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O PSdeG de Antas reclamará ó alcalde no pleno o arranxo de todas 
as estradas municipais tras 12 anos sen facer o mantemento anual  
 
A voceira municipal socialista asegura que “a neglixencia e abandono” do Concello 
provoca que a reparación das vías “supoña agora un gran desembolso económico 
que se podería ter evitado coas tarefas periódicas de acondicionamento, ademais 
do perigo e incomodidades que implica para os veciños” 
 
Os socialistas reclamarán a limpeza e traslado da fosa de decantación de residuos 
da aldea do Barreiro, “ante a contaminación que produce a súa actual localización 
por situarse no entorno da fonte e o lavadoiro da parroquia, e pola desidia do 
goberno local no seu coidado” 
 
García Porto subliña que a “incompetencia” do rexedor na xestión  económica 
obrigouno a retrasar unha semana a sesión plenaria que estaba prevista para mañá 
“por non ter aprobado a Conta Xeral de 2012 a tempo” 
 
O Grupo Municipal do PSdeG en Antas de Ulla presentará no vindeiro pleno, que o alcalde 
decidiu adiar para 9 de outubro por retrasarse na elaboración da Conta Xeral de 2012 e non 
poder levala á sesión que estaba prevista para mañá, unha iniciativa na que esixe ó Concello 
o arranxo de toda a rede de estradas municipais ante o deteriorado estado que presentan 
despois de máis de 12 anos sen que o Concello acometa labores de mantemento anual. A 
voceira municipal socialista, Pilar García Porto, asegurou que “a neglixencia e abandono” do 
goberno local provoca que a reparación das vías “supoña agora un gran desembolso 
económico, pois resulta moito máis caro facer uns bacheos que máis ben semellan a 
execución de novas estradas, que ter realizado tarefas periódicas de acondicionamento, 
ademais do perigo e incomodidades que implica para os veciños as fochancas e o mal estado 
do pavimento”. 
 
Aínda que este “é un mal que afecta a tódolos usuarios”, apuntou García Porto, “hai algúns 
que o padecen dun xeito máis pronunciado, como os veciños de Aboi, que xa o pasado 
mandato presentaron un escrito na Alcaldía solicitando a reparación das vías de acceso ós 
seus fogares, e que caeu en saco roto, e tamén os de Fondevila, Suar ou Casadenaia”. Con 
respecto a este último núcleo, os socialistas trasladaranlle ó alcalde a demanda que lles 
realizaron de eliminar con urxencia un vertido de auga sobre o cemento que discorre por 
debaixo da Casa do Ruxedor, e que afecta ós fogares situados nesa zona. 
 
A voceira avanzou tamén que solicitarán “un bacheo ordenado en base a criterios 
obxectivos, como o estado de deterioro das vías e o número de habitantes, e o 
acondicionamento de polo menos un acceso en condicións a cada núcleo de poboación do 
concello co fin de garantir igualdade para toda a veciñanza”.  
 
Por outra banda, o PSdeG de Antas tamén defenderá no pleno da vindeira semana unha 
moción para esixir ó Concello que atenda as demandas dos veciños de Barreiro e elimine os 
vertidos da depuradora situada na parroquia, provocados porque a entidade local “non 
realiza as imprescindibles labores de baleirado e conservación desta fosa de decantación de 
residuos sólidos”. Os socialistas reclamarán así mesmo na iniciativa plenaria o propio traslado 
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do depósito, “ante a contaminación do entorno que produce a súa localización actual por 
situarse próxima á fonte e ó lavadoiro do pobo, no que viven 50 veciños, pero tamén pola 
mesma desidia do Concello na súa limpeza e tratamento dos lodos”. 
 
A agrupación pedirá a reparación dos accesos á aldea, das vías de concentración parcelaria, 
e das pistas danadas coa construción da depuradora, ademais da dotación dunha traída de 
auga con capacidade suficiente para que chegue a tódolos fogares de Barreiro, “xa que hoxe 
é un servizo de primeira orde para as familias”. 
 
Preguntas ante posibles irregularidades no obradoiro de emprego 
Os socialistas preguntarán no pleno, tras constatar posibles irregularidades no 
desenvolvemento do obradoiro de emprego I Ulla-Miño que Antas compartiu con Portomarín, 
Palas e Taboada e despois de que o alcalde lles comunicase que non lles podía facilitar o 
expediente porque non tiña copia, cales foron as actuacións que os alumnos levaron a cabo 
a través desta iniciativa de formación e cal é a súa localización. 
 
Interesaranse ademais polas actuacións que se levarán a cabo no municipio coa achega 
económica da Xunta que vén de recibir o Concello para a mellora da eficiencia enerxética, cal 
é o cálculo de aforro anual previsto e que porcentaxe representa no consumo anual.   
 
Retraso na aprobación das contas 
Por outra banda, a voceira lamentou que a “incompetencia” do alcalde en xestión económica 
o obrigara a retrasar o pleno ordinario ó 9 de outubro, case unha semana. “Retrasouse tres 
meses na convocatoria da Comisión Especial de Contas para aprobar a Conta Xeral de 2012 
e agora apraza o pleno porque non ten lista esta documentación para levala á sesión que 
debía celebrase mañá”, unha mostra máis “da desastrosa xestión” do rexedor en materia 
contable e económica, argumentou García Porto, que en calquera caso “podería terse 
evitado se aceptara a proposta que fixemos no seu día de eliminar a remuneración ós 
concelleiros por asistencia a pleno, conscientes do pésimo estado das arcas municipais”.    
 

 
Lugo, 25 de setembro de 2013 


