
 

Nestes primeiros meses da nova lexislatura, a 

cuestión central foi a que xirou arredor da situa-

ción económica, pois é fundamental coñecela 

con detalle para comezar un novo mandato con 

garantías plenas. Había dúbidas reais sobre co-

mo o executivo local anterior deixara a caixa e 

cales eran os recursos dispoñibles para o novo 

grupo de goberno. 

A transparencia foi desde os nosos comezos un 

principio irrenunciable, un elemento no que cre-

mos e que consideramos imprescindible para o 

bo funcionamento da Administración Pública. En 

base aos documentos oficiais aos que tivemos 

acceso dende que Veciñanza accedeu á Corpo-

ración, entendemos que era imprescindible unha 

Auditoría de Contas para clarificar o estado eco-

nómico do Concello de Cuntis.  

Desde o noso punto de vista, non debera haber 

motivos para rexeitar unha revisión deste tipo, 

agás que exista algo que ocultar. Así o solicitamos 

mediante unha moción presentada no Pleno do 

día 25 de setembro. Os escuros datos de débe-

das e incumprimentos da Lei de Contratos do 

Sector Público así o recomendaban, e logo 

de solicitarlle ao Interventor Municipal un se-

gundo informe para coñecer con detalle as fac-

turas que incumpriron a citada lei durante o 

pasado exercicio, levamos a debate a solicitude 

dunha Auditoría. Entendemos que non hai me-

llor momento que xusto ao comezo da lexislatu-

ra. Os informes de Intervención aos que nos 

referimos están dispoñibles na nosa web 

(www.veciñanza.gal) e pódense consultar alí. 

O Partido Popular (votou en contra) e o PSOE 

(abstívose) non apoiaron a iniciativa de Veciñan-

za para solicitarlle ao Consello de Contas unha 

Auditoría e poder coñecer así a situación econó-

mica de Cuntis, logo de cinco anos sen uns or-

zamentos actualizados. Deste xeito, a nosa mo-

ción non foi aprobada. 

Ante isto, Veciñanza seguirá a buscar fórmulas 

para clarificar as contas municipais e poder 

ofrecer información exacta sobre a xestión dos 

recursos públicos, dos cartos de todos e todas.   

Lembramos que están aínda por aclarar casos 

concretos como o impago das Festas Patronais 

do ano 2014 e o destino das doazóns que os 

veciños e veciñas achegaron como cada ano. 

PP e PSOE non apoian a iniciativa de Veciñanza 
para realizar unha auditoría de contas 
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O único motivo para rexeitar unha 

revisión das contas é que exista algo 

que ocultar.  
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E tamén nos podes atopar no nº 39 da rúa Circunvalación, onde está o local 

social de Veciñanza. Vimos de colocar un buzón para recoller todo tipo de suxes-

tións, propostas, críticas ou comentarios que mediante esta vía calquera poida 

achegar. Alí celebramos as xuntanzas dos nosos grupos de traballo e as asem-

bleas de Veciñanza, de portas abertas sempre para quen queira achegarse.  



Unha oposición útil 
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Escoitámoste 

Veciñanza concorreu ás eleccións munici-

pais de maio sendo o impulso no que 

veciños e veciñas de Cuntis buscaban 

unha alternativa de goberno. Logo de 

obter 672 votos (2 concelleiros), exerce-

remos o noso labor desde a oposición 

durante esta lexislatura. A nosa será unha 

postura sempre leal e construtiva, fronte a 

un goberno numericamente feble. Cen-

trarémonos en canalizar a participación 

veciñal no día a día da vida municipal, 

axudando alí onde poidamos, informan-

do e traballando por unha transparencia 

plena en todo o referido aos recursos pú-

blicos. Veciñanza segue a ser un proxecto 

aberto, que unicamente ten sentido se se 

alimenta da participación e das achegas 

de veciños e veciñas. 

O Grupo Municipal de Veciñanza está 

formado por Saleta Fernández e por Santi 

Martínez, e neles desemboca o traballo 

feito por todo o resto dos participantes da 

asemblea de Veciñanza. Son as dúas per-

soas que lle poñen cara a un colectivo 

que foi medrando e que ten capacidade 

para impulsar iniciativas e darlle voz ás 

inquedanzas e reclamacións que se fagan 

chegar, así como para propoñer interven-

cións que melloren as condicións de vida 

das persoas e o desenvolvemento econó-

mico do noso municipio. 

