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O PSOE de Vilalba denuncia que o Concello “manexa ao seu antoxo 

os acordos da Xunta de Goberno para poder seguir beneficiando  

ás persoas do seu interese político” 
 

O máis chamativo, destacan, é a aprobación do pago de 851.84 euros que, cada mes, a 

entidade local abona á empresa encargada da limpeza da escola infantil, e cuxa titular e 

encargada é a esposa do pedáneo de San Xurxo de Rioaveso; “persoa afín ao Partido Popular” 

 

Esixen ao Goberno local que asine “dunha vez por todas” o convenio coa administración 

autonómica para que esta se faga cargo da xestión deste centro, así como que, no proceso de 

adxudicación, se garantan os principios de publicidade e de igualdade de oportunidades 

 

VILALBA, 11 DE OUTUBRO DE 2014.- O grupo municipal socialista de Vilalba denuncia que o Goberno 

local “manexa ao seu antoxo os acordos da Xunta de Goberno para poder seguir beneficiando 

ás persoas do seu interese político”. O máis chamativo, destacan, é a aprobación do pago de 

851.84 euros que, cada mes, a entidade local abona á empresa encargada da limpeza da escola 

infantil, e cuxa titular e encargada é a esposa do pedáneo de San Xurxo de Rioaveso; persoa 

afín ao Partido Popular”. 

 

Dende 2012, ano no que se puxo en marcha este centro educativo, o Concello estase a facer 

cargo destas facturas; unha obriga que, segundo o PSOE, lle correspondería ao Consorcio da 

administración autonómica. E, para poder facelo, subraian, o Goberno municipal “ten que 

levantar en Xunta de Goberno Local os reparos de legalidade que formulan a Intervención e a 

Secretaría Municipais”. Trátase dunha situación, indican, que se repite mensualmente, pero que 

a entidade local “non fai o oportuno para correxila”. 

 

Por todo elo, esixen ao equipo de goberno que asine “dunha vez por todas” o convenio co 

Executivo galego para que esta cumpra co seu cometido, e se faga cargo da xestión da escola 

infantil, así como que, no proceso de adxudicación da limpeza, se garantan os principios de 

publicidade e de igualdade de oportunidades, co fin de que poidan participar todas as empresas 

interesadas en ofertar este servizo. 
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