Objeto OLE

CONSELLO PARROQUIAL
STA. M.ª XEVE 01-03-16
ASISTENTES:
•
AAVV Os Tres Pinos
•
AAVV Os Tres Pinos
•
Comunidade augas da Igrexa
•
Comunidade de Montes
•
CF Gondar
•
Asociación cultural Sondexeve
•
Comunidad augas dos Fontáns
A concelleira delegada da parroquia Pilar Comesaña expón os distintos proxectos que hai
para Santa María de Xeve, e escoita as distintas peticións que lle fan dende o consello
parroquial.
PROXECTOS:
1.- O xoves 17 de marzo ás 20:30 h. haberá no local do antigo concello unha charla
informativa sobre o viño da IXP (indicación xeográfica protexida)
2.- O arranxo do campo de fútbol será dos primeiros do Concello en ser acondicionado.
3.- Realizaránse diversas obras menores :
•
Arranxos varios na zona da Costiña
•
Nos Fontáns está pendente de anchear e asfaltar unha pequena pista
•
Bachear o camiño que leva a Maúnzo
4.- Estase elaborando o proxecto para o arranxo integral do camiño que leva a Maúnzo,
con asfaltado e cunetas para a recollida das augas.
5.- Acondicionamento dun tramo do sendeiro que vai dende a Illa de Couso ata o
Pontillón. Realizar un tramo que transcorre pola parroquia, con arranxo de firme,
sinalización, tramos de madeira e unhas pequenas escaleiras.
6.- Colocación arqueta deteriorada na área recreativa
PETICIÓNS VECIÑAIS
1.- Os veciños dan as grazas polo arranxo da fonte de Corso
2.- Piden o ensanche da pista da Deputación (a que pasa por diante do edificio do antigo
Concello). Pilar Comesaña informa de que nos lugares onde se poida vaise ensanchar.
Tamén se farán as beiravías, a sinalización e a colocación de lombos onde sexan
necesarios.
3.- Colectores novos
4.- Arranxo dunha fonte
5.- Información sobre os composteiros, tanto comunitarios como individuais
6.- Na zona de Gatomorto caiu un muro dun particular que tapa unha presa de auga

facendo que ésta vaia pola estrada. Xa se notificou ao propietario pero non fai caso.
7.- Pídese a colaboración do Concello para a realización de diversos actos culturais:
•
Festa da Primavera
•
Día das letras galegas
•
Inauguración da biblioteca
8.- Na parroquia hai uns muiños que sería interesante arranxar. Como a súa propiedade é
privada, dende o Concello só se lle poden ofrecer os materiais necesarios para o
acondicionamento dos mesmos
9.- Un veciño entregou ao Concello a cruz do cruceiro do Outeiro. Queren que se volva a
colocar.
10.- Arranxos varios no antigo Concello
•
Planchas de falso teito
•
Facer unha contra dunha folla ou colocación dun estor na biblioteca
•
Arranxar a porta do baño que se atranca
•
Colocación de canastas e porterías no pavillón de fora
11.- Arranxos na nova casa de cultura
•
Luces fundidas
•
Hai varios baños coas tapas rotas
12.- Colectores novos e limpeza dos existentes

