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ACTA 2019/16 DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO
CONCELLO DE OROSO DO 19/12/2019
No salón de Plenos da Casa do Concello , ás 09:30 horas do 19/12/2019, coa
asistencia de:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Manuel Mirás Franqueira – alcalde – (PSdeG-PSOE)
Vanesa Boo Martínez (PSdeG-PSOE).
Antonio Leira Piñeiro (PSdeG-PSOE)
Luis Rey Villaverde PSdeG-PSOE)
Javier Grela Mosquera (PSdeG-PSOE)
Beatriz Rodeiro Fernández (PSdeG-PSOE)
Alexander Doval Expósito (PP)
Lidia López Gándaras (PP)
Silvia Suárez García (PP).
José Carlos Mosquera Boo (PP)
José Manuel Mirás Pulleiro (OR)
María Teresa Cendal Iglesias (OR)
Isabel Fernández Gallego (BNG).

Actúa como secretario do Pleno, o da Corporación D. Federico Suárez
Cancelo e asiste igualmente o Interventor da Corporación, D. Félix Carrasco
del Pozo.
Constitúese o Pleno da Excma. Corporación en sesión EXTRAORDINARIA
conforme á convocatoria e segundo a seguinte ORDE DO DÍA:
I

PARTE RESOLUTORIA

1. Aprobar se procede a participación do Concello de Oroso no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) “ POS +2020”, da Deputación Provincial.
2.-Ratificar se procede a resolución de Alcaldía nº 1174/2019 do 12/09 pola
que se acorda participar no POS adicional 2019.

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

O alcalde declara aberta a sesión en primeira convocatoria procedendo a
continuación a tratar os diferentes asuntos incluídos na orde do día:
1. Aprobar se procede a participación do Concello de Oroso no Plan
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal
(Plan único de concellos) “ POS +2020”, da Deputación Provincial.
Logo de ver a proposta asinada pola Alcaldía que di:
LOGO DE VER as Bases reguladoras do Plan provincial de cooperación ás obras e
servizos de competencia municipal (PLAN ÚNICO DE CONCELLOS) “ POS +2020” –
BOP núm. 208 do 31.10.2019..
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LOGO DE VER a circular da Deputación Provincial da Coruña polo que se comunica
que o Pleno daquela aprobou as bases reguladoras do PLAN ÚNICO DE
CONCELLOS( POS +2020) e que ao Concello de Oroso correspóndelle unha
asignación de 477.604,56 repartida da seguinte maneira:
CONCELLO
ASIGNACIÓN
POS +2020

Oroso
Achega provincial
2020
221.609,70 €

Achega provincial
2019
53.631,57 €

Préstamo
provincial 2020
202.363,29 €

LOGO E VER a Providencia de Alcaldía pola que se ordena redactar e incluír no
POS+2019 as obras:
Achega provincial 2020:
Ampliación da calzada de parte do vial que une os núcleos de Piñeirón e
Carollo(Cardama).
Achega provincial 2019:
Mellora da rede viaria nos lugares de Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo, Oroso de
Abaixo e Avda Castelao.
Préstamo provincial 2020:
-

Pavimento na Avda Alvaro Cunqueiro e na Praza Isaac Diaz Pardo.
Mellora de rede viaria nos lugares de Cabanas-Sar (Os Anxeles), San Román de
Abaixo ( Pasarelos), Ventosa (Cardama), Oroso Pequeno (A Gándara) e o Barral
(Vilarromaris),

Complementario:
-

- Mellora de rede viaria nos lugares de A Igrexa e Bouzalonga.
-Ampliación de vial entre os núcleos de Requeixo e Eirís (Cardama)

