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O Grupo municipal do Partido Popular a través da súa voceira Belén Villar González nun 

intento de colaborar co goberno local e dar resposta aos usuarios de diferentes servizos 

municipais que se viron afectados pola obriga de peche dos mesmos tras a declaración do 

estado de alarma polo Goberno de España. 

 

SOLICITAMOS que, 

Mentres dure esta situación do estado de alarma polo COVID-19 e non poidan abrir os 

servizos municipais que se adopten as seguintes medidas sobre os mesmos: 

 

 PISCINA E INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 

No relativo ao servicio que se presta nas instalación municipais da Piscina e pavillons 

Alvaro Pino dada a obrigatoriedade de peche e tendo en conta que a maioría dos usuarios 

desas instalacions son socios e pagan unha cota por anticipado, dacordo coa ordenanza 

municipal “Taxa por servizos de Piscinas, instalacións deportivas e outros servizos 

análogos”, deberían serlles devoltas as cotas pagadas aos usuarios da Piscina e 

instalacións deportivas ou compensarlles con cotas de meses posteriores, polo tempo 

que dure o peche das instalacións.  

 

Que o Alcalde decrete a devolución ou compensación de cobro dos recibos aos usuarios e 

a suspensión de cobro dos recibos futuros mentres dure o estado de alarma e as 

instalacións mencionadas pechadas. 

 

Elaborar por parte de técnico municipal estudio do equilibrio patrimonial que se lle debe 

garantir a Concesionaria para o caso de peche por causas de forza maior, como é o caso, 

co fin de garantir o cumprimento do contrato. 

 

 

 Control servicio ORA 

Suxerimos que temporalmente se suspenda o servizo gratuito da ORA cos parquímetros 

instalados en diferentes zonas do noso casco urban, facilitando así o estacionamento dos 

vehículos de xeito continuado e contribuir a que os cidadans cumpran coa restricción que 

sufren para sair das súas vivendas durante o de estado de alarma polo Covid-19. 
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 ESCOLA INFANTIL, ASPRODICO, CONSERVATORIO E ESCOLA DE MÚSICA 

As cotas mensuais dende o peche de cada un dos servizos deben ser suspendidas, e no 

caso de cobros por anticipado estes deben ser devoltos ou compensados con cotas 

futuras aos usuarios. 

 

 

 INSTALACIÓN DE TERRAZAS  

Os hosteleiros que teñan concedida e pagada a instalación de terraza, o importe debería 

ser compensado con futuras solicitudes ou devolto.  

 

 

 

En Ponteareas, a 23 de marzo de 2020 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

A/A  SR. ALCALDE DO CONCELLO DE PONTEAREAS 
 


