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Unha das primeiras iniciativas de Veciñanza na 
Corporación Municipal de Cuntis foi o impulso 
dunha auditoría de contas para clarexar o estado 
económico do Concello. Todos os informes e 
documentación dispoñibles así o aconsellaban, pero 
a moción que presentou o noso grupo municipal 
non puido ser aprobada grazas ao voto en contra do 
PP e á abstención cómplice do PSOE.

Con todo, e guiados polo compromiso de 
traballar en prol da transparencia, acordamos 
remitir toda a documentación da que 
dispoñiamos ao Tribunal de Cuentas, organo 
estatal encargado da �scalización económica das 
administracións públicas. A �nais do pasado mes de 
decembro recibiamos resposta por parte do 
devandito Tribunal na que se nos informaba de que 
a situación “presupuestaria e de gasto” do Concello 
de Cuntis pasa á Sección de Enxuiciamento “por 
existiren indicios de responsabilidade contable”.

Esta decisión do Tribunal de Cuentas avala a postura 
de Veciñanza a respecto da necesidade de aclarar a 
situación económica dun Concello que foi 
xestionado durante unha lexislatura enteira sen 
elaborar uns orzamentos, excedendo 
constantemente os límites de gasto, abusando de 
procedementos extraordinarios e normalizando o 
incumprimento da Lei de Contratos do Sector 
Público. Velaí a herdanza dun Partido Popular que 
practicou a irresponsabilidade en cada unha das 

Ademais da actividade propia das tarefas políticas, Veciñanza traballa no aspecto informativo para 
transparentar a vida institucional do Concello. Somos a única forza de Cuntis que dispón dunha 
web na que informamos dos asuntos máis salientables da nosa actividade, publicando 
documentos, crónicas dos plenos, notas de prensa e outra información de interese.

Publicamos, ademais, os videos dos 
plenos para quen non poida asistir, aínda 
que insistimos sempre na importancia de 
acudir ás sesións. Unha sociedade con 
espírito crítico e esixente obterá como 
produto uns representantes máis 
e�cientes e controlados/as.

Ademais, na nosa páxina de Facebook 
ofrecemos un seguimento máis 
pormenorizado da actividade cotiá de 
Veciñanza.
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Noti�cación do Tribunal de Cuentas.

Traballamos. 
Informamos. 

Axudamos.
O Tribunal de Cuentas admite a �scalización
económica do Concello impulsada por Veciñanza

Para máis información  podes 
visitar a nosa web: 
www.veciñanza.gal

No noso Facebook:
facebook.com/vecinhanza/

Email: info@veciñanza.gal

Veciñanza é un proxecto aberto, que se constrúe coa
participación de todos e todas. Achégate, bótanos unha man!!
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A comezos de ano, os problemas causados polo desbordamento dos nosos ríos asolagaron a 
actualidade da vila e mesmo situaron a Cuntis, unha vez máis, no foco das noticias en todo o País.
No pleno do 29 de xaneiro, Veciñanza foi o único grupo que propuxo este asunto para o seu 
debate. Fixémolo mediante a presentación dunha completa moción na que, ademais do 
correspondente acordo, �xemos unha cronoloxía detallada dende 1996 na que sinalamos os 
principais feitos que axudan a entender esta problemática. Esta moción está dispoñible na nosa 
web www.veciñanza.gal, e como dicimos, ten un gran valor informativo.

Consideramos que este é un asunto de vital importancia no que todas as forzas políticas debemos 
pór por diante os intereses de Cuntis antes que os dos distintos partidos. É necesario asumir este 
como un problema grave e abordalo, dunha vez por todas, coa seriedade que merece. Veciñanza 
propón a creación dunha mesa na que esteamos representados todos os grupos políticos 
para manter xuntanzas cos responsables de todas as administracións implicadas e poder 
esixir solucións e compromisos concretos.

A Xunta excluíu recentemente o Gallo e o 
Umia da limpeza que vai facer en varios 
ríos do País, para evitar precisamente a 
repetición de problemas derivados das 
enchentes. Descoñecemos se estamos 
ante un caso de discrimación por 
descoñecemento ou simplemente por 
razóns políticas. O certo é que calquera 
das dúas posibilidades son intolerables e 
un menosprezo aos veciños e veciñas. A 
actitude do PP de Cuntis segue a ser de 
absoluta indiferencia e complicidade 
total co seu partido, no goberno da Xunta 
de Galicia. Tamén excluíu expresamente o 
treito da N-640 no que con�úen o Gallo e 
mailo regato de Trasponte do Plan de 
Risco de Inundacións, sendo esta zona un 
foco habitual de desbordamentos mesmo 
sen que caian grandes cantidades de 
choivas. Quedou ao descuberto o 
malgasto de fondos públicos en 
infraestruturas en materia de 
saneamento, como por exemplo o 
chamado “Tanque de Tormentas”, 
asolagado ante os primeiros 
desbordamentos, ao carón da 
depuradora de Meira.

Xa coñecemos a indiferenza absoluta que o PP amosa 
fronte aos problemas de Cuntis. O que agora precisamos 
é un Alcalde que sexa capaz de liderar e facerse escoitar 
ante as Administracións de rango superior, para non 
consentir máis a marxinación da nosa vila. Precisamos 
un grupo de Goberno que antepoña os intereses de 
Cuntis fronte aos dos seus respectivos partidos, que 
gobernan tamén na Deputación de Pontevedra, e que lle 
esixan ao ente provincial a mesma implicación na 
solución dos problemas que amosa para outro tipo de 
actividades.
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Qué facemos?

26/10__rexistramos a iniciativa para a redacción de novas
   ordenanzas �scais e esiximos unha rebaixa no  IBI,
   que �nalmente se aplicará.

03/11__valoramos os nulos investimentos da Xunta de
   Galicia en Cuntis nos Orzamentos 2016.

17/11__anunciamos a posta a disposición do noso local
    para o uso de asociacións e colectivos de Cuntis

27/11__tramitamos a petición dos veciños/as da Igrexa
   (San Mamede) para que se limparan as beirarrúas dos viais da aldea.

27/11__instamos no pleno a que o Goberno Local pelexe por
   garantir unha prestación sanitaria digna e completa
   en Cuntis.

12/12__organizamos no noso local social un curso gratuíto
    de RCP (reanimación cardio-pulmonar)

22/12__recibimos a noti�cación de parte do Tribunal de
   Cuentas da apertura de investigación por parte da
   súa Sección de Enxuizamento sobre o estado
                económico do Concello de Cuntis.

04/1__reunímonos con representantes de COGAMI
 para valorar as necesidades en materia de
 accesibilidade que aínda persisten no noso municipio.

16/1__participamos na Estrada no primeiro encontro de
 candidaturas municipalistas para a con�guración
 dunha candidatura cidadá para as eleccións ao
 Parlamento Galego.

Veciñanza pide entendemento e compromisos
para solucionar o problema das enchentes


