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Belén Villar González voceira do Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de 
Ponteareas, ao amparo do disposto no Reglamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico das Entidades Locais, presenta ante ese Pleno Corporativo a seguinte  
MOCIÓN DE COMPARECENCIA: 
 
A obra de Ampliación da EDAR municipal de Ponteareas que foi declarada de interés xeral no 
ano 2018 polo Goberno do PP e con financiación nos Orzamentos Xerais do Estado dende ese 
mesmo ano, ao parecer sofre un novo retraso ao anunciar o MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN 
ECOLÓXICA  a principios de este mes de xuño a licitación da redacción do proxecto de mellora 
da depuradora municipal de A Moscadeira, e que este traballo tardará mais de 5 meses en ser 
entregado para a súa revisión. 
 
O anuncio de licitación destes mesmos traballos que agora volven a contratar xa foron 
adxudicados, certificados e pagados no ano 2018 polo propio Ministerio, cuestión que nos 
chama moito a atención, e mais ainda cando o Sr Represas e a Sra Garrote veñen afirmando 
durante moito tempo atrás que “as obras de ampliación da EDAR e dos novos colectores íanse 
adxudicar inmediatamente”, e incluso o alcalde o 29 de xaneiro de 2019 xa anunciaba 
públicamente que tiña nas súas mans o proxecto e que nese mesmo ano se licitaría a obra. 
 
O Goberno local do BNG-PSOE leva moitos anos facendo anuncios nos medios de 
comunicación e na propia web do Concello, sen que ata a data coñezamos realmente cal é a 
situación deste proxecto da obra de AMPLIACIÓN DA EDAR MUNICIPAL, razón pola cal, este 
grupo municipal do Partido Popular solicita ao Pleno da Corporación municipal a adopción do 
seguinte ACORDO: 
 
O Pleno municipal acorda a COMPARECENCIA do Sr Alcalde para que nos explique e conteste 
con claridade ás seguintes preguntas: 

 
1. ¿En qué se diferencia o contrato de servicios licitado no ano 2018 para a redacción do 

proxecto de mellora da EDAR do que se vai redactar agora, porque xa se gastaron 
100.000€ no proxecto anterior e agora vanse gastar outros 75.000€ mais. ¿Cales son as 
explicacións que lles deron? 
 

2. Vd Sr Represas afirmou en xaneiro do ano 2019 que xa tiña “nas súas mans” o proxecto de 
ampliación da Depuradora entregado polo Ministerio e que o importe do mesmo ascendía 
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a 4,5 millons de euros. Incluso anunciou que xa conseguira o 20% da financiaciación 
necesaria aportado pola Xunta de Galicia, 900.000 euros. Qué proxecto era? Deulle Vd e o 
seu goberno o visto bo a ese proxecto? 
 

3. Dous anos despois de ter outro proxecto igual certificado e pagado polo Ministerio, agora 
anuncian a adxudicación dun novo contrato de mellora da depuradora de Ponteareas, o 
que supón un novo atraso. ¿Realmente cando está previsto o comezo das obras? 

 

4. En novembro de 2018 o proxecto redactado polo Ministerio e entregado ao Concello de 
Ponteareas ascendía a 4,5 millóns de euros. Un ano despois, en novembro de 2019 
ACUAES presupuestaba as obras en 7,5 millons de euros. En xaneiro de 2020 o alcalde 
anunciaba que o importe era de 9 millons sen IVE, e agora en xuño de 2020 ACUAES prevé 
un coste de 14,1 millons de euros. ¿Ten Vd todos estes proxectos? ¿Deulle Vd e o seu 
equipo de goberno o visto bo a todos? ¿Cal é a razón destes cambios orzamentarios?  

 

5. Pedímoslle fai meses e non nolo deu, que nos facilitase copia do borrador de Convenio de 
colaboración para a financiación da obra que lle foi enviado polo Ministerio, e no cal se 
recolle a financiación das obras así como as obrigas de cada unha das partes (Ministerio, 
Xunta e Concello). ¿Cal é o Convenio que “lle están esixindo” Vds a Xunta de Galicia que 
asine cando  este proxecto pasou no último ano e medio de 4,5 a 14,1 millons de euros? 

 

6. Como ben sabe Vd, mentras non se execute a obra de ampliación da EDAR municipal o 
propio Ministerio non autorizará obras de construcción de nova rede de saneamentos 
parroquiais, que vertan a EDAR municipal. Ante este novo retraso coa redacción dun novo 
proxecto, ¿teñen feito xestións para conseguir as autorizacións en novas obras de 
saneamento? ¿cales son esas xestións? 

 
En Ponteareas, a 19 de xuño de 2020 

 
 

 
 

ATT:  PLENO DA CORPORACION MUNICIPAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS 


