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O Goberno municipal aproba o orza-
mento cando xa remata o ano. Aquí
tendes un claro exemplo do caos na
xestión das arcas municipais e das
continuas irregularidades do goberno
do PP.
Xa non era dabondo con que o
Consello de Contas detectara
irregularidades nas contas do
Concello e incumprimentos legais en
materia urbanística e contratacións
de persoal; senón que agora teñen a
cara dura de aprobar o orzamento
cando xa remata o ano. Se fosen
rigorosos co gasto público poderían
facer cousas importantes para o
Pobo, pero diso o PP non entende.
O BNG propuxo 3 enmendas aos
orzamentos :
- Non cobrar ás persoas maiores a

axuda a domicilio por ser cidadáns
con poucos recursos.

- Que pagase o Concello a metade do
custo do prato do comedor aos
nenos e nenas do colexio público.

- Que estendera a axuda á natalidade
a tódolos nenos e nenas que

Xunta de Galiza acordan este novo
deslinde tal e como vai pedir o
Concello de Arbo, éste recuperará
terreo agora en poder dos Concellos
de As Neves e A Cañiza.

Se isto prospera unha parte dos
aeroxeradores que se atopan no
Parque de Montouto cambiarán de
Concello o que significa que os
beneficios económicos virán as arcas
municipais de Arbo nun excelente
momento dado que os aeroxeradores
pasarán a tributar polo IBI (Imposto
de bens inmobles) do 0,4% ao 1,3%
o que fará que o Concello aumente os
seus ingresos en máis dun 50%.

naceran no ano 2007 
Na relación de postos de traballo
ofértanse 3 prazas para policía local o
cal nós parece un despilfarro para
unha poboación de apenas 3.955
habitantes e que polo tanto non se
axusta ás necesidades prioritarias dos
cidadáns arbenses.

• Novo deslinde municipal

O BNG de Arbo presentou unha
moción onde pediu a revisión do des-
linde municipal existente entre os
Concellos de As Neves e A Cañiza.
A Corporación Municipal aprobou por
unanimidade a dita moción do BNG e
o Concello dirixirase ao organismo
competente na Xunta de Galiza para
que se inicien os trámites
administrativos.
A proposta fíxose sabendo que
CMVMC de Cabeiras solicitara o des-
linde municipal entre O Coto da
Campá e a Chan do Padrón.
Se as autoridades competentes da

O BNG consegue melloras para Arbo mentres
que o PP leva ao concello á parálise e o
desgoberno
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O BNG local consegue
melloras en materia de
vivenda e medio rural para
Arbo

Candidatura do BNG de Arbo



glifos forman parte da Arte Rupestre das
Rías Baixas e supoñen un potencial de
atracción turística importante para o noso
Concello.
A Concellalía de Cultura de Arbo é a máxi-
ma responsábel desta situación por non
cumprir coas súas obrigas: coidar, prote-
xer e dar a coñecer este rico patrimonio
que temos; concienciando á xente para
que non se produzan atropelos contra os
nosos bens patrimoniais.

Achan en Arbo novos petroglifos e mámoas, un
patrimonio que o goberno do PP segue descoidando
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Dez novos grupos de petróglifos (gra-
vados en pedra), compostos por cator-
ce laxas non inventariadas foron locali-
zados nos últimos meses na parroquia
de San Cristovo de Mourentán e recen-
temente tamén se localizou unha
mámoa (sepultura antiga) en Sela no
lugar chamado San Martiño. Todos
estes xacementos foron localizados por
Manuel Certal investigador afeccionado
do patrimonio histórico e etnográfico. 
Pero este tipo de bens BIC (bens de
interese cultural) protexidos pola lei do
Patrimonio Cultural de Galiza, que di:
“Os Concellos teñen a obriga de prote-
xer, defender, realzar e dar a coñecer o
valor cultural dos bens integrantes do
patrimonio cultural de Galiza que se
ubiquen no seu termo municipal”";
están en perigo de desaparecer porque

