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O PSOE vilalbés denuncia que o Goberno municipal consinta  

o uso interesado do nome do concello nun tanatorio que non ten 

licenza de apertura 

 
Consideran que a denominación Tanatario de Vilalba “induce á confusión e ademais discrimina 

aos outros existentes”; motivo polo que, recentemente, remitiron un escrito á Alcaldía para 

pedirlle ao rexedor que exerza as accións oportunas en defensa da legalidade a tales efectos 

 

Esta “falla de ética” no modo de actuar por parte da entidade local forma parte, segundo 

afirman os socialistas, “do proceso turbio que envolve a tramitación administrativa dos permisos 

desta instalación”. E é que a empresa titular está inmersa nun expediente de reposición da 

legalidade por efectuar obras na parcela de titularidade municipal calificada como zona verde 

 
VILALBA, 26 DE OUTUBRO DE 2014.-  Os socialistas vilalbeses denuncian que o Goberno 

municipal consinta o uso interesado do nome do concello nun tanatorio que non ten licenza 

municipal de apertura, e que foi inaugurado polo propio rexedor o pasado día 30 de setembro. 

Concretamente, consideran que a denominación Tanatario de Vilalba “induce á confusión e 

ademais discrimina aos outros existentes”; motivo polo que, recentemente, remitiron un escrito 

á Alcaldía para pedirlle ao rexedor que exerza as accións oportunas en defensa da legalidade a 

tales efectos.  

 

O obxectivo da misiva, subraian, era “chegar a un acordo, pois son moitos os cidadáns que 

comparten a nosa opinión, pero, lamentablemente, e tal e como no ten acostumados o Sr. 

Criado, seguimos sen que se nos dea unha solución”. Tal é así, “que a única acción que 

coñecemos é un escrito que non di, nin aclara nada do Sr. Alcalde dirixido ao Ilmo. Sr. Delegado 

Provincial da Consellería de Sanidade de Lugo; cargo este último que, por certo, non existe na 

actualidade”, sinalan. 

 

“Proceso turbio” 

Esta “falla de ética” no modo de actuar por parte da entidade local forma parte, segundo 

afirman os socialistas, “do proceso turbio que envolve a tramitación administrativa da apertura 

desta instalación”. E é que a empresa titular deste centro está inmersa nun expediente de 

reposición da legalidade por efectuar obras na parcela de titularidade municipal calificada como 

zona verde. Asimesmo, o propio expediente para a concesión da autorización de apertura, 

constata a existencia de cambios significativos no proxecto orixinal, e que tampouco foron 

tramitados para os permisos sanitarios de funcionamento. 

 

Por todo elo, cualifican o proceder do Goberno vilalbés “de insensatez continuada no tempo, 

pois a aparte de non exercer as funcións de control que lle outorga a Lei, aproveita a sabendas 

os feitos referidos para darse un baño de populismo no acto de inauguración dunha empresa 

carente de autorización para prestar a actividade á que está destinada”. 
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