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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Friol acusa ao alcalde de “desvergoña e 
vagancia” ao plaxiar as mocións socialistas para o pleno 

 
“Non sabemos se é só caradura, ou ben que o alcalde admite por fin que quedou 
sen ideas para gobernar o Concello e que as propostas do PSdeG son as únicas 
que pensan nos intereses dos veciños”, afirma o voceiro socialista, Álvaro Santos 
 
O PP rexistrou só un día despois que o PSdeG as propostas socialistas para pagar 
o transporte escolar dos alumnos de ensinanza postobrigatoria, arranxar os 
accesos das fincas lindeiras do vial Friol-Sobrado e un plan de emprego local 
 
O PSdeG de Friol amosa a súa “sorpresa” despois de ter comprobado que o alcade, Antonio 
Muiña, plaxiou todas as propostas socialistas para o pleno e rexistrounas un día despois de 
que o fixesen os socialistas. O concelleiro Álvaro Santos lamenta a “desvergoña e vagancia” 
do rexedor, aínda que celebra que recoñeza o traballo que fai o PSdeG polos veciños. “Non 
sabemos se é só caradura, ou ben se o alcalde admite por fin que quedou sen ideas para 
gobernar o Concello e que as nosas propostas son as únicas que pensan nos intereses dos 
veciños”, afirma Santos. “É triste para Friol que o seu alcalde non teña unha soa inciativa 
propia para levar ao pleno”, engade. 
 
O socialista intentará que o goberno municipal volva asumir no pleno de mañá o custo de 
desprazamento dos alumnos que cursen estudos de bacharelato, na Universidade ou FP en 
Lugo, e que estude subvencionar totalmente ou en parte o desprazamento dos que o fagan 
noutros lugares de Galicia. Desde o PSdeG solicitarán tamén que a Xunta de Galicia costee 
os accesos ás fincas lindeiras do vial Friol-Sobrado, sen entradas tras a obra do goberno 
autonómico, o que “causa un grave prexuízo aos propietarios para a súas explotacións 
agrogandeiras” ou que no seu defecto o faga o Concello, “que ten cartos suficientes para iso, 
e non se pode presumir de aforro sen prestacións aos veciño”. Por outra banda, o grupo 
socialista leva ao pleno a proposta dun plan local de emprego da Xunta en colaboración cos 
concellos, que teña en conta a realidade laboral do municipio e as opcións viables de 
inserción laboral. 
 
“Confundir aos veciños e tapar a incapacidade” 
“O curioso é que unha das poucas diferenzas entre as nosas propostas e as de Muíña é que 
alí onde nós pedimos que a Xunta asuma compromisos en temas que claramente son da súa 
competencia, o PP di que o faga a Deputación, o que nos leva a pensar que o único 
obxectivo do señor Muíña é poñer a venda antes da ferida e salvarlle a cara a Feijóo, como 
xa nos ten acostumados”, afirma Álvaro Santos, que critica que “parece que o alcalde de 
Friol no cre nas institucións e trata de confundir aos veciños pedindo responsabilidades a 
outros e tapando a incapacidade da Xunta e a súa propia”. 
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