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Nota de prensa 
 

O PSdeG de Bóveda esíxelle ao alcalde que explique 
“que clase de xestión realiza” para renunciar ao POS 

 
O concello de Bóveda é o único da comarca, xunto co de O Courel, que non terá o 
Plan de Obras e Servizos cofinanciado pola Deputación 
 
O POS de Bóveda supón un gasto de 23.607, do que o 50% sería aportado polo 
ente provincial e o outro 50%, uns 11.800 euros, polo concello. “Só cos cartos 
que non se lle deron aos funcionarios de paga extra, 14.000 euros, xa se 
sufragaría, así que o alcalde debe dar explicacións dos motivos que o levan a 
deixar aos veciños sen este investimento”, afirma a socialista Carmen Macía 
 
O PSdeG de Bóveda lamenta que o seu concello sexa o único da comarca de Lemos, xunto 
co de O Courel, que renuncia aos investimentos do Plan de Obras e Servizos (POS), que 
suporían unha aportación por parte da Deputación de Lugo a este municipio de 11.803 
euros, o 50% do total de 23.607 euros que supón o plan en Bóveda, dos que o goberno 
municipal aportaría o outro 50%. A voceira socialista, Carmen Macía, esíxelle ao alcalde que 
explique “que clase de xestión realiza” para renunciar a esta partida. “Presumen de boa 
xestión e de non ter débeda, así que se é así, o alcalde debe dar explicacións dos motivos 
que o levan a dexar aos veciños e veciñas de Bóveda sen este investimento”, afirma. “Só cos 
cartos que non se lle deron aos funcionarios da paga extra, que no concello de Bóveda son 
arredor de 14.000 euros, xa se sufragaría”, apunta a socialista, que espera que o goberno 
municipal do PP “non sexa quen de renunciar a unha aportación positiva para o desenrolo do 
concello por motivos políticos”.  
 
A Deputación comeza a limpeza de carreteras no Concello 
O PSdeG lembra que “a Deputación está a facer un esforzo ao que se sumaron case todos 
dos concellos da provincia” despois de que o Goberno central eliminase a súa axuda do 50% 
para a financiación do POS. “Queremos que o alcalde nos explique por que en Bóveda 
quedamos descolgados”, conclúe Macía. A socialista afirma que, a pesar da renuncia do 
concello a este investimento, a Deputación segue a apoiar o municipio. Así, anunciou que 
esta semana as motoniveladoras aportadas polo ente provincial comezarán a por en marcha 
a limpeza das carreteras no concello. 
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