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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba reclámalle ao alcalde o expediente 
do Auditorio e acúsao de “deixadez de funcións”   

 
Os socialistas afirman que, por lei, o goberno municipal puido reclamar danos na 
construción do edificio, que custou 1.300 millóns de pesetas (máis de 7,8 millóns 
de euros), durante os primeiros dez anos, e non o fixo. “Púxose do lado da 
construtora en vez de defender aos veciños e veciñas”, censura o voceiro do 
PSdeG, Eduardo Vidal 
 
Vidal critica que o alcalde, Gerardo Criado, quere “ocultar a súa responsabilidade” 
e “agora pretende confundir á opinión pública” dicindo que vai pedir fondos á 
Deputación. “Isto ronda unha irresponsabilidade xamáis coñecida”, afirma 

 
O PSdeG-PSOE de Vilalba reclámalle ao alcalde, Gerardo Criado, o expediente histórico do 
Auditorio municipal para propoñer medidas no próximo pleno do concello ante o que 
consideran unha clara “deixadez de funcións” do gobernante ante o “desastroso” estado do 
edificio, con zonas inutilizables polas humidades e desprendemento de partes do teito cuxa 
reparación podería ter agora un custo de 300.000 euros, como recoñeceron desde o propio 
goberno municipal. O voceiro socialista, Eduardo Vidal, explica a “grave irresponsabilidade” 
na que incurriu Criado, que “tivo tempo dabondo” para demandar á construtora as 
responsabilidades oportunas que garante o código civil e non o fixo. 
 
Esas garantías veñen perfectamente reflectidas no artigo 1591 do Código Civil, e tamén na 
profusa xurisprudencia que protexe ao contratante cando menos durante os 10 primeiros 
anos “fronte aos vicios e defectos de construcción que podían incidir na funcionalidade e 
habitabilidade do edificio”. O auditorio, deseño do arquitecto César Portela, foi inaugurado 
en 1997 e tivo un custo de 1.300 millóns de pesetas (máis de 7,8 millóns de euros) 
aportados desde a Xunta de Galicia. “A imaxe que está a dar o goberno vilalbés ronda unha 
irresponsabilidade xamáis coñecida”, afirma Vidal, quen critica que o alcalde “pretende 
ocultar agora a súa responsabilidade e pretende confundir á opinión pública” dicindo que vai 
pedir fondos á Deputación. “Os socialistas vilalbeses preguntámonos para que queremos un 
alcalde que non defende os intereses do Concello, que unha e outra vez se pon do lado dos 
intereses particulares, neste caso da construtora, ao defender a unha poderosa empresa 
vilalbesa, antes que aos veciños e veciñas que o elixiron”, argumenta o socialista. 
 
O voceiro do PSdeG lamenta que Criado principie “outra fuxida máis” ao longo do tempo que 
leva ao fronte do Consistorio vilalbés. “Consideramos que Criado, dado que era 
perfectamente coñecedor das posibles irregularidades da construcción, actuou de forma 
dolosa, e que a súa culpabilidade por deixadez de funcións é clara e manifesta. Por todo isto,  
os socialistas solicitaremos que o alcalde poña ao noso dispor o expediente histórico ao 
completo do auditorio vilalbés, e unha vez comprobado o referente á situación creada, 
proporemos ao respecto diversas iniciativas na vindeira sesión plenaria”, conclúe. 
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