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MELIDE RETROCEDE CON ADIANTE MELIDE E CO PSOE
PEREZ E PRADO PECHAN SERVIZOS E AUMENTAN IMPOSTOS

Natación e unha morea de actividades deportivas e terapéuticas 
desapareceron de Melide coa escusa de non poder renovar contratos. 
Máis de dous anos despois as instalacións caen a cachos, perdéronse 
empregos e os melidenses e os veciños da comarca tiveron que bus-
car outras opcións. 

Un pai que desexe que o seu fillo aprenda a nadar ten que facer un 
mínimo de 40 km á semana co custo que eso supón: perder tempo e 
ariscarse a estar na carretera por culpa de que, por deixadez, abando-
nan un servicio esencial.

Señores do goberno polo menos poñan vostedes un autobús e
un monitor para que os cativos non teñan que depender da

dispoñibilidade dos pais para poder practicar deporte!

Os xovenes melidenses durante meses tiveron que ir entrenar
a campos de fútbol de outros concellos

Coa excusa do COVID o bipartito AM-PSOE priva aos melidenses
da práctica do deporte e das actividades culturais

Dende o PP denunciamos públicamente que é vergoñento que os mo-
zos melidenses tiveran que buscarse a vida para prácticar deporte ao ter 
que desprazarse a outros campos de fútbol doutros concellos durante 
meses. Isto foi debido as condicións pésimas do campo de fútbol: non 
dispuxo nin de alumeado público nin de ningún tipo de control nin man-
temento das instalacións.

Organizan torneos de fútbol sala e de pádel onde os propios partici-
pantes teñen que pagar o seguro ou poñer o material imprescindible. Un 
Concello que presume de patrocinar estos eventos e non deixa nin utili-
zar as duchas do pavillón polideportivo municipal ou agasallar as augas 
para a celebración destos eventos.

Señores do bipartito, convídamolos a que  traballen por unha xuventu-
de sana e realicen melloras que xa son necesarias para as cales existen liñas 
de finanzamento que nin sequeira fan o mínimo esforzo por solicítalas.

Despois de 2 anos e 7 meses de goberno AM e PSOE non conseguirán:

▪ Ningún obradoiro de emprego e ningunha política activa de creación de oportunidades laboráis para xóvenes e colectivos 
desfavorecidos.

▪ Ningún Convenio coa Deputación da Coruña nin coa Xunta de Galicia para mellorar a calidade de vida dos melidenses.

SABÍAS QUE...?
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Perez e Prado incrementaron a contribución a máis 2.732 meliden-
ses que viron con sorpresa e indiganción, como recibían os recargos de 
ata catro anos de atraso e subían o valor das suas fincas nos núcleos 
rurais en máis dun 50%.

Pagan como solo urbano carballeiras e fincas destinadas a uso agra-
rio sin dispoñer en ningún caso dos servizos mínimos e imprescindibles 
como alcantarillado, traída de auga, alumeado público ou limpeza via-
ria.

Dende o PP esiximos unha explicación, que xa tardan en dar a todos 
os veciños e que se nos diga a donde van destinados estes cartos que 
hai que sufragar nun dos momentos máis delicados da economía da 
xente, nuns meses moi duros despois do sufrido co COVID-19.

O alcalde de Melide viuse obrigado á retirar da web municipal de 
todo os veciños unha información totalmente falsa donde acusaba o PP 
e a Ánxeles Vázquez desa suba do catastro no rural. Fixoo despois de 
que se lle puxera en coñecemento que se tomarían medidas legáis no 
caso de que estas mentiras  non fosen eliminadas.

