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Os socialistas de Vilalba solicitan ao Alcalde un fondo para a concesión 

de axudas que eviten a pobreza enerxética e a exclusión social  

 
Plantexan que o 1% do orzamento municipal vaia destinado a este fin, é dicir, ao pago parcial 

dos recibos da vivenda habitual, a taxa da auga e da recollida de lixo, a luz eléctrica e o Imposto 

de Bens Inmobles (IBI) 

 

Os destinatarios serían as persoas e unidades familiares nas que os membros están no paro, dos 

pensionistas ou dos veciños que teñan un baixo nivel de renda 

 

Esixirán que o Goberno municipal precise que actuacións ten previstas para arranxar as 

numerosas goteiras do pavillón Mato Vizoso que imposibilitan o desenvolvemento das 

actividades deportivas dende hai meses, e que provocan que os alumnos pasen as horas de 

Educación Física na aula de informática 

 

VILALBA, 27 DE MARZO.- Os socialistas de Vilalba anuncian que no Pleno, que a 

Corporación celebrará este venres, solicitarán ao Goberno local establecer un fondo para a 

concesión de axudas destinadas a evitar a pobreza enerxética e a exclusión social no municipio. 

Deste xeito, o Grupo do PSOE plantexará que o 1% do orzamento municipal se destine a este 

fin, é dicir, ao pago parcial dos recibos da vivenda habitual, a taxa da auga e da recollida de 

lixo, a luz eléctrica e o Imposto de Bens Inmobles (IBI).  

 

Neste senso, as subvencións están dirixidas a pagar os custos das obrigas tributarias das 

persoas e unidades familiares nas que os membros están no paro, dos pensionistas ou dos 

veciños que teñan un baixo nivel de renda.  

 

“Os Concellos, en orde das súas competencias, poden e deben ser sensibles á penosidade 

económica que, irremediablemente, impide que algunas familias de Vilalba, poidan facer fronte 

ao pago destes recibos. Por iso, acudimos a este Pleno con esta proposta; unha proposta clara 

e directa para a que só fai falla vontade política”, subliña Eduardo Vidal. 

 

Continúan as goteiras do Mato Vizoso 

Asimesmo, e dada a “inoperancia” do Goberno local, esixirán, novamente, que o Partido Popular 

precise que actuacións ten previstas para arranxar as numerosas goteiras do pavillón Mato 

Vizoso que imposibilitan o desenvolvemento das actividades deportivas dende hai meses. O 

problema é de tal calibre que, durante este curso académico, os alumnos non tiveron 

practicamente clase de Educación Física por mor das “lamentables” condicións nas que se 

atopan estas instalacións, e que se viron notablemente agravadas nos últimos meses debido ás 

intensas choivas rexistradas. Estes feitos, provocan que, a día de hoxe, os escolares pasen as 

horas fixadas nesta asignatura na aula de informática. 

 

“De todo isto, hai unhas vítimas claras, que son os rapaces e rapazas que cursan estudos neste 

colexio. Tanto a Xunta como o Concello son cómplices desta situación, pois non podemos 

esquecer que as competencias en Educación tenas a Consellería”. Por este motivo, subliña 

Eduardo Vidal, “cremos que o Sr. Alcalde e o Sr. Conselleiro están sendo co-partícipes de que 

os estudantes non estén recibindo unha ensinanza axeitada e de que aínda non puidesen volver 

á normalidade educativa”. 

http://goog_1013234870/
http://goog_1013234870/
http://www.twitter.com/PsoeLugo
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As deficiencias que presentan as instalacións deportivas orixináronse hai máis de dous anos. Co 

obxectivo de evitar “un mal maior” o PSOE deu a voz de alarma, pedindo, cando o Concello 

recibiu fondos procedentes do Plan E, que se destinara unha dotación para a súa mellora, pois 

xa daquela se apreciaban goteiras na súa cuberta. Nese momento, o Goberno local asegurou 

que se estaban a levar a cabo as xestións para obter unha subvención doutro organismo 

público, deixando entrever que a axuda ía proceder da Xunta de Galicia. Co paso do tempo, 

demostrouse que a entidade local “nin conseguiu os cartos, nin fixo nada, pois non hai máis que 

ver o deterioro que presentan o pavillón e o auditorio”, afirma o voceiro do PSOE. 

 

Outros asuntos 

Noutra orde de asuntos, o grupo municipal socialista tamén demandará explicacións ao Alcalde 

sobre os compromisos do Concello para a instalación nos centros de ensino de fibra óptica que 

permita o acceso dos usuarios ás novas tecnoloxías. O Grupo do PSOE fai esta petición logo de 

que a entidade local rexeitase o programa da Deputación que incluía a instalación gratuíta de 

puntos wifi de acceso libre. 

 

Asimesmo, pedirán explicacións sobre o proceso da elaboración da Relación de Postos de 

Traballo e os motivos polos que a entidade local está a acometer a instalación de cámaras de 

videovixilancia en dependencias municipais e espazos de acceso público. 
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