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
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LOGO DE VER o proxecto básico e de execución da obra de Ampliación da calzada
de parte do vial que une os núcleos de Piñeirón e Carollo(Cardama).que redacta o
arquitecto municipal, don Manuel Suárez Bermúdez ,en data de decembro 2019 e por
importe de 226.877,42 euros.
E DE VER o proxecto básico e de execución da obra de Mellora da rede viaria nos
lugares de Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo, Oroso de Abaixo e Avda Castelao, que
redacta a arquitecta municipal, dona Yolanda Garcia Fachal,en data decembro 2019
e por importe de 57.056,92 euros.
E DE VER o proxecto básico e de execución da obra de Pavimento na Avda Alvaro
Cunqueiro e na Praza Isaac Diaz Pardo. , que redacta a arquitecta tecnica municipal en
decembro 2019 e por importe de 111.801,27 euros.
E DE VER o proxecto básico e de execución da obra de Mellora de rede viaria nos
lugares de Cabanas-Sar (Os Anxeles), San Román de Abaixo ( Pasarelos), Ventosa
(Cardama), Oroso Pequeno (A Gándara) e o Barral (Vilarromaris )), que redacta o

arquitecto municipal, don Manuel Suárez Bermúdez, en data decembro 2019 e por

TOTAL

477.604,56 €
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importe de 91.019,93 euros.
E DE VER o proxecto básico e de execución da obra de Mellora de rede viaria nos
lugares de A Igrexa e Bouzalonga que redacta a arquitecta municipal, dona Yolanda
Garcia Fachal,en data decembro 2019 e por importe de 122.230,21 euros.
E DE VER o proxecto básico e de execución da obra de -Ampliación de vial entre os
núcleos de Requeixo e Eirís (Cardama),que redacta o arquitecto municipal, don
Manuel Suárez Bermúdez, ,en decembro 2019 e por importe de 118.642,02 euros.
LOGO DE VER o informe da arquitecta técinca municipal ,dona Yolanda García Fachal,
sobre Ampliación da calzada de parte do vial que une os núcleos de Piñeirón e
Carollo(Cardama)) de data 04/12/2019.
E DE VER o informe do arquitecto municipal, don Manuel Suárez Bermúdez, sobre
Mellora da rede viaria nos lugares de Oroso Pequeno-Oroso de Abaixo, Oroso de Abaixo e
Avda Castelao, de data 03/12/2019
E DE VER o. Informe do arquitecto municipal, don Manuel Suárez Bermúdez sobre
Pavimento na Avda Alvaro Cunqueiro e na Praza Isaac Diaz Pardo.do 03/12/2019.
E DE VER o informe do arquitecto municipal, don Manuel Suárez Bermúdez, sobre
Mellora de rede viaria nos lugares de Cabanas-Sar (Os Anxeles), San Román de Abaixo
( Pasarelos), Ventosa (Cardama), Oroso Pequeno (A Gándara) e o Barral (Vilarromaris )) do
09/12/2019.
E DE VER o. Informe do arquitecto municipal, don Manuel Suárez Bermúdez, sobre a
Mellora de rede viaria nos lugares de A Igrexa e Bouzalonga do 09/12/2019..
E DE VER o. informe da arquitecta técnica municipal, dona Yolanda García Fachal, sobre
a Ampliación de vial entre os núcleos de Requeixo e Eirís (Cardama) do 10/12/2019.
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LOGO DE VER a Providencia de Alcaldía do 10/12/2019 de aplicación da achega
provincial.
LOGO DE VER o informe da Secretaría da Corporación, do 11/12/2019 no que se
informa favorablemente a inclusión no POS +2020 o proxecto Ampliación da calzada
de parte do vial que une os núcleos de Piñeirón e Carollo(Cardama)), para incluir na
Achega provincial 2020: Mellora da rede viaria nos lugares de Oroso Pequeno-Oroso
de Abaixo, Oroso de Abaixo e Avda Castelao para incluir na Achega provincial 2019;.
Pavimento na Avda Alvaro Cunqueiro e na Praza Isaac Diaz Pardo e sobre Mellora de
rede viaria nos lugares de Cabanas-Sar (Os Anxeles), San Román de Abaixo
( Pasarelos), Ventosa (Cardama), Oroso Pequeno (A Gándara) e o Barral
(Vilarromaris) , para incluir no préstamo provincial 2020; a Mellora de rede viaria nos
lugares de A Igrexa e Bouzalonga e Ampliación de vial entre os núcleos de Requeixo e
Eirís (Cardama): . para incluir como complementario.
TENDO EN CONTA que o POS+2020 configúrase como un plan provincial de
investimentos locais, que elaborará a Deputación provincial tendo en conta os plans
municipal que elabora o concello.
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TENDO EN CONTA que, conforme ao artigo 36 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local – LRBRL – e aos artigos 32 e 33 do Real
decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais vixentes en materia de réxime local, en relación co artigo 36.2 a)
da LRBRL, trátase dunha delegación de competencias municipais.
TENDO EN CONTA que, conforme establece o artigo 27 da LRBRL, en relación co
artigo 47.2 h) daquela, a competencia para aprobar as delegacións de compentencias
correspóndelle ao Pleno do Concello e que dita o acordo terá que adoptarse por
maioría absoluta do número legal de membros da corporación.
TENDO EN CONTA que en cumprimento do disposto no artigo 123 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, o expediente deberá ser
previamente estudiado pola Comisión informativa de asuntos do Pleno.
TENDO EN CONTA as atribucións que me confire o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local, en relación co artigo 123 do Real
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, propoño ao
Pleno do Concello, previo ditame da Comisión informativa de asuntos do Pleno:
PRIMEIRO. PARTICIPAR no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) “ POS +2020”, da Deputación
Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e se aceptan na súa totalidade, e
solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se
indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega
provincial 2020”, “achega provincial 2019” e “ préstamo provincial 2020”:
C) Financiamento de investimentos
ACHEGA PROVINCIAL 2020
Denominación da obra ou
subministración
Ampliación da calzada de parte
do vial que une os núcleos de
Piñeirón e Carollo (Cardama)

