
propostas de investimento dos fondos do Plan Concellos 2018

Segundo  o  anunciado  pola  Deputación  de  Pontevedra  na  súa  web,  ao  Concello  de  Cuntis
correspóndenlle para o presente exercicio un total de 929.208,67 € (incluíndo a liña 1 de 2019 en
concepto de adianto) a investir en tres liñas distintas. Recollemos as propostas do Grupo Municipal
de Veciñanza baseadas nas principias deficiencias que persisten no noso municipio así como en
proxectos xa presentados durante os últimos meses:

• Recuperación do edificio do Matadoiro vello. O actual estado deste inmoble é de abandono
absoluto. A súa ubicación permite pensar nun proxecto de carácter cultural – patrimonial
que  potencialmente  sexa  referente  turístico  dun  sector  a  potenciar  na  nosa  vila.
Propoñemos  unha  exposición  exposición  permanente  adicada  a   recrear  a  vinculación
histórica entre Cuntis e a pedra, con especial atención aos nosos canteiros así como cos seus
e coas súas protagonistas. Un centro de interpretación e musealización que nos explique a
liña  continua  que  nos  leva  dende  os  achados  de  Castrolandín  ata  os  nosos  días.
Desenvólvese a idea en documento adxunto.

• Renovación da páxina web do Concello de Cuntis. A presenza na rede de Cuntis acumula
múltiples  carencias,  a  actual  web  non  é  funcional  e  o  mantemento  do  dominio
turismodecuntis.es sen actualizar  dende fai  tres  anos  ofrece unha pésima imaxe  para  o
concello. Urxe unha nova web con contidos actualizados, útil para o/a cidadán/á e adaptada
a todos os dispositivos móbiles.

• Mantemento  dos  Orzamentos  Participativos,  sen  minguar  a  cantidade  adicada  en  anos
anteriores.

• Saneamento do rural. Non pode deixar de considerarse este como un servizo básico que a
administración ten a obriga de satisfacer. 
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• Dotación económica para a posta en marcha dun plan de conservación e mantemento do
casco urbano. Veciñanza presentara en novembro de 2016 un informe sobre o estado das
rúas no núcleo urbano e solicitara a mellora da aparencia xeral, incidindo na necesidade de
reparar elementos danados, substituír aqueles que sexa necesario, arranxo de beirarrúas,
conexións eléctricas, barreiras arquitectónicas, etc.

• Mellora da  accesibilidade nos espazos públicos. En xaneiro de 2016 aprobábase no pleno
municipal unha moción presentada por Veciñanza relativa a este asunto. É unha obriga legal
(Ley 8/2013,de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana) que fixaba
no pasado 4 de decembro de 2017 a supresión de toda barreira arquitectónica en espazos
públicos.

• Dotación económica para  o  desenvolvemento dun  Plan de Fixación de Poboación.  Nos
últimos meses  Veciñanza presentou unha iniciativa  a este  respecto considerando que o
devalo demográfico é un dos principais desafíos que enfronta o noso Concello.

• Punto de información e asesoramento en materia forestal, acordo plenario de setembro de
2017.

• Elaboración dun Plan de Emerxencias Municipal, acordo plenario de decembro de 2017.

Saleta Fernández de la Torre                                                                                              Santi Martínez López  

29 de xaneiro de 2018
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