os gobernantes do PP no concello
seguen practicando unha política de
desleixo e irresponsabilidade: deixan
que se degrade un patrimonio de todos
os arbenses.
A máxima preocupación pola protec-
ción do patrimonio do Concelleiro de
Cultura (Horacio Gil) , debe ser referen-
te aos petróglifos destruídos ou des-
conchados polos incendios, pola broza
que os rodean, polo castro desapareci-
do, pola mámoa labrada, polas vertedu-
ras en explotacións romanas… O des-
goberno e incumprimento das súas
responsabilidades a que nos ten some-
tidos o PP é a causa directa de que o
noso patrimonio arqueolóxico estea
totalmente abandonado. 
Non debemos esquecer que estes petró-

eses dous espazos para habilitar vivendas
para alugar a familias que as queiran
ocupar, como está a pasar na nevense
Parroquia de Taboexa. Ademais, a
Consellaría habilitaría unha parte desas
dúas antigas escolas para uso das dúas
Parroquias. 
Para que isto ocorra, o PP local ten que
aceptar asinar un convenio coa Xunta e
cederlle a propiedade. A este respeito, o
BNG local logrou un paso decisivo ao
conseguir que todos os grupos políticos
do concello aprobaran unha moción neste
sentido

O BNG traballa para recuperar para vivendas as escolas
de Sela e Cabeiras
A Consellaría de Vivenda vai adxudicar
vivenda protexida a tres familias de
Arbo
Dende Agosto facerse coa propiedade
dunha vivenda protexida pola Xunta de
Galiza é máis fácil, máis transparente e
máis barato. Os promotores destas
vivendas terán que cedelas á Consellería
de Vivenda, quen as adxudicará aos
interesados mediante sorteo.
Se ti es un arbense que aínda non tes
vivenda habitual propia e estás
interesado en adquirir unha; non tes máis
que apuntarte na Listaxe de Solicitantes e
agardar a que haxa unha vivenda
protexida dispoñíbel no Concello.
Tal situación xa está a pasar en Arbo.
No edifico que fai esquina entre as rúas

Miguel Davila e a nova Luís Cubelas, a
Consellaría de Vivenda está a piques de
adxudicar 3 vivendas a outras tantas
familias arbenses que se anotaron nesa
listaxe.
Se queres inscribirte, podes atopar o
impreso na web da Consellaría de
Vivenda. O BNG de Arbo tamén dispón
dese impreso por se o necesitases.
Ademais, canta máis xente estea
interesada en adquirir unha vivenda
protexida promovida coa axuda da
Xunta maiores posibilidades de que se
constrúan novas vivendas ou se
rehabiliten as que están abandonadas.
Este é o caso das Escolas Unitarias de
Sela e Cabeiras. O BNG arbense ten o
compromiso de Teresa Táboas,
Conselleira de Vivenda, de rehabilitar

Petróglifo Pedra Pousadeira

Casas da Escola Unitaria da parroquia de Sela

Medio Rural mellora as pistas rurais de Arbo
A Consellaría de Medio Rural
gobernada polo BNG está investindo
moito diñeiro no agro galego en xeral e
no agro arbense en particular para
lograr que o traballo do labrego sexa
máis cómodo e rendible para as súas
explotacións e que se poida dinamizar a
actividade económica e a vida no rural

asentando poboación nas zonas máis
despoboadas e mellorando as rendas
dos labregos e labregas. As pistas do
agro que se están facendo en Arbo son
froito da boa colaboración dos veciños
doando parte das súas terras  e da
Consellaría do Medio Rural que pon o
diñeiro. O progreso é posíbel grazas á
colaboración de todos.

Camiño da Cea, pista do agro feita pola
Consellaría de Medio Rural 
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lamentábeis. O traballo do BNG
permitiu conseguir que a Consellaría de
Vivenda, dirixida polo BNG, poña o 80%
do investimento necesario para esta
actauación.

