ACTA DO CONSELLO PARROQUIAL DE REBOREDA
XUNTAZA ORDINARIA DO 23 DE SETEMBRO DE 2014.
ORDE DO DIA
1 .- Aprobación da Acta anterior.
2 .- Orzamentos participativos.
3 .- Rogos e preguntas.
Na Sociedade Labrego Cultural de Reboreda, sendo as 20:40 horas do dia 23 de
setembro de 2014, previa convocatoria reuníronse as/os seguintes membros :
- Cecilia Pérez Orge, representante do BNG.
- José Luis Casal Iglesias, representante de AER.
- Manuel Rodriguez Couñago, representante das Asociacións Veciñais.
- Antonio Monteagudo Otero, representante das Asociacións Veciñais.
- Manuel Darriba Rivera, representante das Asociacións Veciñais.
- Rosa Fernández Santos, representante da Comunidade de Montes.
- Susana Diéguez Marín, representante da Comunidade de Montes.
- Rubén Carrera Puentes, representante das Asociacións Culturais.
- Javier Vilas Alonso, representante das Asociacións Culturais.
- Juan José Darriba Rivera, representante das Asociacións de Augas.
- Jerórino De Jesús Andrés, representante da ANPA.
Todas/os elas/es baixo a Presidencia, por delegación do Sr. Alcalde, de Maria José
Barciela Barros, asistidas/os por mín Mª Lourdes Fernández Arines, coa finalidade de
celebrar a xuntanza do Consello Parroquial de Reboreda convocada para o dia de hoxe.
Pola Presidencia declarouse aberta a sesión, pasandose a tratar a Orde do dia.
1 .- Aprobación da Acta anterior.
José Luis Casal Iglesias sinala que no punto nº 3 da acta anterior non se reflexou o
nome do camiño que se pretenda anchear que se corresponde co “ camiño estrada do
Cadaval” e Antonio Monteagudo apunta que o presuposto do arreglo de dito camiño
non é de 5.200 € coma reflixe a acta se non 6.237 €.
Correxidas ditas incidencias queda aprobada a acta anterior por unanimidade das/os
membros presentes.
2 .- Orzamentos Participativos.
A Presidenta solicitalles as/os membros do Consello que aporten as suas propostas.

Antonio Monteagudo propon coma unhas das actuacións o ancheo do camiño Estrada
do Cadaval e outra delas poderia ser o muro da Paradela.
José Luis Casal apunta que na acta anterior aprobarase por unanimidade celebrar
reunións cos veciños pero que estas xuntanzas non tiveron lugar, o que Antonio
Monteagudo resposta ca asociación de veciños decidiu colocar carteis pola parroquia
para que os veciños interesados poideran presentar as suas suxerencias nun buzón no
Centro Labrego Cultural pero que non se recolleu ninguna resposta. José Luis Casal dí
que iso non é excusa para non celebrar as reunións suxeridas na acta, ó que Cecilia
Pérez Orge e Jerónimo De Jesús din que cada colectivo é libre de facer o que crean
oportuno e que so terán que respostar ante os seus asociados.
Manuel Rodriguez Couñago está dacordo no arreglo do camiño do Cadaval.
Mª José Barciela dí ca Asociación de veciños propusolle tamén o arreglo da Estrada de
Santo Paio de Abaixo, o que Antonio Monteagudo alega que eles son partidarios de que
cos ornamentos participativos levense a cabo obras que se poidan rematar e non
empezar obras que queden a medias o que Juan José Darriba está dacordo.
Antonio Monteagudo tamén apunta que se poderia abrirse o camiño dende o marmoleiro
pero a Presidenta argumenta que esa obra require un proxecto mais importante, que
dende o concello podese facer unha memoria pero non un proxecto desas caracteristicas,
Juan Jose Darriba dille aPresidenta si eso poderian solicitarllo a Deputación o que
desposta que unha ver feito o proxecto o ano que ven poderia ser unha das actuacións a
levar a cabo.
José Luis Casal pregunta que no caso de que sobraran cartos que se faria. A Presidenta
dí que se poderia facer cousas pequenas coma colocar tubos para canalizar a auga diante
do colexio de Reboreda, colocar paneis, algún punto de luz……
Sometido a votación as actuacións a levar a cabo cos orzamentos participativos,
acordase cos votos en contra de José Luis Casal Iglesias e Manuel Rodriguez Couñago
as abstencións de Rosa Fernández Santos e Cecilia Pérez Orge e os votos a favor dos
restantes membros presentes, realizar as seguintes obras :
-

Anchear o camiño Estrada do Cadaval.
Anchear estrada Santo Paio de Abaixo.

3 .- Rogos e preguntas.
José Luis Casal pregunta por que se metieron os pilares de madera en el agua no Paseo a
Cataratas ¿ no se estropearan?.

Juan José Darriba opina que ditos pilares deberian estar feitos de ferro e os tirantes
serian mellor de cables de aceiro.
Mª José Barciela resposta que se fixo o que permitiu Augas de Galicia.
José Luis Casal pregunta se vaise seguir co paseo e ata adonde vaise a chegar. Mª José
Barciela expón que a intención do concello seria seguir pero que atopase con moitos
problemas coma o do terreo da Muiñeira, fontes, paso de Delio, etc.
Jose Luis Casal dille a presidenta que antiguamente existian dous camiños e que agora
quedou soamente un e que non é municipal se non que as persoas so teñen dereito a
pasar pero que no camiño puxeron un portal, pregunta coma o concello negociou con
unha persoa sen saber se o terreo era del. Mª José Barciela responde que o portal existe
dende sempre e ata o de agora nadie protestou e que non se lle pode quitar o terreo as
persoas que o tiveron dende hai moitos anos, pero que Delio deixa pasar a todo o
mundo, non se nega a que pase ninguén, e que se cambiou un carreiro de pes que tiña
medio metro de anchura, por un camiño de dous metros arranxado para pasear
Juan José Darriba pregunta cando vaise arranxar o pavimento do camiño de Agrelo.
Mª José Barciela explica que se comprometieron con concelleiro de obras Candido
Vilaboa a cambiar o asfalto por donde pasan os vehículos e a cambiar as chapas xunto a
de Torres, Juan José sugiere que llo soliciten a ADIF, pero a presidenta dí que dita
empresa comprometeuse a solucionar cousas pequenas pero non grandes inversións.
As 9:35 horas Rubén Carrera Puentes abandona a reunión.
Antonio Monteagudo expón que a asociación de cazadores están interesados en entrar
no Consello Parroquial e pregunta cal seria o trámite a seguir. Ante a falla de
información o respecto Cecilia Pérez Orge suxire que se consulte o reglamento do
Consello Parroquial para comprobar si se pode aumentar algún membro mais ou no caso
de que entre se algun colectivo teria que deixarlle algún posto.
Jerónimo De Jesús solicita uns tubos para canaliza a auga que discurre diante do
colexio.
Juan José Darriba pregunta si se pode facer unha pasarela na ponte torcida porque cando
se cruzan dous coches non queda sitio para as persoas.
E, non habendo máis asuntos a tratar, pola Presidenta levantase a sesión, sendo as vinte
e unha hora e cincuenta minutos da data fixada no encabezamento, en proba de todo o
que se extende na presente ACTA, da que, coma Secretaria do Consello, DOU FE.