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Subtotal investimentos achega
provincial 2019

ACHEGA
PROVINCIAL
2019(Investimentos
financeiramente
sostibles)

Financiamento do investimento
Deputación
221.609,70 €
221.609,70 €

Concello
5.267,7
2€
5.267,7
2€

Financiamento do investimento

Orzamento total
226.877,42 €
226.877,42 €
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Denominación da
obra ou
subministración

Orzamento
total

Concello

Mellora da rede
viaria nos lugares de
Oroso PequeñoOroso de Abaixo e
Avda Castelao

53.631,57 €

3.425,35 €

57.056,92 €

Subtotal
investimentos
achega provincial
2019

53.631,57 €

3.425,35 €

57.056,92 €

PRÉSTAMO
PROVINCIAL 2020
Denominación da
obra ou
subministración

Financiamento do investimento

Préstamo
Deputación

Achega Concello

Orzamento total

Pavimento na Avda
Alvaro Cunqueiro e na
Praza Isaac Diaz Pardo

111.801,27 €

- €

111.801,27 €

Mellora rede viaria nos
lugares de Cabanas
-Sar (Os Anxeles),San
Román de Abaixo
(Pasarelos),Ventosa
(Cardama),
Oroso
Pequeño(A Gándara) e
o Barral ( Vilarromaris)

80.058,09 €

10.961,84 €

91.019,93 €

Subtotal
investimentos
préstamo provincial
2019

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
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Deputación

191.859,36 €

10.961,84 €

202.821,20 €

Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS +2020 e que se relacionan estas
táboas.
D) Reducción de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira

Número/código do
préstamo

Importe de “préstamo provincial
2020” aplicado á redución da débeda
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ABANCA Corporación
500-335-67948-5
Bancaria,S.A.