Unha vez máis Pérez tirando a pedra e escondendo a man,
sen responsabilizarse nunca das súas accións e sen

valentía para encaralas

MELIDE É AGORA UN CONCELLO MÁIS CARO PARA
VIVIR QUE SANXENXO

PÉREZ E PRADO SUBEN IMPOSTOS E BAIXAN SERVIZOS

MELIDE CONVÉRTESE NO ÚNICO CONCELLO QUE COBRA O LIXO ÁS GRANXAS
E ÁS ACTIVIDADES AGROGANDEIRAS CON IMPORTES QUE CHEGAN A
SUPERAR OS 600€/ANUAIS SEN PRESTAR SERVIZO DE RECOLLIDA E

NALGÚNS CASOS SEN TER SEQUERA CONTENEDOR DO LIXO

A boa imaxe de Melide, froito do traballo de moitos anos, esmore-
ce por culpa dun alcalde que nin sequera vive no pobo. Non é capaz 
de sentarse a dialogar co comercio para seguir ensalzando a nosa vila, 
que cada domingo atraía a miles de persoas que disfrutaban da nosa 
gastronomía e dinamizaban a economía de Melide.

A escusa que utilizaron para trasladar o mercadillo foi a
pandemia. Pero agora, cal é o problema, alcalde?

O PP esixe que Adiante-Melide e PSOE fagan caso
das demandas do comercio melidense e

redeseñen o mercado dos domingos

DENÉGANSE A MOZOS EMPRESARIOS MELIDENSES E A
ASOCIACIÓNS MELIDENSES A UTILIZACIÓN DE ESPAZOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

PARA REALIZAR ACTIVIDADES

O PP de Melide non vai a permitir o trato discriminatorio que Perez 
é Prado están tendo con persoas ás que legalmente lles pertence o uso 
de lugares públicos, e como goberno municipal recórdamoslle que os 
edificios públicos non son da súa propiedade e que o trato debe ser 
igualitario para todos os veciños e veciñas de Melide.

Foi o PP quen reclamou que se utilizase o antigo centro de saúde 
como espazo público gratuíto para asociacións despois dun ano no que 
se denegaron, dependendo de quen as pedise, todas as solicitudes de 
uso de instalacións municipais. Non permitiremos a falta de transpa-
rencia neste sentido.

SABÍAS QUE...?
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Radio
Melide

107.1 fm

ADIANTE MELIDE E O PSOE HIPOTECARÍAN DE POR VIDA A MELIDE
CUNHA SUBA SALARIAL DE 600.000 € anuais para certos empregados

municipais. Pretenden pagar así as débedas políticas pendentes

AUMENTO DO GASTO EN SOLDOS CON AM-PSOE
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2020 2021 2022
GASTO EN PERSONAL

2.101.608,00 € 2.500.000,00 € 3.029.301,58 €

Dos 7.000.000 de euros de presuposto municipal 3 millóns irán 
destinados a gastos en soldos. No 2022 o gasto en empregados públi-
cos subirá 600.000 €, un 43% máis respecto ao ano 2021.

Os informes técnicos alertan de varias irregularidades nas que se 
detectan casos escándalosos: persoal que pasa a percibir  29.000 € a 
43.000 € sendo esta a súa cifra favorita xa que se equipara co salario 
do tenente de alcalde; o mellor pagado da historia. 

O bipartito vulnera a lei creando prazas que non atenden a necesi-
dades reais do Concello. Crea postos innecesarios en vez de aumentar 
servizos públicos imprescindibles.

ADIANTE MELIDE e o PSOE BATEN RECORDS EN ATRASOS DE CONCESIÓNS DE LICENZAS MUNICIPAIS
Lamentamos e denunciamos públicamente a situación de parón que vive o noso Concello propiciado

pola vaguedade e traballo nulo do equipo de goberno mellor pagado da nosa historia.

Lembramos que a Lei obriga a informar en tres meses. Melide supera os 12 meses.

O GOBERNO MUNICIPAL PARALIZA MELIDE: NON AMPLÍA O POLÍGONO INDUSTRIAL
NIN TRAMITA O MÁIS MÍNIMO DO PLAN XERAL

Namentras concellos
veciños como Palas de Rei ou Lalín 

despuntan, Melide faise cada
vez máis pequeno.

