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Muy boas veciñ@s; fai agora un ano, visitounos a Conselleira de
medio rural, Ánxeles Vázquez, para informarnos da inversión de
3,4 millóns de € para os proxectos de camiños e as fases de
execución das DÚAS CONCENTRACIÓNS PARCELARIAS de
Barbeito e San Vicenzo. Barbeito comprende unha superficie de
1.000 hectáreas, compostas por 1.771 parcelas, de 407
propietarios e San Vicenzo conta cunha superficie de 1.112
hectáreas, repartidas en 3.666 parcelas de 469 propietarios .
Comezaron en xaneiro as obras da REDE DE CAMIÑOS EN SAN
VICENZO; serán 26,6 kms de lonxitude, 11,6 de novo trazado, que darán acceso ás novas parcelas. En Barbeito
serán 29,7 kms, dos cales 21,3 de novo trazado e estase agardando por unha resolución de patrimonio para
comezar ca apertura das pistas principais.
A empresa contratada para a redacción do PXOM, Ceinsa, informou ó Concello a finais do 2016, que non están
en disposición de continuar cos traballos do plan xeral e cederíalle os dereitos do contrato a outra empresa
para continuar ca tramitación; esa outra empresa contaría cos servizos do anterior Coordinador do equipo
redactor, Fernando Delgado. O Secretario do Concello está a estudar esta posibilidade.
En relación á evolución do PXOM, traballábase na ADAPTACIÓN DO PLAN á nova Ley do Solo de Galicia do
2016, que afecta sobre todo ós suelos rústicos, onde ten unha especial relevancia o problema das plantacións
debido á Ley de Montes e a súa incidencia no noso termo municipal; dende o Concello remitiúse un escrito á
Consellería de Medio Rural e o Distrito Forestal onde se lles informa que nos atopamos redactando un novo
PXOM, onde se producen cambios importantes na clasificación do suelo e solicitamos que non utilicen para a
clasificación dos terreos o PXOM do ano 98, por non adaptarse á realidade e apliquen un criterio
individualizado ata a aprobación definitiva do Plan. A maiores, o Plan deberá coordinarse cas novas
concentracións parcelarias en execución: Barbeito e San Vicente.

IMPRESO SEN ENDEREZO POSTAL

Remataron as OBRAS NA TRAVESÍA URBANA DE VILASANTAR. Fixéronse aceras novas ata o ceminterio veciñal
e aparcadoiros no seu frente, dotando á zona de luminarias novas;
fixéronse tamén, dous tramos de aparcadoiros na zona central da
travesía e substituíronse tramos deteriorados. Esta travesía pasará
a ser municipal, co cal o Concello poderá actuar sobre esta vía,
acorde as nosas características, polo que non serán de aplicación as
restriccións da normativa autonómica de estradas, tales coma as
limitacións de usos ou actividades nas súas marxes ou accesos;
abriría tamén, a posibilidade de considerar o novo tramo urbano.
Pretende tamén a Xunta, transferir a travesía de Présaras, para o cal
dende o Concello solicitaremos tamén, outra actuación a cambio.
Na zona de Fonte Camba, Sesmonde-Barbeito, rematouse unha
NOVA SENDA PEATONAL que enlaza ca da rúa Monolito. Esta nova
senda, construíuse pegada ó peche das parcelas, de forma que
deixase zona para aparcar; leva tamén servizo de saneamento, para
poder verter na rede de sumidoiros do Concello de Curtis,
quedando só o sistema de bombeo, o cal realizarase este ano co
plan ambiental.

