
Actualmente están a desenvolverse 
varias obras simultáneas na praza 
do Campo sen responder a un plan 
predefinido. Entre esas actuacións 
atópase a instalación de terrazas 
de madeira tropical para os bares 
da zona, un dispendio superior aos 
100.000 euros, inadmisíbel por des-

tinar cartos públicos a varios ne-
gocios particulares e que ademais 
ocultarán os Soportais do Campo, 
patrimonio de todas e todos. O go-
berno local do PP e CxB concentra 
neste entorno a práctica totalidade 
dos investimentos e das festas e 
actos que celebra. Con isto estase 
a privar ao resto de barrios e parro-
quias da cidade de actuacións moito 
máis necesarias e prioritarias que as 
operacións estéticas que PP e CxB 
desenvolven no Campo. 

O goberno local pretende construír 
no Campo unha “postal” para dar 
unha imaxe falseada da realidade 
de Betanzos. Mentres isto acontece 
o estado de limpeza e mantemento 
das prazas e rúas do resto da cida-

de e das parroquias é deplorábel. 
Cómpre sumar ademais o cheiro 
dos sumidoiros dalgunhas zonas, a 
falta de coidados dos xardíns públi-
cos ou o estado dos paseos á beira 
dos ríos. E se a iso sumamos a nula 
atención á ordenación do tráfico, ao 
estacionamento indebido ou aos ruí-
dos e falta de vixilancia nas noites 
da fin de semana xa temos o modelo 
de cidade do goberno local de PP e 
CxB: mentres haxa xente no Campo, 
Betanzos vai ben.

Para os veciños e veciñas, Betanzos 
é algo máis que a praza do Campo. 
A forma de gobernar de PP e CxB 
está a xerar agravios comparativos 
con moitas outras zonas da cidade 
nas que o goberno local non atende 
as demandas veciñais por interven-
cións moito máis necesarias e ur-
xentes ca un lavado de cara estético 
a unha praza. Cuestións que o BNG 
ven trasladando continuamente ao 
goberno local en cada sesión ple-
naria. Estamos a falar de limpeza 
das rúas, dotación de colectores 
do lixo ou limpeza dos existentes, 
reposición de luces fundidas, elimi-
nación de tapóns de tráfico, retirada 
de vehículos abandonados, arranxo 
de desperfectos no pavimento, do-
tación de equipamentos sociocomu-
nitarios,... Problemas reais da xente 
que inciden na súa calidade de vida, 
non intervencións improvisadas 
destinadas á egolatría duns poucos. 

Número 10. Epoca 1ª  / Decembro 2009

Im
pr

es
o 

po
st

al
 s

en
 e

nd
er

ez
o O goberno local oculta as necesidades 

da xente coas obras da praza do Campo

www.bng-galiza.org
Edita: BNG Betanzos

       O goberno PP – 
CxB provoca agravios 
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Os destragos económicos do PP impiden a limpeza, 
os servizos e pagarlle aos provedores

O pasado mes de xullo o goberno local 
do PP acordou a solicitude dun crédito 
bancario de 1,2 millóns de euros. Este 
crédito pretende cubrir as débedas 
que o Concello de Betanzos ten cos 
seus proveedores. Este ano 2009 xa 
se recoñeceron 1,9 millóns de euros 
para pagar preto de 2.000 facturas 
pendentes, das que preto de 1.400 
corresponden ao destrago económico 
de gastos do actual goberno PP-CxB.  

Gastos feitos por riba das posibilida-
des reais do Concello de Betanzos.

Entre as facturas dos dez recoñe-
cementos de débeda que neste ano 
fixo o equipo de goberno atópanse as 
facturas resultantes da privatización 
encuberta dos servizos municipais de 
limpeza e determinadas prestacións 
sociais ou do dispendio en festas, pro-
tocolo e propaganda. Ademais, figuran 
gastos innecesarios coma o barco 

podre do porto, a seguridade privada 
para as igrexas, gastos millonarios na 
festa da tortilla ou os asesores e asis-
tentes innecesarios contratados por 
PP e CxB. 

Non é de recibo que antes de pagar 
aos proveedores que teñen penden-
tes cobros desde o 2005 a alcaldesa 
aprobe directamente o cobro das súas 
propias dietas de 2008, antepoñendo 
os seus intereses personais aos do 
conxunto do municipio e sen explicar 
baixo que criterio se deixa para pagar 
máis tarde unha débeda máis vella. Ou 
que contrate a un electricista vencella-
do ao PP cando o Concello de Betan-
zos ten varios no cadro de persoal.

Con todos estes dispendios como os 
máis de 100.000 euros para as terra-
zas das cafeterías do Campo, nestes 
tempos de crise, PP e CxB esquecen 
atender as necesidades reais de Be-
tanzos: limpeza, mantemento de rúas 
e zonas verdes, control do tráfico, 
bolsas e axudas, ... Nestas cuestións 
é onde se deben gastar os cartos de 
todos os betanceiros e betanceiras.

