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Xurxo Ferrón Vidán, concelleiro-voceiro do Grupo Mixto SumaRibeira, presenta ante a 

Corporación Municipal e o Alcalde, para a súa inclusión na orde do día do vindeiro 

Pleno a Proposición seguinte: 

Equilibrio orzamentario entre mantemento e realización de novas infraestruturas 

Os orzamentos dun concello son, obviamente, limitados. Isto obríganos a 

reponsabilizarnos co establecemento de prioridades.  

En moitas ocasións escoitamos ou lemos queixas pola falla de mantemento no noso 

concello. Subministro de auga, saneamento, beirarrúas, camiños, paseos de madeira, 

estradas, mobiliario urbano, parques, fontes, inmobles públicos,... . Dentro deste 

capítulo queremos reclamar atención sobre o fracaso que supuxo, e segue supoñendo, 

a imprevisión na dotación de pavimento de grandes lousas de pedra en rúas céntricas 

da capital e parroquias. Pavimentos que baixo a ben soante e moi usada denominación 

de humanización acapararon importantes partidas de axudas de outras institucións, e 

que están requirindo nos últimos anos custosos investimentos en reiteradas 

reparacións e substitucións, xunto con continuas queixas por provocación de caídas e 

xeración de ruído. Incompetente actuación de gobernos municipais do PP provocadora 

de dilapidación do público.  

En SumaRibeira pensamos que veñen medrando nos últimos anos os investimentos en 

novas infraestruturas en detrimento das necesarias actuacións para o adecuado 

sostemento do existente. É necesario un cambio de prioridades en beneficio do 

mantemento.  

Nesta lexislatura, e mesmo na anterior, fixéronse grandes inversións en realizar 

infraestruturas cuns investimentos millonarios (sexan do Concello ou doutras 

administracións). Pola contra, hai unha falla de conservación de infraestruturas que xa 

están en funcionamento, que raia na desidia. 

Non debemos esquecer que esas novas infraestruturas, que buscan ás veces máis á 

excelencia estética que o cumprimento dos requirimentos técnicos básicos, xeran 

novos gastos de conservación anual, mentres se permite dende o goberno municipal o 

descoido de equipamentos das parroquias e a cidade. Buscarán que nos acostumemos 

a esta dinámica?. 

Dende Suma Ribeira consideramos a conservación das infraestruturas municipais un 

eixo fundamental da acción política municipal. Primeiro, porque unha xestión eficaz do 

mantemento de infraestruturas, planificado e rigoroso evitaría custes nos que se 

incorre ao ter que facer obras mais grandes por non prever o deterioro que o paso do 

tempo inflixe nas mesmas. Segundo porque a ollos dos usuarios, a falla de 
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mantemento, se traduce en incomodidade e nunha sensación de desleixo que provoca 

críticas (merecidas moitas veces).  

Neste contexto propoñemos que con cada dotación orzamentaria necesaria para a 

construción dunha nova infraestrutura se nos informe ás veciñas e veciños cun estudio 

orientativo da previsión de gasto anual para o sostemento desa nova actuación.  

SumaRibeira prestará especial atención ás actuacións en materia de conservación á 

hora de decidir o sentido das súas votacións.  

 

É de acordo co exposto que propoñemos a adopción dos ACORDOS seguintes: 

1.- Que se faga unha planificación anual de mantemento de infraestruturas e se 

acometa polos servizos municipais, que consideramos deben ser reforzados. No caso 

de que non se poida facer por cuestións de tipo legal, se acometan por persoal externo 

ao concello. 

2.- Que na WEB municipal sexa habilitado un espazo dedicado a reclamacións e 

suxestións relacionadas co mantemento das infraestruturas e instalacións públicas.  

3.-  Que para facilitar o coñecemento e valoración do esforzo en materia de 

mantemento e conservación, figuren explicitamente nos orzamentos municipais as 

partidas económicas destinadas ao mesmo, e, asemade, a súa distribución xeográfica. 

4.- Que en todas as novas actuacións en infraestruturas e equipamentos figure unha 

cuantificación da previsión en custes de mantemento. 

5.- Que de acordo coas demandas das veciñas se vexan incrementados 

progresivamente os orzamentos destinados a conservación e mantemento. 

 

     Asinado: Xurxo Ferrón Vidán 

     Concelleiro de SumaRibeira 

 

En Ribeira, a doce de xullo de 2021. 
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