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Os socialistas vilalbeses denuncian a“vergoñenta” actuación  

do goberno municipal nas obras dos terreos públicos acreditados 

como zona verde no polígono industrial 
 

Logo das denuncias públicas do PSOE, a única resposta do goberno municipal foi a apertura dun 

expediente de reposición da legalidade á empresa.No canto de pechar os terreos, nos que 

seguen instaladas as casetas de obra,derrubouse o peche perimetral da zona verde facilitando 

así o acceso dende terreos públicos a negocios particulares 

 

Os socialistas tamén denuncian a colocación neses terreos dun cartel anunciador do negocio de 

hostalería de Iván Fernández,concelleiro do Grupo de Goberno, no que ademais se indica a 

existencia dun espazo de aparcamento para camións 
 

Ante a posibilidade de que o Concello estea a incorrer nunha irregularidadecon estas obras, que 

o aparellador municipal descoñecía, o Grupo socialista pedirá copia de toda a documentación ó 

respecto e os posibles expedientes que se teñan iniciado polo que consideran un claro exemplo 

de prevaricación 

 

VILALBA, 9 DE AGOSTO. Os socialistas de Vilalba denuncian unha nova actuación“vergoñenta” 

do Goberno en relación coas obras que se están levando a cabo en terreos públicos ubicados no 

polígono industrial, e que contan coa calificación de zona verde. Concretamente, son traballos 

de reafirmado e compactado dos terreos que se están a executar nas inmediacións do edificio 

multiusos, no que se ubica un negocio de hostalería propiedade de Iván Fernández,concelleiro 

do Partido Popular no Consistorio vilalbés.  

 

Os socialistas xa denunciaron publicamente no seu momento-hai dúas sesións plenarias-, que a 

empresa RECAFER estaba a construír un aparcadoiroen terreos públicos zona verde sen contar 

con licenza municipal. Para o PSOE vilalbés, o feito de que o Concello permitira estas 

actuacións “non é froito da casualidade”, senón que teñen unha  dobre funcionalidade: mellorar 

o firme para o seu uso como aparcadoiro pola construtora que está a levantar o tanatorio e, 

pola outra, favorecer o estacionamento dos camións nas proximidades do establecemento 

hostaleiro do edil, co fin que este aumente os beneficios. 

 

Ata o momento, e ante as preguntas realizadas polo grupo socialista no último Pleno, a única 

resposta ofrecida polo Alcalde, foi comunicar a apertura dun expediente de reposición da 

legalidade a dita empresa, que supostamente xa foi derivado á Consellería competente en 

ordenación do territorio.  

 

Nembargantes, a realidade é ben distinta. De feito, no canto de pechar os terreos, tal é como os 

socialistas requirían, derrubouse o peche perimetral que delimitaba a zona verde das naves do 

polígono, facilitando deste xeito o acceso desde un terreo público a negocios particulares. De 

feito, as casetas de obra seguen instaladas, o que para os socialistas é un indicador máis de 

que o goberno municipal non ten o máis mínimo interese en defender o interese común 

dosvilalbeses, senón determinados intereses particulares. 

 

De feito, neste mesmo espazo, continúa colocado un cartel anunciador dun negocio de 

hostalería propiedade do concelleiro popular Iván Fernández, no que se indica a existencia dun 
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espazo para o aparcamento de camións, algo que tamén denunciaron os socialistas en sesión 

plenaria e ante o que o Goberno municipal do PP non actúa solicitando nin procedendo á súa 

retirada. 

 

O descaro converteuse na bandeira do goberno vilalbés, superando con creces o piar básico da 

confianza lexítima.Dende posicións de abuso de poder e con arrogancia, adícase a protexera un 

club selecto de persoas.  

 

Ante a posibilidade de que o Concello estea a incorrer nunha irregularidade nestas obras, que o 

aparellador municipal descoñecía, o Grupo socialista pedirá copia de toda a documentación ó 

respecto e os posibles expedientes que se teñan iniciado polo que consideran un claro exemplo 

de prevaricación. 
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