10.523,93 €

Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras

10.523,93 €

E) Resumo:

SUBTOTAIS

CINVESTIMENTOS

D.REDUCIÓN
DÉBEDA

T O TAL

Deputación

Concello

Total

Achega 2020

221.609,70 €

5.267,72 €

226.877,42 €

Achega 2019

53.631,57 €

3.425,35 €

57.056,92 €

Préstamo 2020

191.859,36 €

10.961,84 €

202.821,20 €

Préstamo 2019

10.523,93 €

Achega 2020

221.609,70 €

5.267,72 €

226.877,42 €

Achega 2019

53.631,57 €

3.425,35 €

57.056,92 €

Préstamo 2020

202.383,29 €

10.961,84 €

213.345,13 €

TOTAL

477.624,56 €

19.654,91 €

497.279,47 €

0,00 €

10.523,93 €
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SEGUNDO. APROBAR o Plan complementario do ano 2020 no que se inclúen o
investimento financeiramente sostible que a continuación se indica e aprobar os
correspondentes proxectos:
Denominación dos investimentos financeiramente
sostibles (mínimo do 50% do total de achega e préstamo
provincial asignado)

Orzamento

Mellora de rede viaria nos lugares de A Igrexa e
Bouzalonga
122.230,21 €
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Denominación dos investimentos financeiramente
sostibles (mínimo do 50% do total de achega e préstamo
provincial asignado)

Orzamento

Ampliación de vial entre os núcleos de Requeixo e Eiris
(Cardama)
118.642,02 €
TOTAIS

240.872,23 €

TERCEIRO. DECLARAR que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos augas e
servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas
concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.
CUARTO. COMPROMETERSE a incluír no orzamento municipal do 2019 os fondos
necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na
anualidade do 2019, se a houbera.
QUINTO. SOLICITAR da Excma. Deputación Provincial da Coruña, a delegación
neste Concello da contratación e execución das obras incluídas no plan, que se
entenderá aceptada si eta prodúcese efectivamente.
SEXTO: DECLARAR que o Concello de Oroso non solicitou nin percibiu ningunha
subvención doutras administracións públicas para o financiamento das distintas
actuacións incluídas neste Plan.
SÉTIMO. AUTORIZASE á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal da
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
OITAVO. FACULTAR expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.”

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
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Ábrese unha quenda de intervencións.

Toma a palabra D. José Manuel Mirás Pulleiro (OR) quen sinala que é unha
obriga legal e un mandato para a Deputación que deriva do previsto no artigo
36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Réxime Local facer
este plan, quen financia estas obras son os cidadáns que son os mesmos que
financian as dedicacións exclusivas dos deputados provinciais e se houbera
menos habería mais fondos para estas obras. Quere desde o seu grupo
felicitar ao departamento de urbanismo por facer os proxectos e non ter que
contratalos fora. En canto ás obras propostas céntranse a totalidade e
asfaltados que efectivamente son necesarios, as choivas dos derradeiros días
deixaron en moi mal estado as pistas que deberían repararse, pero en todo
caso unha cousa debería ser o mantemento e conservación das vías xa
existentes que isto debería existir un plan do concello destinado a tal
mantemento e outra cousa as obras novas ás que debería dedicarse estes
fondos do POS. Polo que respecta ás ampliacións de vía, consideramos que
se trata por parte do Concello de ampliar unha vía que a propia Deputación
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deixou estreita cando a fixo. Considera que se deberían propoñer obras como
as de rehabilitación das reitorais ou as pontes e non so asfaltado das pistas e
farolas no rural. Considera que a rúa Alvaro Cunqueiro é o mellor exemplo
de desenvolvemento urbanístico xa que conta cun polígono industrial, un
centro comercial e un centro educativo e a alameda de Gois, e sen embargo o
único que se lle ocorre ao grupo de goberno é botarlle asfalto, cando o que se
ten que facer é humanizar e apostar pola integración paisaxística. O Concello
asinou un convenio coa Deputación para favorecer o tránsito dos peregrinos
polo polígono industrial e a actuación na rúa Álvaro Cunqueiro se ten que
adecuar aos valores que representaba este autor que lle da nome á rúa e o que
deberían ver os peregrinos ao comezar a baixar non debería ser un montón de
asfalto.
O Sr. Alcalde interrompe sinalando que o Sr. Mirás Pulleiro debe finalizar a
súa intervención xa que ten dez minutos ou se non lle vai a retirar a palabra.
D. José Manuel Mirás Pulleiro (OR) sinala que o Sr. Alcalde no anterior
pleno falou tamén mais de dez minutos.
Intervén D. Alexander Doval Expósito (PP) quen afirma que o seu grupo vai
a votar a favor.
Continúa D. José Manuel Mirás Pulleiro (OR) quen afirma que na praza de
Isaac Díaz Pardo por un lado está o final do camiño inglés ao carón dun
parque, no que se atopa unha árbore simbólica, un plátano de sombra. Onde
está o problema nesta praza? Pois no feismo. Considera que se debería facer
un proxecto de ordenación do tránsito de vehículos e persoas e que os
peregrinos se sintan orgullosos ao entrar na praza, se o que se quere é so
botar asfalto á rúa Álvaro Cunqueiro e á Praza Isaac Díaz Pardo mal imos.
Non existindo mais intervencións o Sr. Alcalde somete a proposta de acordo a
votación e o Pleno por:

