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BELÉN VILLAR GONZÁLEZ voceira do PP de Ponteareas, ANDRES SAMPEDRO, SILVIA 

FERNANDES, FRANCISCO REPRESAS e LINA LIMERES concelleiros polo grupo do Partido 

Popular, ao amparo do disposto no Reglamento de Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais, presentamos ante ese Pleno Corporativo o seguinte ROGO: 

Varios veciños puxeron no noso coñecemento a problemática que están a vivir nas últimas 

semanas pola entrada de augas fecais nos sotos de varios edificios anexos e polas inundacións 

e aumento de humidades. Concretamente nos edificios da Baixada San Roque nº19, da rúa 

Castelao nº 48 e da rúa Castelao nº 59-61. A maiores do rebosamento constante de augas fecais 

que se está a producir pola arqueta situada na beirarrúa diante do último edificio mencionado, 

que puidemos comprobar. Edificio no que tamén nos manifestaron que isto mesmo chegou a 

afectar nunha das vivendas do primeiro piso.  

O Goberno local (BNG-PSOE) é plenamente coñecedor de todo isto sen que ata o momento 

fixeran nada por buscar unha solución a este problema que afecta a moitísimos veciños e que 

é un asunto de salubridade. 

Despois de estar mais de un ano en obras na Baixada Rúa San Roque, agora que parece que 

remataron o problema en vez de desaparecer ainda se agudizou mais, tendo os veciños dende 

fai semanas que estar limpando os garaxes e sufrindo os malos cheiros, inundacións que 

deterioran o espacio, que impiden en moitos casos o acceso, e que están causando danos nos 

vehículos alí estacionados. Así como os malos cheiros na beirarrúa polos vertidos que de xeito 

constante e a diario saen pola arqueta. 

 

ROGAMOS que busquen unha solución inmediata a estes veciños pola insalubridade que están 

a sufrir, polas inundacións e filtracións, e polos rebosamentos de fecais tanto polos garaxes 

como na beirarrúa pola arqueta, porque a responsabilidade é totalmente do Concello ao ser 

competencia municipal o servizo de saneamento, que é de onde procede o problema, e mais 

tras as obras feitas recentemente na Baixada Rúa San Roque. 

En Ponteareas, a26 de xaneiro de 2021 

 

Asdo.:  Belén Villar González 

 

Att.: Pleno de la Corporación Municipal do Concello de Ponteareas. 