O goberno local dá trato de favor a un alto cargo do PP
O BNG defenderá que prevalezan os 
intereses da cidadanía diante da pre-
tensión do goberno local de entregar 
unha cantidade millonaria aos Pita 
polo abandono do Alfonsetti, un in-
móbel de propiedade municipal. PP e 
CxB pretenden pagar pola adquisición 
do mobiliario do cine, estragado polos 
anos e o abandono.

PP e CxB, incapaces de entregar os 
terreos para o colexio

Os orzamentos da Xunta de Galiza só 
prevén 100.000 euros para o novo co-
lexio de primaria que xa tiña que estar 
feito no Carregal.  O goberno local de-
nunciou diante da Xunta anterior que 
esta cantidade non chegaba, mentres 
que agora cala e outorga. A razón 
é simple: non poden insistir en que 
non chega porque continúan sendo 
incapaces de poñer os terreos a dis-
posición da Xunta. O BNG presentou 
emendas aos orzamentos da Xunta de 

Galiza para que tanto o colexio como a 
galescola do Carregal figuren nas pre-
visións do goberno galego.

O BNG demanda seguridade na N-VI 
e N-651

O BNG presentou no Congreso dos De-
putados unha emenda  aos orzamentos 
do Estado para mellorar a seguridade 
viaria na N-VI e N-651, que contan con 
varios tramos urbanos conflitivos e in-
seguros no noso concello.
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O BNG leva ao Congreso o traslado do cuartel da 
Guardia Civil
O goberno local de PP e CxB anunciou 
a súa intención de suprimir estacio-
namentos na praza de Afonso IX, no 
entorno do cuartel da Guardia Civil. 
Alegan que esta medida vén imposta 
polo Ministerio de Interior debido ás 
medidas de seguridade que ten que 
ter o cuartel. O BNG entende que unha 
medida como esta influiría negativa-
mente na vida cotiá dos residentes e 
comerciantes da praza de Afonso IX. 
Ante esta situación, desde o BNG pro-
puxemos trasladar o cuartel desde o 
actual emprazamento no centro da ci-
dade até o extrarradio. Deste xeito con-
seguiríase un triple obxectivo: eliminar 
as restricións que afectan aos veciños 
e veciñas da zona, como son as inter-
ferencias na telefonía móbil, televisión 
e mandos a distancia, gravación da 
vía pública polas cámaras do cuartel 
e agora os recortes de aparcamento, 
devolver ao Concello de Betanzos a 
titularidade da parcela onde se asenta 

o cuartel e conseguir unhas modernas 
dependencias policiais no extrarradio, 
cumprindo todos os protocolos de se-
guridade.

O BNG levou ao Congreso dos Deputa-
dos a problemática dos veciños e veci-
ñas da zona. O voceiro nacionalista no 

Congreso, Francisco Jorquera, inter-
pelou ao Ministerio de Interior para co-
ñecer a disposición do goberno central 
para retirar o cuartel do centro da nosa 
cidade. Mentres tanto, o PSOE, a tra-
vés do Delegado do Goberno, negouse 
a atender esta demanda veciñal.

Galiza Nova lanza unha campaña para mellorar a 
biblioteca municipal
As mocidades do BNG están desen-
volvendo unha campaña reivindicando 
melloras na biblioteca municipal Cas-
telao. Os mozos e mozas consideran 
que a biblioteca non dá resposta a to-
das as necesidades da mocidade polas 
súas instalacións precarias, con ma-
terial obsoleto e con escasos fondos 
destinados a ela. Sobre todo en época 
de exames non solventa con garantías 
as necesidades do estudantado.

Galiza Nova levou unha proposta ao 
Consello da Mocidade propoñendo 
que o goberno local asinase un con-
venio cos centros de secundaria pú-
blicos da cidade para abrir as instala-
cións fóra do horario lectivo e que non 
respondeu. O goberno PP-CxB seguiu 
preferindo gastar os cartos nun barco 
podre abandonado no porto, festas da 
tortilla, terrazas, seguridade privada 
para as igrexas, ... Isto ten sentido coa 
liña que segue a dereita contra o ensi-
no público.  

Para intentar que se mellore a nosa 
biblioteca, Galiza Nova está a recoller 
sinaturas co obxectivo de conseguir 
todas estas prestacións para o estu-
dantado da nosa cidade.

