OFICIO DE ALCALDÍA
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
AUGAS DE GALICIA
Rúa Doutor Maceira 18 baixo,
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
En resposta ao seu escrito de data 10/12/2014, relativo á emisión de informe de
compatibilidade urbanística preceptivo segundo esixencia da Lei 9/2010, de 4 de novembro de
Augas de Galicia, para a execución do proxecto “Actuacións no abastecemento de Ribadeo.
Fase I”, axúntase o mesmo ao presente, emitido polo arquitecto municipal, de data 26/01/2015.
Sinalarlles que, no devandito informe, ademais da preceptiva análise do proxecto en relación
coa viabilidade urbanística, maniféstanse unha serie de consideracións e recomendacións
en relación co mesmo, que, na medida en que este concello é a administración que devirá en
titular e responsable das instalacións que pretenden executar, deberían cando menos ter en
conta.
Debe subliñarse que esta é a primeira oportunidade en que se poden facer alegacións ou
observacións por parte desta administración que represento, posto que non se tiña
coñecemento previo de que o proxecto en cuestión se ía executar nun lapso tan cercano de
tempo.
En todo caso, as consideracións que se recollen no informe, como non pode ser doutro xeito,
están elaboradas dende un punto de vista puramente técnico e obxectivo, en aras a lograr a
maior eficacia e eficiencia técnica e de asignación de recursos posible, baseándose tamén en
datos e informes achegados polo concesionario do abasto de auga municipal, que tamén
coñece os puntos febles e deficiencias máis acuciantes do servizo.
Ademais do anterior, lémbrolles tamén que vostedes son coñecedores da situación que se está
a padecer nos últimos tempos de vertidos ao río Grande, concretamente no encoro de Lexoso,
procedentes dunha instalación industrial sita no veciño Concello de Barreiros, que afecta á
outra captación de auga da que nos servimos, que ocasiona que en numerosas ocasións teña
que estar restrinxida ou cortada a subministración.
De non poñer remedio tamén a esta situación, a actuación que se contempla no proxecto
quedará coxa, se non se realiza tamén a substitución da tubaxe de fibrocemento da traída de
Vilarbetote, tal e como se expón no informe emitido polo técnico municipal que se lles axunta.
En consecuencia, sen menoscabo da interese municipal na execución do proxecto, pregáselles
que tomen en consideración na medida do posible o exposto no presente escrito.
En Ribadeo, a 27 de xaneiro de 2015
ALCALDE,
Asdo.: FERNANDO SUAREZ BARCIA.
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