Ancheouse a 5 metros e AGLOMEROUSE EN MEZONZO os 1,2 kms de
pista que van dende Cernadas ata a Gión, límite ca parroquia de Barbeito,
dende onde se ensanchará tamén a pista, nos futuros traballos da
parcelaria de Barbeito.
Rematouse neste pasado marzo o
AMAÑO DA PISTA que cruza do
Castro de Vilariño á pista de
PortasSantas; abríronse cunetas,
colocáronse algúns tubos e
extendeuse zahorra por toda a súa superficie; o mesmo se fixo nunha
pista da parcelaria en Xafeita e nun camiño en Rú.
Arranxouse o interior da primeira planta do LOCAL SOCIAL DE
VILARIÑO; colocouse falso teito de láminas de madeira, reparado e
barnizado das vigas e cerchas de madeira, colocación de grés
porcelánico no chan e enlucido e pintado das paredes.
No COLEXIO DE PRÉSARAS,
substituíronse os traslúcidos da
fachada do porche por pranchas
de policarbonato. Tamén, no
pasado verán, pintaronse
diferentes xogos infantís no chan da pista exterior. Comentar que este
ano foi o propio cole quen diseñou o calendario anual municipal, cun
resultado expléndido. Mantivo, en marzo, o Alcalde unha REUNIÓN CON
EDUCACIÓN para solicitar a mellora do acceso ó centro máis o arranxo
dos aseos.
Retirouse xa, o chan que rodea a PISCINA MUNICIPAL, o cal atopábase
moi desgastado o perder a cualidade antideslizante e que xa producira
algún disgusto; cóntase que o novo esté colocado para apertura da
piscina no verán.
Fixéronse en abril ARRANXOS DE PISTAS que quedaran pendentes de
executar do POS16 e PAS15; limpezas de cunetas e asfaltado en tramos
de pistas das aldeas de: Conchobello, Currás, Mociño, pista cara
Barcioi, Raido-Follente, Calzada, Cernadas, Tamou, Cezar, Pazos-Ponte
das Gándaras, Opa.
A corporación municipal aprobou, no pleno do 23/02/17, a proposta de obras con cargo o PLAN POS+17 que
suporá unha inversión de 174.501€ destinado a MILLORAS VIARIAS NO MUNICIPIO. A esta cantidade súmase,
unha achega de 160.000€ para gastos correntes e 56.368€ para o pago a proveedores. Os proxectos de reforzo
de firme con riego son en: O Campo, Zanfoga, Panacioi e Eirixe de Armental (ésta con ancho a 5 metros e zona
de aparcar) e aglomerar a 5 metros a pista que ven dende o cruce Fachal-Opa-Xafeita cara Vilasantar.
Tamén aprobáronse as actuacións do Plan Complementario; riegos en: Turío, pista acceso piscina municipal,
acceso ETAP, Días, Castro Vilariño e aglomerado a 5 metros dende cruce Fachal-Opa-Xafeita ata ponte río das
Gándaras; estas actuacións teñen un importe de 127.895€.

Resolveuse no pleno do 28/03/17 o proceso de adxudicación para a “xestión
integral do CENTRO DE AGRICULTURA ECOLÓXICA de Vilasantar”. A empresa
adxudicataria, “Asociación Raiña”, presentou un proxecto innovador, cunha
perspectiva global e integradora e que unha vez posto en funcionamento, terá para
o noso Concello e contorna, un impacto positivo, non só polo que significa a nivel de
ecoloxía, senon que ademáis, podería favorecer o desenvolvemento comunitario a
nivel económico, social e significar unha alternativa de futuro para o Concello de
Vilasantar. O 12 de abril asinouse o contrato.
Tamén no pleno do 28/03/17 adxudicouse a obra
“REDE DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA NA
PARROQUIA DE SAN VICENZO”, comezando xa a
traballar con dous equipos para levar o auga dende o depósito do Seixo ata
todas as aldeas da parroquia. Rematou, este outono, a construcción da
CAPTACIÓN que leva o auga ó depósito.
Comentar que se fixo un pozo de rexistro novo en Vilariño para conectar as
bombas de presión á rede de auga que vai á aldea de CENCASAS, ó cal non
chegaba con forza ás vivendas; pola contra, no CAMPO DA FEIRA, colocouse
un reductor de presión para minorar á forza
do auga na rede que vai ás vivendas.
Colocáronse tres MARQUESINA NOVAS;
dúas no cruce da estrada AC-840 co cruce de
Présaras, unha para cada sentido, e a
terceira, no Campo da Cruz de Vilariño. Substituiranse, durante este ano,
outras marquesinas que se atopen deterioradas.
Adquiriuse un NOVO COCHE para o servizo do Concello; é unha pick-up 4x4
de dobre cabina, 2.4 diesel de 150 c.v. con enganche de remolque e
portacargas no teito.
Está previsto, durante este ano, o arranxo dalgúns tramos deteriorados de
pistas da PARCELARIA DE ARMENTAL e o asfaltado dun tramo de pista en
Sesmonde-Armental que dá acceso a dúas explotacións gandeiras. Tamén
está previsto para este verán, o ancheado e aglomerado do tramo que vai dende “a Cruz de Guerra” ó inicio da
pista municipal que leva cara Vilariño. Asfaltarase, tamén este ano, a pista que pasa por detrás do restaurante
“Caba” e o negocio “ventusport” en Sesmonde.
Fixéronse tamén, SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN para: luminarias na zona de Sesmonde, pista multideporte no
Roseo, adecuación do sendeiro dos muiños e unha cuadrilla medioambiental.
Vilasantar incorporouse ó FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE a prol da cooperación
internacional. O concello achega unha cuota anual que serán reinvestidas tanto en accións de cooperación
internacional como en actividades de sensibilización en Galicia e Vilasantar.
Tamén, no último pleno ordinario, aprobouse iniciar o proceso de adhesión á RESERVA DA BIOSFERA, figura
que concede a UNESCO ós territorios comprometidos na conservación ambiental e o desenrolo económico
sostible; un bo selo de calidade para o noso Concello!.