As mocidades do BNG propuxeron 
mediante unha moción no pleno, que 
se abrise as instalacións da biblioteca 
municipal en horario nocturno e aper-
tura algunhas horas a fin de semana 
(sobre todo en época de exames, can-
do o horario de apertura é insuficien-
te). Proponse unha división funcional 
do espazo, separando unha sala de 
estudo doutra de traballo, a creación 
dunha bebeteca e outra zona para os 
labores de administración e reprogra-
fía propias da biblioteca. A proposta 
inclúe ampliar o tempo de conexión á 
rede wifi ademais de mellorar e ampliar 
o número de ordenadores que existen 
para a consulta en sala, así como a 
implantación dun software libre que 
reduciría os custos de licenzas. Todo 

isto iría acompañado dunha mellora 
do mobiliario e de algo tan necesario 
como a informatización dos fondos, 
algo habitual nas bibliotecas actuais, 
que permite saber mediante Internet 
que libros dispón a biblioteca.



Como contactar co BNG das Neves:
Travesía da Torre, 2-1º - 15.300 Betanzos
Teléfono: 981776466 Fax: 981776467
contacto@bngbetanzos.org
www.bng-galiza.org/betanzos

Im
preso en papel reciclado

O BNG presenta unha lei de caixas para que o 
aforro galego se invista na economía do país
O BNG tomou a iniciativa e rexistou no Parlamento galego a 
primeira Lei de Caixas desta lexislatura. Trátase dun proxecto 
de lei que ten como vectores principais o reforzo do veto do 
Goberno galego sobre calquer proceso de fusión -para evitar 
que as caixas galegas sexan absorbidas por entidades forá-
neas- e a participación directa da Xunta de Galiza na xestión 
destas corporacións financeiras. O BNG propón que o 20 
por cento dos membros das asembleas xerais das caixas 
sexan nomeados directamente polo Goberno galego.
O proxecto de lei foi apresentado en rolda de imprensa na 
Sede Nacional polo portavoz nacional do BNG, Guillerme 
Vázquez, e polo portavoz de Economía no Parlamento de 
Galiza, Fernando Blanco.
Na súa intervención perante os xornalistas, Guillerme Váz-
quez enfatizou que “o BNG toma a iniciativa nun momento 
económico complicado, diante da vontade clara dos po-
deres centrais de recentralizar as competencias sobre as 
caixas de aforro quitándollas ás CCAA”.
“Queremos que o Goberno galego participe directamente 
na xestión das caixas para garantir que o aforro galego se 
invista na economía produtiva do País”, salientou Guillerme 
Vázquez.
O líder nacionalista especificou que o propósito que anima 
o BNG a apresentar esta lei  é “impulsar a transparencia e 
democratización dos órgaos de goberno, afortalar o vínculo 
co tecido produtivo galego e blindar a capacidade da Xunta 

para garantir que as sedes sociais das caixas galegas es-
tean no país fronte aos intentos de deslocalizalas”.

Participación pública, comités de retribucións e 
investimentos
Tal e como explicou de xeito claro o portavoz de Economía 
do BNG, Fernando Blanco, “a proposta do BNG define que 
modelo queremos cara ao futuro porque a autorregulación 
non funcionou”.
Os pontos básicos do modelo do BNG para as caixas gale-
gas sintetízanse así:
• PARTICIPACIÓN PÚBLICA. A Administración galega esta-

rá representada cun 20 por cento dos conselleiros/as na 
Asemblea Xeral.

• CRIAZÓN DUN COMITÉ DE RETRIBUCIÓNS. Para garantir 
a transparencia. Estará composto por tres persoas, unha 
delas necesariamente un representante da Xunta de Ga-
liza con competencias en 
política financeira.

• CRIAZÓN DUN COMITÉ 
DE INVESTIMENTOS. For-
mado por tres persoas, 
tamén unha delas en re-
presentación da Xunta. 
Trátase de dotar o Gober-
no galego dun instrumen-
to para impulsar as súas 
políticas de dinamización 
económica.

• ELECCIÓN DOS ÓRGAOS DE DIRECCIÓN. Impulsaranse 
cambios para a democratización das caixas, nomeada-
mente no que ten a ver co nomeamento dos represen-
tantes dos impositores. A elección destes, unha vez se 
comprobe que cumpran determinados requisitos -saldo 
medio anual determinado- será por sorteo directo.

• DISPOSICIÓN ADICIONAL SOBRE FUSIÓNS. O BNG tense 
manifestado en diversas ocasións sobre a importancia de 
promover a fusión das caixas galegas e evitar que sexan ab-
sorbidas por caixas de outros territorios e, deste xeito, a pro-
posición de lei nacionalista recolle nunha disposición adicio-
nal que “o goberno impulsará calquer fusión entre as caixas 
de aforro galegas se as circunstancias así o demandan”.

O nacionalismo reforza o veto da Xunta para que as caixas 
galegas non sexan absorbidas por nengunha entidade foránea

       O BNG propón 
que o goberno galego 
elixa o 20 por cento 
dos membros das 
asembleas xerais 
das caixas

 Guillerme Vázquez 
e Fernando Blanco, 
durante a rolda de 
imprensa en que 

apresentaron a Lei 
de Caixas


