
Belén Villar González con DNI 35.562.803-L voceira do grupo municipal do Partido Popular

de Ponteareas, visto que o Concello ten contratado a xestión do servizo de abastecemento

de auga e do saneamento e depuración de augas residuais, dende fai anos.

Dado que o contrato coa empresa Viaqua remata nestes próximos meses, e non coñecemos

en qué situación está a tramitación por parte do goberno e do alcalde da xestión que se lle vai

dar a este servizo para os próximos anos.

Tendo en conta tamén, que no ano 2018 a Corporación municipal acordou:

“Iniciar expte para determinar a forma mais sostible e eficiente de xestionar os servizos de

abastecemento  da  auga  e  saneamento  e  depuración  de  augas  residuais,  e  crear  unha

Comisión formada polos concelleiros de todos os grupos e os técnicos necesarios”

No Pleno da aprobación dos orzamentos 2020,  a voceira do grupo popular  preguntou ao

alcalde se iniciara a tramitación da xestión deste servizo de abastecemento e saneamento,

porque o remate do contrato estaba preto, pero non obtivemos.

E  xa  finalmente,  tendo  en  conta  que  tanto  BNG  como  PSOE,  sempre  demandaron  a

municipalización deste servizo de auga potable, saneamento e depuración, as preguntas que

lle facemos ao Alcalde son:

1. Iniciaron a tramitación necesaria para recuperar este servicio a municipal?

2. Cando vai crear a Comisión que acordou o Pleno no ano 2018 para darnos conta de

todos  os  informes  técnicos  que  teña  ao  respecto  e  determinar  as  condicións  e

implicacións de remunicipalizar o servizo de auga potable, saneamento e depuración?

3. Vaise modificar o tipo de tarifa que se aplica aos veciños por estes servizos, e que ata

agora, consta dun tramo fixo, que nada ten a ver co consumo real de cada veciño?
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