PARTICIPA NOS PLENOS DO CONCELLO 

Os plenos celébranse o último venres cada 

dous meses, ás 20 h en horario de inverno e 

ás 20.30 h en horario de verán. É a túa opor-

tunidade para facer escoitar a túa voz.  

Que fixemos en Veciñanza nestes  
primeiros meses na oposición? 

26/6 
Convocamos un acto público para dar conta das reunións mantidas co resto de grupos 

políticos logo das Eleccións. 

19/7 
Solicitamos a celebración dun pleno extraordinario de carácter económico para aclarar o 

estado de contas do Concello. 

23/7 
Recollemos a demanda dos veciños/as de Cequeril e esiximos a retirada inmediata dos 

escombros que levaban anos á beira dos colectores. 

31/7 
Renovamos a aparencia e as funcionalidades da nosa web para dotala de maior utilida-

de. Para informar e participar >> www.veciñanza.gal 

7/8 
Celébrase o pleno económico solicitado por Veciñanza. Expoñemos a necesidade dunha 

auditoría de contas e esiximos máis documentación do estado económico do Concello. 

7/8 
[pregunta no Pleno] Interesámonos pola seguridade no entorno do CPI Don Aurelio, que 

constitúe toda unha tarefa pendente e resulta de vital importancia. 

7/8 

[pregunta no Pleno] Solicitamos que se procedan a realizar labores de conservación e 

mantemento tamén nos lavadoiros da parroquia de Arcos de Furco, como se veñen reali-

zando nalgúns outros do municipio. 

7/8 

[pregunta no Pleno] Preguntamos polas xestións para ceder o Centro de Saúde á Conse-

llaría de Sanidade para que se faga cargo do seu mantemento, supoñendo isto un aforro 

moi considerable para os recursos do concello. 

11/8 
Publicamos na nosa web un resumo do estado económico do Concello en base aos infor-

mes técnicos do Interventor Municipal. 

27/8 
Solicitamos unha relación detallada de facturas que incumpren a Lei de Contrato Público 

ás que se refire o informe 39/2015 de Intervención. 

5/9 

Recollemos a demanda dos veciños e veciñas da Casiña e rexistramos a solicitude para 

que se repare de inmediato unha tubaxe dos sumidoiros que levaba anos rota e vertendo 

augas fecais ao exterior. 

8/9 
Solicitamos a limpeza do Regato do Barreiro, que discorre polo centro da vila, antes de 

que a chegada das choivas poida producir dificultades e enchentes. 

9/9 

Realizamos na nosa web unha enquisa para que os/as participantes expresasen as súas 

preferencias para os festivos locais do 2016. Veciñanza defendería o que os veciños/as 

nos transmitisen por este medio. 

25/9 
Presentamos unha moción para solicitar unha Auditoría extraordinaria tendo en conta os 

informes económicos do Interventor Municipal. 

25/9 Presentamos unha moción para impedir que en Cuntis se realicen “festexos taurinos”. 

25/9 
Presentamos unha moción para que en Cuntis se prohiba a instalación de circos e atrac-

cións de feira con animais vivos e contra o maltrato animal. 

25/9 

[pregunta no Pleno] Interesámonos polas accións do goberno municipal en materia de 

emprego, tendo en conta que o paro mantense en Cuntis en cifras intolerables, facendo 

fincapé na necesidade de diversificar as materias dos obradoiros que se ofrezan. 

25/9 
[pregunta no Pleno] Preguntamos polo estudo licitado en febreiro deste ano sobre o estado 

das depuradoras do concello que está a realizar unha empresa privada. 

25/9 

[pregunta no Pleno] Preguntamos de novo se o Grupo de Goberno fixo algo para clarexar 

a débeda das festas patronais de 2014 ou se lle requiriu á asociación que acelerara a 

dación de contas por tratarse das doazóns de todos os veciños e veciñas. 

3/10 
Rexistramos a solicitude para que se paralice o cobro das taxas municipais abusivas que 

prexudiquen a actividade económica. 

8/10 

Acompañando a representantes veciñais da Casiña conseguimos desbloquear o seu 

proxecto de permuta de terreos para a posta en valor dunha zona de lecer pola que levan 

anos loitando. 

14/10 

Presentamos un informe sobre o deficiente estado dos parques infantís da Feira, recompi-

lando aquelas partes da normativa que incumpren e ofrecendo solucións para a súa 

reparación. 