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
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Votos a favor: trece ( 6 do PSdeG-PSOE; 4 do PP, 2 de OR e 1 do BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos).
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) adopta o seguinte acordo:
PRIMEIRO. PARTICIPAR no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de
competencia municipal (Plan único de concellos) “ POS +2020”, da Deputación
Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e se aceptan na súa totalidade, e
solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial asignada aos obxectos que se
indican a continuación, separando os que se financian con cargo a “achega provincial
2020”, “achega provincial 2019” e “ préstamo provincial 2020”:
C) Financiamento de investimentos
ACHEGA PROVINCIAL 2020

Financiamento do investimento
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Denominación da obra ou
subministración
Ampliación da calzada de parte
do vial que une os núcleos de
Piñeirón e Carollo (Cardama)

Deputación

Denominación da
obra ou
subministración

2€
5.267,7

221.609,70 €

2€

Orzamento total
226.877,42 €
226.877,42 €

Financiamento do investimento

Deputación

Orzamento
total

Concello

Mellora da rede
viaria nos lugares de
Oroso PequeñoOroso de Abaixo e
Avda Castelao

53.631,57 €

3.425,35 €

57.056,92 €

Subtotal
investimentos
achega provincial
2019

53.631,57 €

3.425,35 €

57.056,92 €

PRÉSTAMO
PROVINCIAL 2020
Denominación da
obra ou
subministración

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
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5.267,7

221.609,70 €

Subtotal investimentos achega
provincial 2019

ACHEGA
PROVINCIAL
2019(Investimentos
financeiramente
sostibles)

Concello

Pavimento na Avda
Alvaro Cunqueiro e na
Praza Isaac Diaz Pardo

Financiamento do investimento

Préstamo
Deputación

111.801,27 €

Achega Concello

Orzamento total

- €

111.801,27 €
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Mellora rede viaria nos
lugares de Cabanas
-Sar (Os Anxeles),San
Román de Abaixo
(Pasarelos),Ventosa
(Cardama),
Oroso
Pequeño(A Gándara) e
o Barral ( Vilarromaris)

80.058,09 €

Subtotal
investimentos
préstamo provincial
2019

191.859,36 €

10.961,84 €

10.961,84 €

91.019,93 €

202.821,20 €

Aprobar os proxectos das obras incluídos no POS +2020 e que se relacionan estas
táboas.
D) Reducción de débeda con entidades financeiras:

Entidade financeira

Número/código do
préstamo

Importe de “préstamo provincial
2020” aplicado á redución da débeda

ABANCA Corporación
500-335-67948-5
Bancaria,S.A.

10.523,93 €

Subtotal redución de débeda con entidades
financeiras

10.523,93 €

E) Resumo:

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
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SUBTOTAIS

CINVESTIMENTOS

D.REDUCIÓN
DÉBEDA

Deputación

Concello

Total

Achega 2020

221.609,70 €

5.267,72 €

226.877,42 €

Achega 2019

53.631,57 €

3.425,35 €

57.056,92 €

Préstamo 2020

191.859,36 €

10.961,84 €

202.821,20 €

Préstamo 2019

10.523,93 €

Achega 2020

221.609,70 €

0,00 €
5.267,72 €

10.523,93 €
226.877,42 €
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T O TAL