Xa está acondicionado e sinalizado o tramo do CAMIÑO DE SANTIAGO (Camiño Norte,
Ruta Da Costa) que discorre polo noso concello.
O Concello de Vilasantar ven de adherirse á oferta presentada pola SGAE, pola que
mediante o pago dunha tarifa simplificada de 1.335€/ano, as COMISIÓNS DE FESTAS das
distintas parroquias, non terán que facer fronte o pago (7%+iva) que estaban obrigados a
satisfacer pola organización das festas á SGAE; a vixencia é a partir de xaneiro de 2017.
A piques está o SERGAS de asumir a xestión completa dos servizos asociados á xestión do
CENTRO DE SAÚDE DE PRÉSARAS: limpeza, luz, auga, traballos de mantemento, calefacción...; todos estes
servizos, sempre foron prestados polo Concello. A finais do 2016 asinouse un convenio ca Xunta para a cesión
do centro de saúde de Présaras ó SERGAS.
Infórmase de que no pleno do 18/08/16 douse conta da renuncia, ó cargo de Concelleira do Concello, da edil do
BNG, Manuela García Freire; no pleno do 15/12/16 dase conta da TOMA DE POSESIÓN DO NOVO
CONCELLEIRO, Álvaro García Freire, candidato nº6 do BNG, logo das renuncias dos candidatos nº4 e nº 5 do
BNG, das cales douse conta no pleno do 27/09/16.
O Concello de Vilasantar, xunto cos de Curtis e Sobrado elaboramos un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CONTRA
A VIOLENCIA DE XÉNERO, onde se recollen os criterios que servirán de guía os profesionais á hora de garantir
unha atención integral ás victimas e unha maior eficacia das súas actuacións; recordar que temos un servizo de
asesoría xurídica no Centro de Información á Muller.
Contamos con NOVA ASISTENTA SOCIAL, Iria, mentres Montse esté en excedencia; temos 9 traballadoras en
axuda no fogar municipal para atender 214 horas de libre concurrencia e 886 de dependencia.
Continúase os mércores co SERVIZO DE ORIENTACIÓN LABORAL, onde se atende ós demandantes de emprego
e elabóranse os boletíns de emprego que se publican cada 15 días na páxina web do Concello; páxina web
renovada e que agora se accede mediante www.vilasantar.gal.
Rematou a primeiros de marzo o SEGUNDO OBRADOIRO DE EMPREGO “o fogar da montaña” onde
participaba o noso Concello, xunto con outros cinco concellos da contorna. Tres veciñ@s de Vilasantar
obtiveron o certificado oficial de “atención sociosanitaria a persoas a domicilio”.
Continúase con todas e cada unha das ACTIVIDADES E SERVIZOS que se viñan desenrolando para os diferentes
grupos de idade: actividades extraescolares, danza, madrugadores, mantemento adultos e maiores, taller de
memoria, piscina, balneario (agora en Vilalba), aula CEMIT. Comezouse este ano con dous campamento novos,
no servizo de CONCILIACIÓN LABORAL E FAMILIAR: o do antroido
e o de semana santa, que se suma os xa existentes de verán e nadal.
No mes de marzo, mantivo o Alcalde unha REUNIÓN CA
CONSELLEIRA DE MEDIO AMBIENTE, Beatriz Mato, para analizar a
posibilidade de facer unha área recreativa nun terreo da parroquia
de Vilasantar e estudar a posibilidade de completar a rede
municipal de auga.

se es de vilasantar...
se vives en vilasantar...
se queres a vilasantar...

EMPADRÓATE EN VILASANTAR

Vilasantar Sempre é unha publicación do
Concello de Vilasantar que pretende
achegar a información da actividade
municipal a veciñanza, no camiño de
avanzar na participación cidadá e na
transparencia do facer público.

