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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Paradela lamenta que o alcalde “malgaste 
medio pleno en descualificacións e reproches por informar” 

 
O PP bota abaixo as iniciativas socialistas para un plan de emprego xuvenil e a 
paralización do repago dos comedores escolares e da LOMCE 
 
O grupo socialista de Paradela lamenta que o alcalde malgastase hoxe “máis de medio pleno 
municipal, case unha hora, en descualificacións persoais e reproches ao PSdeG local por 
informar e poñer en coñecemento dos veciños e veciñas os erros do goberno” despois de 
que os socialistas denunciasen o gasto de cartos públicos para enviar cartas de propaganda 
insultantes aos veciños e criticasen públicamente o mal estado da piscina municipal. 
 
“É unha lástima que o tempo no que a alcaldía ten o deber de informar da súa actividade só 
o utilicen para mirar para si mesmos e os seus intereses por riba dos problemas da xente”, 
censura a voceira socialista, Sonsoles López Izquierdo, que critica que o alcalde lle reproche 
“inoperancia e meteduras de pata” por facer “un traballo de fiscalización desde a oposición”. 
O PSdeG lamenta que “iso si lle produza rabia, pero non o feito de que haxa un nivel de paro 
histórico entre os mozos, haxa repago nos comedores ou estea prevista unha lei de 
Educación que nos leva trinta anos atrás”, en referencia ao voto en contra do PP ás mocións 
socialistas para instar á Xunta a crear un plan de emprego xuvenil local en colaboración cos 
concellos, deter o repago nos comedores ou parar a reforma educativa da LOMCE. 
 
“Unha vez máis, o alcalde demostra que o único que lle importa son os titulares e o que fire 
o seu ego, e que é capaz de centrar un pleno municipal, no que debe render contas ante a 
cidadanía, falando só de si mesmo e con ataques persoais”, afirma a socialista. 
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