da situación. 
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