O bipartito perde o tempo denuncian-
do ás empresas polo penal.

LALÍN

PALAS DE REI

MELIDE

CONCELLOS INVESTIMENTO PARA AMPLIAR SOLO INDUSTRIAL

1,5 MILLÓNS DE EUROS

850.000 €

0 €

PÉREZ SUBELLE O SOLDO AO ASESOR XURÍDICO QUE TANTO CRITICARON NA ÉPOCA DO PP E QUE
AGORA CONTRATARON COMO PERSOAL DE CONFIANZA POR 2.200 € AO MES, 53.240 € ANUAIS.

AO MESMO TEMPO CONTRATA BUFETES DE AVOGADOS VINCULADOS AO BNG QUE NO PASADO
CUSTARONLLE AOS MELIDENSES MÁIS DE 30.000 € POR PROCEDEMENTO

UNHA RADIO PÚBLICA MUNICIPAL PAGADA POR TODOS/AS AO SERVIZO DO GOBERNO

Temos unha Radio Municipal que leva sen emitir polas tardes máis dun ano sen explicación. O PP non ten 
espacio na Radio Pública Municipal tal e como se viña facendo dende hai varias lexislaturas independente-
mente de quen gobernase. 

Un espacio público pagado cos impostos de todos os melidenses que se converteu, lamentablemente, nun 
espazo privado do bipartito de Pérez e de Prado. 

O PP denunciou na Valedora do Pobo o trato discriminatorio que se lle dá na Radio Pública municipal.

O CONCELLO PERDE 250.000 € DA XUNTA NO 2021
POLA INCAPACIDADE DE XESTIÓN PARA CANALIZAR

AS AUGAS DO POLÍGONO INDUSTRIAL. 

A XUNTA DALLE UNA NOVA OPORTUNIDADE ESTE
ANO RESERVANDO 200.000 € DE NOVO

NO SEU ORZAMENTO 

MINTEN CANDO DIN QUE TIÑAN A PARTIDA COMPROMETIDA DA DEPUTACIÓN

SABÍAS QUE...?

SABÍAS QUE...?
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NIN UNHA SOA OBRA, NIN UNHA SOA BOA ACCIÓN...
As obras dos últimos meses que pretenden atribuirse son todas da 

época de Dalia García: 1.104.673,43 €.

Na táboa poden verse as obras xestionadas durante o anos 2018 e 
2019. Dous anos e medio despois, co traballo feito, o bipartito aínda 
non as rematou. 

Os actuais gobernantes teñen sen realizar obras por 1,7 millóns de 
euros procedentes da época do PP. 

Non poden presumir dunha soa obra conseguida por eles mesmos. 
Perderon o tempo en faladurías e paseos, pero esqueceron traballar. 

OBRAS DO PP PENDENTES 2022
NON EXECUTADAS POR AM-PSOE

IMPORTE (€)

126.242,34 €

99.321,35 €

298.248,50 €

Senda Peonil A Martagona - Petos

Senda Peonil O Folicheiro

Reforma e posta en valor da Rúa Campo Grande

TOTAL 523.812,19 €

SOPA DE LETRAS: BUSQUEN AS FRASES MÁIS REPETIDAS
DOS QUE DIN GOBERNARNOSAS HISTORIAS DE PÉREZ E PRADO

EXEMPLOS DE OBRAS XESTIONADAS POLO PP

Aglomerado en quente na pista de Ponte da Pedra.
Proxecto PP

Aglomerado en quente na parroquia de O Ribeiro.
Proxecto PP

Arranxo da pista de Penacova, Os Ánxeles.
Proxecto PP

Senda Peonil do Folicheiro. Proxecto PP I Fase da posta en valor do Campo Grande. Proxecto PP

COMPOSTELA O RIBEIRO OS ÁNXELES

“Pra
do,

ti c
alad

iño,

aqu
í fa

ise 
o

que
 eu

 dig
a

que
 os

43.
000

€

ben
 o

vale
n”