O BNG logra que se erradique o chabolismo no
concello
O BNG logrou que se aprobara no
Pleno por parte de todos os partidos
políticos unha proposta para que o
Concello asine un Convenio coa
Consellaría de Vivenda para erradicar

o chabolismo en Arbo.

Trátase de tres familias de Cabeiras e
San Cristovo de Mourentán que viven
en condicións moi infrahumanas e

Está claro que para o alcalde non é
prioritario o mantemento dos servizos
básicos que garantan a saúde da
poboación.
Coas súas declaracións o alcalde
descalifícase por si mesmo.

O BNG de Arbo denuncia o estado de abandono das
estacións depuradoras de augas residuais
Unha vez máis estamos diante dun
atentado ecolóxico e de salubridade das
augas que afecta a tódolos veciños e
veciñas arbenses polo esquecemento e
inoperancia do goberno do PP que a
única política que lle importa é a do
ladrillo. O mantemento dos servizos
básicos e saneamento das augas, iso
non interesa, non dá votos.
A meirande parte das depuradoras das
parroquias arbenses están nun estado
lamentable (Fontemaría,A Estación,
Barcela, Sela...), e en moitos casos
deitan directamente os xurros ao río

Deva e Miño.
Resulta vergoñento e indignante que os
cartos europeos investidos para o
saneamento das augas só servise para
facer construcións de formigón (as
supostas depuradoras) que están
inactivas e nun estado lamentable, en
moitos casos comidos polas silvas,
vulnerando a legalidade vixente e as
directivas europeas.
A resposta do Alcalde á prensa
referíndose ao BNG foi :” a esa gente no
le hago ningún tipo de comentario, que
se maten solos”. Depuradora de Fontemaría

competentes (Instituto Nacional de
Estatística, dependente de Madrid) sobre
esta situación quen, desgraciadamente,
non lle prestou atención algunha ao que
nós diciamos. 8 anos despois, o
rebumbio montado polo BNG nas últimas
eleccións municipais polo tema do Censo
deu os seus froitos. O BNG pide e pedirá
que as eleccións sexan limpas, que non
se cometa unha fraude contra a vontade
dos veciños e veciñas de Arbo infando o
censo con persoas que nunca viviron
aquí. E pedimos que a Lei se cumpra e se
castiguen as irregularidades cometidas
polo PP no noso concello.

A Xustiza investiga o inflamento do censo
utilizado polo PP para o pucheirazo eleitoral
O xulgado nº 3 de Ponteareas ven de
abrir dilixencias previas por
falsificación de documento público
contra o alcalde de Arbo e todos os
seus subordinados con
responsabilidades na xestión do Censo.
A xustiza ven asi a dar a razón ao BNG
que dende o primeiro día denunciou o
inflamento artificial do censo de Arbo
por parte do PP e que foi utilizado polo
alcalde para realizar un auténtico
pucheirazo eleitoral.
Os responsábeis do Censo Municipal
de 1996  no concello de Arbo decidiron
inventarse a familas enteiras para
manter a poboación e, así, tapar tódalas
súas incapacidades na xestión do ben
colectivo de tódolos arbenses.
En 16 anos de goberno do PP a
poboación arbense pasou de 5.053
habitantes no ano 1991 a 3.955
habitantes en 2006 tendo en conta a
xente inventada.

Cando en 1999 o BNG obtivo 3
concelleiros unha das primeiras cousas
que nos cheiraban mal era o tema do
Censo de Poboación, que é de onde se
extrae o Censo Electoral.
O sistema para inventar xente foi como
segue: nai, pai e 3 fillos con apelidos,
nomes, documentos de identidade e
enderezos falsos. Os enderezos ou ben
eran casas arruínadas, directamente
veigas onde non había casas ou casas
de veciños arbenses que descoñecían
por completo eses “novos membros”
da familia.
O primeiro que fixemos daquela foi
coller o número dun DNI que figuraba
como pertencente a unha moza
censada en Cabeiras e preguntar ás
autoridades competentes a quen
correspondía. Menuda sorpresa: aquel
DNI desa moza pertencía a un señor
maior que vivía en Foz, Lugo.
Informamos ás autoridades
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Como contactar co BNG de Arbo:
Teléfono: 639.439.936
e-mail: bngdearbo@hotmail.com
http://www.bngdearbo.com

