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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Paradela logra sacar adiante por 
unanimidade as dúas mocións que levou ao pleno 

 
O goberno local puxo pegas pero finalmente optou por aceptar as propostas 
presentadas polos socialistas, polas que se comprometeu a instar á Xunta a 
aceptar as demandas dos Afectados polas Preferentes e a implantar os servizos 
de Hemodinámica, Radioterapia e Medicina Nuclear no HULA 
 
Os socialistas, na súa labor de fiscalización do goberno local, preguntaron tamén 
polos 650.000 euros que estaban previstos nos orzamentos da Xunta de 2012 
para o centro xeriátrico de Paradela, que non chegaron a executarse, e pola 
contratación de operarios municipais 

 
No pleno municipal celebrado onte en Paradela debatéronse dúas mocións presentadas polo 
grupo municipal socialista dacordo co compromiso adquirido polo partido cos veciños e 
veciñas da provincia: unha de apoio ás demandas da Plataforma dos Afectados polas 
preferentes e outra pedindo os servizos de Hemodinámica, Radioterapia, e Medicina Nuclear 
para o HULA. Ambas saíron adiante por unanimidade, aínda que con matices por parte do 
goberno do PP, que finalmente se comprometeu a instar á Xunta a cumplilas. 
 
Así, no caso das preferentes, o alcalde, José Manuel Mato, “tratou de desfacer a 
responsabilidade da Xunta no proceso e insinuou que as Plataformas de Afectados, con 
tintes políticos, ás veces eran mais perxudiciais para os afectados que o de tratar negociar 
sen facer ruído”, ademais de responsabilizar ao PSOE, pero acabou por admitir que non tiñan 
impedimento en apoiar a moción. Con respecto á moción dos servizos médicos no HULA 
ocorreu o mesmo. Logo de disertar sobre a verdadeira urxencia e a rentabilidade do servizo, 
acabou por aceptar a moción. 
 
Incumprimento no centro xeriátrico e obras nunha vivenda particular 
Ademais desas dúas mocións, o PSOE presentou dúas preguntas na súa labor de fiscalización 
do goberno local. Unha delas sobre os 650.000€ previstos nos orzamentos do ano 2012 para 
o centro xeriátrico de Paradela, que non chegaron a executarse, e que segundo o goberno 
municipal foron destinados á dependencia. A outra, sobre a urxencia das últimas 
contratacións de persoal. A propósito dese persoal, a voceira socialista, Sonsoles López, 
preguntou oralmente sobre a posible existencia de “algún tipo de plan de cooperación social 
no Concello” xa que ditos operarios municipais atopábanse estes días traballando nas obras 
da vivenda particular dunha familia de Paradela. O rexedor dixo que se trataba dunha 
situación de emerxencia pola “infravivenda” na que habita a familia. 
 
 

 
 
Lugo. 1 de febreiro de 2013 
 


