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O PSOE de Baralla denuncia que o alcalde “teña a desfachatez de dicir 

tantas mentiras”, cando non arranxa as infraestruturas municipais e 

provoca que a Deputación non poida cumprir os acordos asinados 

 
O polígono industrial leva parado máis de oito anos debido a que o goberno local “sempre se negou” a 

acometer os subministros de auga e de electricidade; traballos previos que o concello debe levar a cabo 

para que SUPLUSA poida iniciar a súa construción  

 

O PAI permanece pechado dende hai tres anos por mor de que a entidade local non o dotou de mobiliario, 

enseres e persoal para o seu funcionamento e, as estradas que xestiona, algunhas permanecen cortadas 

dende hai 5 anos, ao non ser arranxadas polo concello 

 

BARALLA, 29 DE SETEMBRO DE 2014.-  Os socialistas de Baralla denuncian que o alcalde “teña a 

desfachatez de saír na prensa para dicir só mentiras”, e que atribúa “todos os males do concello” á falla de 

investimento da Deputación, xa que “estes se deben única e eclusivamente á súa ineficacia e deixación de 

funcións”. Así se reflicte, por exemplo, no caso do polígono industrial.  

 

Esta infraestrutura leva parada máis de oito anos, debido a que, tal e como se especifica no acordo 

asinado co organismo provincial, a Sociedade Urbanística Provincial –SUPLUSA-, requeriulle en varias 

ocasións á entidade local que realizase as obras correspondentes aos subministros de auga e de 

electricidade, así como o saneamento, para poder iniciar os trámites de construción. Sen embargo, o 

goberno local “sempre se negou a facelo”. É dicir, que “malamente a Deputación pode cumprir se o 

concello non fai, previamente, os traballos que son necesarios para que o organismo provincial poida 

executalo. Trátase de facer o que di o convenio, nada máis. Non é unha cuestión de botarlle as culpas 

alguén, é cuestión de ser responsables e de cumprir o que se asina”, afirma o secretario Xeral –Manuel 

Becerra-. 

 

“Orgulloso de que o PAI leve feito 3 anos, e de que non funcione” 

Asimesmo, o socialista tamén denuncia que o “Sr. Capón se sinta orgulloso do PAI; o seu proxecto 

estrela, que leve feito polo menos tres anos, e de que non funcione por mor dos seus incumprimentos”. O  

Punto de Atención Infantil sitúase na antiga casa do médico e supuxo un investimento duns 290.000 

euros. Neste caso, o grave, precisou Becerra, “xa non é o prezo, senón que logo de semellante despilfarro 

do diñeiro público, non se chegase a inaugurar por falta de orzamento para dotalo de mobiliario, enseres e 

persoal para o seu funcionamento. Esta é a única realidade: 130 metros cadrados que, hoxe por hoxe, non 

serven para nada”, subliña. 

 

Vías municipais que levan pechadas 5 anos 

Os socialistas tamén censuran que o rexedor critique o estado das estradas de titularidade provincial, 

cando “mantén as do concello totalmente abandonadas”. É o caso, da que une Recesende con Lebruxo, e 

que tivo que ser pechada ao tráfico hai cinco anos debido a un desprendemento. Dende esa data, a 

entidade local non realizou ningún tipo de actuación para poder restablecer a circulación pola mesma. 

 

Ante o suceder dos feitos, os socialistas pregúntanse “como se pode ter tanta cara en política? O Sr. 

Capón critica a outras administracións, cando o que está facendo non só é non arranxar as súas, senón 

tamén provocar que non poidan facer o seu traballo e cumprir os acordos asinados. Iso sí, para actuacións 

privadas ou particulares si que nos consta que ten cartos. Véxase a residencia da terceira idade; un centro 

privado para a que o alcalde si que deu todas as facilidades”, conclúe. 
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