
 

 

 

 

SOLICITUDE DE COMPARECENCIA DO ALCALDE SOBRE OBRAS NA RÚA ESPÍRITO SANTO  

PLENO 22 XANEIRO 2016. ACTA 2016 -0002 

 

Por parte de AER o 22/01/2015 solicítase a comparecencia do alcalde nos seguintes termos:  

ñanza da zona foi avisando dos defectos das 

mesmas e das consecuencias que ían ter. Defectos que dende esta Agrupación tamén se lle transmitiron 
mediante rexistros de entrada no Concello, no 10 e no 14 de agosto de 2015. No rexistro do 14 de agosto 
xa soli citabamos ao grupo de goberno que non se recepcionaran as obras da rúa Espírito Santo mentres 

non se axustaran ao proxecto construtivo e mentres non se solucionasen as numerosas demandas veciñais.  

 

Ante as reiteradas protestas desta Agrupación, o pasado 18  de outubro o equipo de goberno convocou 

unha xunta de voceiros, onde estivo presente o director de obra. Nesta xuntanza, o representante de AER 

deu conta das numerosas demandas veciñais con respecto a dita obra. Indicoulle tamén ao director da obra 

que a inclinación das rúas en diversos tramos non é a reflectida no proxecto construtivo. Nesta xuntanza, o 

director de obra comprometeuse a solucionar as diversas demandas. Tamén volvemos esixir que non se director de obra comprometeuse a solucionar as diversas demandas. Tamén volvemos esixir que non se 

recepcionaran as obras.  

Pasado case un mes dende esta x untanza, atopámonos con que o único que se fixo foi recortar unha pedra 

que provocaba picadas nas rodas dos automóbiles. Por este motivo e despois de saber que as obras 
estaban a punto de recepcionarse, o 12 de novembro pasado volvemos solicitar por escrit o que non se 

recepcionaran as obras. Tamén solicitamos unha nova xuntanza co director da obra para que nos aclare as 
datas en que se van a levar a cabo as reformas comprometidas. Ao día seguinte tivemos resposta por 
escrito do alcalde, onde se comprometía a non recibir estas obras, pero dunha nova xuntanza co director 

de obra non dixo nada.  

O 3 de decembro a veciñanza infórmanos de que a empresa acudira facer reformas, pero que só tiñan 

ordes de endereitar uns chanzos e pouco máis.  

 

E así chegamos ao 9 de x aneiro, cando nos chaman para informarnos que se estaban a inundar dúas casas; 

 
 

E así chegamos ao 9 de x aneiro, cando nos chaman para informarnos que se estaban a inundar dúas casas; 

información que lle transmitimos inmediatamente ao alcalde para que tomara medidas de urxencia. As 

medidas foron colocar sacos de sal e sepiolita.  

O 12 de xaneiro tivemos unha x untanza con varios veciños e veciñas da zona, e concluímos entre todos que 

o mellor era pedir unha xuntanza co alcalde para transmitirlle os problemas e levalo a velos in situ; 
xuntanza á que acudimos por petición da veciñanza. Nesta xuntanza, que foi o 14  de xaneiro, o xefe de 
obra comprometeuse a traer un topógrafo para estudar os niveis das rúas e buscar unhasolución ao 

problema da recollida de pluviais; solución que se lle presentará á veciñanza antes de levala a cabo.  

Printed by BoltPDF (c) NCH Software. Free for non-commercial use only.



 

 

Por todo o exposto anteriormente,  pedimos a comparecencia do alcalde para que nos explique os avances 

 

 

O alcalde sinala que esta era unha obra moi necesaria porque a zona estaba abandonada e decidiron 
mellorala pero aparte da decisión política tamén hai un ha parte técnica. Di que trataban de solventar o 

tema do saneamento e recollida de augas pluviais pero isto último non se fixo ben. Sinala que é un 
problema técnico que teñen que resolver os técnicos e que foron alí moitísimas veces, cando lles 
chamaron os  veciños e cando o consideraron necesario. Rexeitáronse as certificacións e a obra está sen chamaron os  veciños e cando o consideraron necesario. Rexeitáronse as certificacións e a obra está sen 

recibir. Di que o director de obra e a empresa van presentar algunhas solucións para resolver o problema 
e agora se está nesa fase.  

O concelleiro CRESPO ABAL di que  polo que ve non hai prazos e eles xa dixeran en agosto que non se 
podía recibir a obra. Refírese a noticias e declaracións públicas contraditorias con respecto a isto. Esperan 
que se solucione o problema.  

 
O alcalde sinala que xa antes de outubro houbo xe stións con respecto á obra e que houbo outros procesos 

intermedios nos que participou activamente o señor González. Indica que a obra ten tramos complicados e 
parece que as caídas están mal feitas, cousa que se detectou e terán que solucionalo antes de liq uidala. 

Sinala que ás veces contrátanse externamente directores de obra pola imposibilidade de que os técnicos 
municipais atendan a todas.  
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