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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Vilalba advirte que a “improvisación” do Concello nas 
obras da rúa As Pontes causa “numerosas molestias ós veciños"   

 
Elba Veleiro destacou que estas obras son “totalmente necesarias e boas para os 
vilalbeses”, pero o goberno local “debera avisar con anterioridade ós usuarios e 
esixir á empresa adxudicataria que tomase as medidas pertinentes para minimizar 
as incomodidades da obra, informando e sinalizando a zona adecuadamente” 
 
“Hai residentes que non puideron usar os  garaxes, polos que pagan a taxa de 
vado, porque tiñan unha gabia ancha e profunda enfronte ou valos diante da porta 
que impedían a circulación dos vehículos, e outros que se atoparon cos valos 
pegados ós coches que tiñan aparcados fóra”, subliñou a socialista 
  
O PSdeG de Vilalba advertiu este mércores que “a improvisación” coa que actuou o Concello 
na execución das obras da rúa As Pontes causa “numerosas molestias e prexuízos” ós 
veciños, pois “iniciou os traballos a semana pasada sen previo aviso ós usuarios e non esixiu 
á empresa adxudicataria que tomase as medidas pertinentes para minimizar as inevitables 
incomodidades e o impacto das mesmos, informándoos e sinalizando a zona axeitadamente”. 
 
A socialista Elba Veleiro recalcou que a actuación “é totalmente necesaria e boa para os 
vilalbeses, lévana demandando moi tempo”, pero o Concello debera “actuar con máis 
coordinación e previsión para reducir en todo o posible as molestias que, sen dúbida, causan 
sempre as obras”. “Houbo veciños que non puideron usar os garaxes, polos que pagan as 
correspondentes taxas municipais de vado, porque tiñan aberta unha gabia ancha e 
profunda enfronte, ou había uns valos diante da porta impedindo a circulación dos vehículos. 
Outros atopáronse dun día para outro cos valos pegados ós seu coche e retiráronos con 
maior ou menor dificultade”, explicou Veleiro. 
 
Engadiu tamén que, ante as queixas dos veciños por esta situación, “algún traballador 
respondeu que se trata dunha obra do Concello, e que non se podía andar saíndo e entrando 
do garaxe a calquera hora”. Ademais, a única sinal relacionada con estas obras é unha á 
entrada da rúa que reza “vía cortada”, enténdese que á circulación, agás para os residentes. 
Todo isto, subliñou a socialista, agrava aínda máis “a desconsideración e falta de previsión” 
do Concello, pois estas actuacións, recalcou, son “absolutamente necesarias, pero iso non 
quita de que o goberno local teñan en conta ós veciños, os informe previamente e coloque a 
sinalización necesaria”.  
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