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O Goberno de Pérez-Prado gastará 626.063,75 € 
máis ao ano en salarios. O Concello vén de aprobar 
unha Relación de Postos de Traballo que non obede-
ce ás necesidades reais da administración. 

Todos os informes tanto xurídicos como económi-
cos son desfavorables. 

O alcalde dá o cambiazo e o documento aprobado 
en pleno (cos votos en contra do PP) non é o nego-
ciado cos sindicatos. Feito polo cal tamén denuncian 
a RPT nos tribunais. 

O PP defende unha organización do traballo equi-
tativa, acorde coa Lei, e que respecte o principio de 
igual traballo, igual salario.

O PP DE MELIDE DENUNCIA UNHA RELACIÓN DE POSTOS DE
TRABALLO “INXUSTA E DISCRIMINATORIA”

26 INFORMES DESFAVORABLES DE INTERVENCIÓN ASINADOS
POR PEREZ E PRADO NO ANO 2021

O alcalde destinaO alcalde destina
case a metadecase a metade
do orzamentodo orzamento

municipal a gastosmunicipal a gastos
de persoalde persoal
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XA VAN MÁIS DE 1200 DÍAS COA PISCINA CLIMATIZADA
PECHADA: A GRAN MENTIRA DE PÉREZ E PRADO

Perez e Prado utilizan Radio Melide pagada por to-
dos os melidenses como altofalante das súas políticas, 

RADIO MELIDE AO SERVIZO DE DOUS: O ALCALDE E O TENENTE ALCALDE

impedindo de forma reiterada a utilización da emisora 
por parte do Partido Popular. O NUNCA VISTO.
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- Os asesores municipais son os que alertan 
das irregularidades tanto no procedemento de 
compra como na taxación. 

- A intervención municipal alerta do quebra 
das contas públicas. 

- O Concello pasará de ter aforrados 4,5 millóns 
de euros herdados do goberno do PP a unha situa-
ción de quebra técnica de -1.540.082,07 euros. 

- O alcalde independentista oculta un informe 
xurídico da Secretaría Municipal (que é precepti-
vo e vinculante) sen o cal o procedemento é nulo 
e debería constar no pleno. 

- O PP esixe ata en 3 ocasións ter acceso a este 
informe e segue ocultadosenos e polo tanto, aos 
veciños. 

PELOTAZO URBANÍSTICO: O ALCALDE EMPEÑASE EN COMPRAR
UN TERREO PARA APARCADOIRO E FEIRA POR 932.000 €
CUXO FIN AGORA MESMO É PARA CONSTRUÍR VIVENDAS

O alcalde ten a obriga de saber que:

1. Mercar un terreo supón que este ha de es-
tar calificado para o uso que se lle quere dar. 

2. É obrigatorio un concurso público onde se 
poidan presentar todos os propietarios que 
dispoñan de terreo no pueblo (con esa califi-
cación). 

3. Unha taxación acorde coa Lei.

Tanto un aparcamento ou un lugar para as fei-
ras a súa ubicación é en rústico e polo tanto, o 
custo é moito menor que nos solares para cons-
truír vivendas.

Sobre este inmoble existe unha sentenza xudicial 
do Tribunal de xustiza de Galicia

1. O alcalde pretende que os melidenses paguen a demolición dun edificio ilegal que por sentenza 
xudicial están obrigados a derrubar os propietarios.

2. O alcalde pretende pagar por unha rúa que por lei ten que ser pública.

“AS BURRADAS DO ALCALDE”

Ser alcalde implica responsabilidade, lealdade e coñecemento.
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Actualmente o estado da zona de baño é preocu-
pante: parécese máis a un pantano que a un cauce 
natural. 

A Xunta remitiu hai máis dun ano un proxecto de 
recuperación e mellora da zona de baño. Hoxe en día 
non hai expectativas de que se vaia a realizar próxima-
mente co risco de caducar os permisos e que Melide 
quede sen zona de baño durante anos.

INADMISIBLE: O PROXECTO DE RECUPERACIÓN DE BAÑO
DO RÍO FURELOS SEGUE NO CAIXÓN

ESTE É O ESPELLO ONDE MELIDE SE DEBERÍA MIRAR

Concello de Friol

Investimento: 1 millón de euros. Financiado por: Xunta de Galicia

O QUE TEN FRIOL MELIDE TAMÉN O PODERÍA TER

PÉREZ NIN O FAI NIN SOLICITA AXUDA

TEMOS UN ALCALDE QUE NON SE MOLESTA
NIN EN PEDIR


