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Os socialistas de Cervo denuncian que o concello tivo un gasto  

de case 74.000 euros polo abastecemento de auga no primeiro 

cuatrimestre do ano   
 
Dende o GMS alertan que “se seguimos así, a final de ano recontaremos unha subida do 23%, 

o que suporá que os veciños teñan que pagar sobre 100 euros máis que o ano pasado” 

 

Piden que o goberno “faga o posible para que os veciños non teñan que soportar un gasto tan 

esaxerado, pois seguimos a pagar dobremente pola auga, pagamos cada factura e tamén o que 

asumimos como Concello” 

 

CERVO, 25 DE AGOSTO. Segundo os datos consultados no rexistro municipal sobre o gasto 

que supón o servizo de abastecemento de auga para o Concello de Cervo, os socialistas 

denuncian que “nos primeiros catro meses do ano 2014, tódolos cervenses asumimos a friolera 

de pagar 73.765 euros pola auga”. 

 

Dende o Grupo Municipal Socialista insisten en que “se seguimos así, a auga chegará a 

convertirse nunha cuestión de luxo. O ano pasado falábamos dun gasto anual medio de 

180.000 euros, se as cifras neste ano continúan por este camiño, a final de ano recontaremos 

un total de 222.000 euros, o que supón un incremento no gasto dun 23%”. 

 

Lembran que “dende o 2012, ano no que consentiron a firma do Consorcio de augas Cervo-

Burela, o único que conseguimos foi a privatización total do servizo e a consecuente subida do 

seu prezo. Iso sí, agora os resultados recaen sobre os veciños”. 

 

Precisamente en canto ós resultados e consecuencias desta sinatura, os socialistas destacan 

que “os veciños de Cervo están pagando dobremente pola auga. Por un lado, o que sae do peto 

de cada familia por cada factura e por outra banda, o que o Concello paga anualmente a este 

Consorcio. Se o ano pasado calculábamos que unha familia de tres membros pagaba sobre 500 

euros anuais, con esta subida, o gasto pode que se incremente noutros 100 euros máis”. 

 

Agora ben, como o poder adquisitivo dos cervenses non sube coa mesma lixeireza piden que 

“este equipo de goberno que presumiu e presume de facer xestións para garantir un servizo 

público de auga, teña en conta estes datos e faga o posible para que os veciños de Cervo non 

teñan que soportar este gasto tan esaxerado. Estamos sendo dobremente atacados e non 

podemos seguir a este mesmo ritmo”. 
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