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Santos denuncia a “falla de previsión e a mala xestión do concello” ao 

investir 17.000€ no rego automático dunha árbore da Praza, cando esta foi 

remodelada recentemente con 300.000 euros 

 
Considera que se trata dun “derroche do diñeiro público” e, por iso, anuncia que lle requerirá ao 

alcalde a documentación correspondente ao expediente de execución das obras para comprobar os 

motivos “polos que se volveu levantar a Praza, se o custe se axusta á realidade ou se existe algo 

máis que debiamos saber, pero que non se nos dixo” 

 

Dado que se trataba dunha actuación “de gran envergadura” para Friol, o lóxico, engade o 

socialista, “é que o sistema de rego se levase a cabo naquel momento. Isto demostra que a xestión 

foi nefasta”  

 

O convenio co que os Gobernos galego e local acometeron a remodelación deste espazo público, 

fóra asinado entre o rexedor e o ex conselleiro de Infraestruturas en 2010. O que se pretendía era 

dotar aos cidadáns dunha zona que servise de área de descanso para os residentes do núcleo 

urbano e para a organización de eventos importantes para o municipio 

 

FRIOL, 23 DE XUÑO DE 2014.- O voceiro do grupo municipal socialista de Friol –Álvaro Santos- 

denuncia a “falla de previsión e a mala xestión do concello” ao investir 17.000 euros no rego 

automático dunha árbore da Praza Andón Cebreiro, cando esta foi remodelada recentemente pola 

entidade local e a Xunta de Galicia con 300.000 euros. Por este motivo, o socialista anuncia que 

lle requerirá ao alcalde a documentación correspondente ao expediente completo co fin de coñecer 

os motivos “polos que se volveu a levantar a Praza, se o custe se axusta á realidade ou se existe 

algo máis que debiamos saber, pero que non se nos dixo”.   

 

O grupo do PSOE adoptou esta decisión porque hai tan só dous anos o rexedor asinou un convenio 

coa Consellería de Infraestruturas para a remodelación integral deste espazo público, a través do 

que as dúas administracións asumiron estes traballos, valorados en máis de 50 millóns das antigas 

pesetas. Álvaro Santos considera, por tanto, que a nova contratación é un “derroche do diñeiro 

público”, pois este gasto, no caso de que fose necesario, debería de estar previsto en dito acordo, 

xa que “a árbore leva nesta praza ducias de anos”.  

 

O convenio asinárase en 2010 

O convenio co que os Gobernos galego e local acometeron a remodelación deste espazo público, 

fóra asinado entre o rexedor e o ex conselleiro de Infraestruturas en 2010. O que se pretendía era 

dotar aos cidadáns dunha zona que servise de área de descanso para os residentes do núcleo 

urbano e para a organización de eventos importantes para o municipio.  Por iso, contemplaba a 

contrución dun paseo arbolado e dun multiusos, e a instalación do mobiliario urbano 

correspondente, entre outras actuacións. 

 

Deste xeito, as dúas institucións anunciaron “a bombo e platillo” que as actuacións estaban 

encamiñadas á revitalización da zona, para o uso e desfrute dos cidadáns, así como para a mellora 

da súa calidade de vida. Por iso, e dado que se trataba dunha obra “de gran envergadura” para 

Friol, o lóxico, engade Santos, “é que o rego da árbore se levase a cabo xa naquel momento”. Isto 

demostra, asegura, que a xestión do convenio “foi nefasta” . 
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