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O alcalde de Vilalba segue sen convocar a Comisión de Deportes 

para tratar o conflito da piscina, a pesar de que os socialistas  

xa llo reclamaron en máis de unha ocasión 

 
Dado que o tempo pasou,” o certo é que unha vez máis, se constata que o Goberno vilalbés 

non exerce as responsabilidades indispensables para solucionar os problemas que xorden na 

xestión dos servizos  municipais”, destacan 

 

Os damnificados pola situación creada, en primeiro lugar, son os traballadores da piscina que 

aínda non cobraron as cantidades impagadas e, en segundo lugar, os usuarios que teñen que 

prescindir, debido ao peche da instalación, de practicar accións saudables, deportivas e de lecer 

 

Os socialistas consideran que o Goberno local ten que dar explicacións aos grupos da oposición 

“e non usar os medios de comunicación para dar a información segundo lle conveña 

politicamente” 

 

VILALBA, 16 DE DECEMBRO DE 2014.- O alcalde de Vilalba segue sen convocar a Comisión de 

Deportes para tratar o conflito da piscina municipal, a pesar de que os socialistas xa llo 

reclamaron en máis de unha ocasión. Por este motivo, consideran que Gerardo Criado non 

actuou coa dilixencia debida neste asunto, “pois debeu de esforzarse en solucionar esta 

polémica antes de que a empresa entrara en concurso de acredores”. 

 

“Xa no mes de xullo cando levamos este tema ao Pleno, o Alcalde recoñeceu que xa facía 

varios meses que era coñecedor da situación de insolvencia da empresa encargada de xestionar 

a piscina,  dado que estaba inmersa en procedementos de embargo. Xa daquela, o Concello tiña 

que ingresar as cantidades mensuais regulamentarias nas arcas do Estado. Foi nesa sesión 

Plenaria cando lle requirimos que exercera as acción oportunas, mesmo lle preguntamos que 

pasaría se a empresa chegaba a entrar nun proceso de concurso de acredores”, explican. Con 

todo, engaden, “o tempo pasou, e o certo é que, unha vez máis, se constata que o Goberno 

vilalbés non exerce as responsabilidades indispensables para solucionar os problemas que 

xorden na xestión dos servizos  municipais”.  

  

Deste xeito, os damnificados pola situación creada, en primeiro lugar, son os traballadores da 

piscina que ven como, a pesares de que tanto o Alcalde como o concelleiro Jesús Bermúdez 

manifestaron no pasado Pleno que ían a cobrar todas as mensualidades impagadas, e que o 

conflito estaba practicamente solucionado, comproban que a realidade nada ten que ver coa 

descrición feita polo rexedor e o edil. E, en segundo lugar, os usuarios da piscina, ao ter que 

que prescindir, debido ao peche da instalación, de practicar accións saudables, deportivas e de 

lecer.  

 

Por este motivo, os socialistas consideran que o Goberno local ten que dar explicacións aos 

grupos da oposición “e non usar os medios de comunicación para dar a información segundo lle 

conveña politicamente”. 
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