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Nota de prensa 
 

O goberno do PP de Paradela rexeita posicionarse no pleno 
sobre o repagamento dos comedores por non ser “urxente” 

 
Os socialistas lamentan a postura do rexedor porque este “é o único xeito de 
presionar desde os municipios antes de que sexa demasiado tarde” 
 
O grupo municipal socialista de Paradela levou hoxe ao pleno unha moción con carácter 
urxente para rexeitar a nova norma da Xunta para o repagamento dos comedores escolares 
“por ser un novo golpe á economía das clases medias traballadoras” e trasladarlle o acordo 
municipal ao Goberno galego. O PP rexeitou a proposta de debate e negouse a posicionarse 
ao considerar que o asunto “non é urxente” porque “o tema aínda se está a debater na 
Xunta e non se pode pronunciar antes o Concello”. A voceira socialista, Sonsoles López 
Izquierdo, critica que “precisamente o único xeito de presionar desde os municipios antes de 
que sexa demasiado tarde é con este tipo de resolucións apoiadas por alcaldes do seu propio 
partido” e lamenta que, “unha vez máis, as actuacións en manada do PP impidan chegar a 
acordos que favorecen á cidadanía”. 
 
“Oportunidade perdida” coa xestión dos residuos 
Os socialistas presentaron outras catro preguntas no pleno. Unha delas, sobre como se 
xestiona o acopio dos plásticos agrícolas (silos, invernadoiros...) despois da eliminación dos 
puntos de recollida existentes. O goberno local explicou que poñerán en práctica un novo 
sistema porque os veciños non utilizaban o anterior adecuadamente. López Izquierdo 
lamenta “a oportunidade perdida” e “a falta de iniciativas para explicarlles aos veciños e 
veciñas como deben facer para xestionar os residuos”.  
 
Enerxías renovables e Praza da Casanova 
O PSdeG preguntou ademais polo aforro que supoñen para o concello as instalacións con 
enerxías renovables ou onde teñen pensado invertir os case 11.000 euros aforrados pola 
mellora ofertada polo contratista nas obras da Praza da Casanova. Neste tema, o alcalde 
explicou que se gastaron noutras melloras da propia obra, nunha explicación “non moi 
convincente”, segundo os socialistas, que seguirán “fiscalizando” as inversións do Concello. 
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