Achega 2019

53.631,57 €

3.425,35 €

57.056,92 €

Préstamo 2020

202.383,29 €

10.961,84 €

213.345,13 €

TOTAL

477.624,56 €

19.654,91 €

497.279,47 €

SEGUNDO. APROBAR o Plan complementario do ano 2020 no que se inclúen o
investimento financeiramente sostible que a continuación se indica e aprobar os
correspondentes proxectos:
Denominación dos investimentos financeiramente
sostibles (mínimo do 50% do total de achega e préstamo
provincial asignado)

Orzamento

Mellora de rede viaria nos lugares de A Igrexa e
Bouzalonga
122.230,21 €
Ampliación de vial entre os núcleos de Requeixo e Eiris
(Cardama)
118.642,02 €
TOTAIS

240.872,23 €

TERCEIRO. DECLARAR que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos augas e
servidumes para a execución dos investimentos, e que ten resolto o relacionado coas
concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias.
CUARTO. COMPROMETERSE a incluír no orzamento municipal do 2019 os
fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na
anualidade do 2019, se a houbera.

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
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QUINTO. SOLICITAR da Excma. Deputación Provincial da Coruña, a delegación
neste Concello da contratación e execución das obras incluídas no plan, que se
entenderá aceptada si eta prodúcese efectivamente.
SEXTO: DECLARAR que o Concello de Oroso non solicitou nin percibiu ningunha
subvención doutras administracións públicas para o financiamento das distintas
actuacións incluídas neste Plan.
SÉTIMO. AUTORIZASE á Deputación a obter as certificacións da Axencia Estatal
da Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite
que o concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
OITAVO. FACULTAR expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa
tramitación e xestión do presente acordo e o correspondente expediente.”
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PLENO

2.-Ratificar se procede a resolución de Alcaldía nº 1174/2019 do 12/09
pola que se acorda participar no POS adicional 2019.
Logo de ver a proposta de ratificación da resolución de Alcaldía nº 1174/2019
do 12/09 pola que se acorda participar no POS adicional 2019.
Ábrese unha quenda de intervencións.
Toma a palabra D. José Manuel Mirás Pulleiro (OR) quen afirma que son
obras que xa levan un certo retraso pero son obras necesarias xa que son
obras no rural e polo tanto imos a votar en contra.
D. Alexander Doval Expósito (PP) afirma que se trabucou e que pensou que
este era o punto referente ao POS 2020, e que en todo caso si lle permiten vai
facer unha serie de consideracións en relación a iso. Sinala que en relación ás
obras que se propoñen incluír no POS 2020, o seu grupo considera que se
tratan todas elas de obras necesarias, tal vez non fosen as que o seu grupo
escollería pero considera que si son necesarias. Así a rúa a Carallo é unha
obra necesaria porque é unha vía que soporta moito tráfico e é necesaria
ampliala. En todo caso están dacordo na necesidade de mellorar a rede viaria
do concello. En canto á rúa Álvaro Cunqueiro xa solicitamos na comisión
informativa que levara un paso de peatóns elevado e nos dixo o concelleiro
que xa o levaba e nos parece algo moi necesario. Igualmente fixemos
referencia tamén na comisión informativa á necesidade de reducir os prazos
para a licitación e execución das obras aínda que somos conscientes de que
esa ralentización non é so deste concello.
O Sr. Alcalde da por rematado o debate sometendo a ratificación da citada
resolución e o Pleno por:
Votos a favor: trece (6 do PSdeG-PSOE; 4 do PP; 2 de OR e 1 do BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos ).
Abstencións ( 0 votos) aproba a ratificación da resolución 1174/2019 do
12/09 pola que se acorda participar no POS adicional 2019.

CVD: dRxHC0b0GKas0vYL2qFD
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Non existindo mais asuntos que tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión
cando son as 09: 51 horas do día antedito de todo o cal eu como Secretario
dou fe, asinado dixitalmente por ambos.
O Alcalde – Presidente.
Manuel Mirás Franqueira

O Secretario
Federico Suárez Cancelo.