O BNG solicitou mediante unha moción de urxencia que se
tratase no pleno do 28 de decembro o esaxerado  aumento
dos valores catastrais ás vivendas e veigas urbanas dos
arbenses e o PP dixo que non era urxente, unha resposta
totalmente improcedente cando se sabe que esta suba des-
proporcionada afecta a moitos veciños e veciñas de Arbo. 
Moitos deles atópanse con aumentos de ata o dobre ou o tri-
ple do que pagaban antes, ou ben aparecen veigas como
urbanas cando están en chan rústico segundo o actual Plan
Urbanístico. Estes cambios provocan inxustizas entre os
cidadáns que teñen que pagar impostos esaxerados por
terreos que non están dotados cos servizos básicos.
O Goberno Municipal mira para outro lado mentres os cida-
dáns quedan indefensos diante da Dirección Xeral do
Catastro, en moitos casos sen saber como actuar para impe-
dir aumentos inxustos do Imposto de Bens Inmobles (IBI).

O BNG xa solicitou un Pleno Extraordinario para
que dean explicacións diante dos veciños e veciñas
O BNG de Arbo vai pedir ao Pleno que non se leve a cabo a
esaxerada subida dos valores catastrais das vivendas e das
veigas de natureza urbana que na meirande parte dos casos
supón un aumento do 200% ou 300% para os veciños e
veciñas de Arbo.
O BNG entende que compre actualizar as rendas catastrais
pero non desta forma tan esaxerada dun ano para outro. E
todo pola incompetencia dun alcalde que en 16 anos non se
preocupou de sanear as arcas municipais e agora quere
aumentar o imposto de forma esaxerada e de golpe a tódo-
los veciños. 

O PP arbense permite un aumento esaxerado
dos valores catastrais das veigas e vivendas
urbanas que perxudirá a moitos veciños

Os nacionalistas consideramos un abuso e unha inxustiza que
se graven co IBI as veigas das parroquias que están cataloga-
das como núcleo rural segundo o actual plan urbanístico e
non dispoñen dos servizos básicos. Tamén é inxusto que que
sexan gravadas da mesma maneira aquelas parcelas inferio-
res a 500 metros onde nunca se poderá construír. 
Proporemos ao Pleno que se faga un aumento progresivo
do Imposto de Bens Inmobles anualmente e que non se pro-
duzan nas parcelas dos veciños das parroquias arbenses
esa discriminación na catalogación das veigas que sendo
inferiores aos 500 metros e non podendo construír teñen
que pagar. Polo tanto, proporemos que non sexan gravadas
da mesma forma.

O desgoberno do PP leva a
existencia de vertedoiros

incontrolados
O desgoberno e a falla de iniciativa do PP no concello están
a provocar que existan numerosos vertedoiros incontrola-
dos en Arbo. Así, na explotación aurífera da Lagoa, en
Barcela, -un xacemento romano que está catalogado pola
Xunta de Galiza-, existen catro lugares onde se producen a
cotío verteduras de lixo e cascallos. Resulta evidente que os
veciños das parroquias que están alonxados do Punto
Limpo non van levar alí os cascallos e a quinqualla por que
na súa maior parte non dispoñen de furgonetas e camións
transportalo ou debido á súa avanzada idade non poden
facelo. Neste sentido, dende o BNG de Arbo propoñemos
que o concello lle axude aos veciños a cumprir a lei. É dicir,
que o concello poña en marcha unha recollida periódica por
parroquias de todo tipo de cascallos e quincalla para levalos
até o Punto Limpo. Ademais, propoñemos que o concello
informe e sen-
sibilice a todos
os veciños e
veciñas da
necesidade de
manter limpo a
nosa paisaxe
para que todos
poidamos dis-
frutar dela. Verteduras en zona arqueolóxica na Mina

Aurífera de Barcela


