
A capacidade, falando de xestión pú-
blica, só se pode medir axeitadamen-
te analizando o programa e a planifi-
cación dun goberno e comparándoos 
despois coa calidade e o grao de exe-
cución dos mesmos. 

Con todo e con iso, o goberno PP-
CxB dirixido por María Faraldo nin 
sequera permitiu seguir este sinxelo 
esquema de análise. A incapacidade 
bótase de ver na posta en marcha 
de proxectos con nula operativida-
de, coma esa faraónica reforma dos 
soportais da rúa Ferradores, póñase 
por caso, pero tamén, e velaquí o 
máis grave, na nula planificación pre-
via a calquera iniciativa dun goberno 
inanimado que só se moveu por im-
pulsos, a golpe de improvisación ou 
de “ideas luminosas”.

Orzamento
O último orzamento aprobado –o 
documento primordial para decidir 
como e onde se gastan os cartos de 
noso- é do ano 2008 e segue a es-
trutura formal -nin iso se preocupa-

ron de analizar- dos 
orzamentos do an-
terior goberno mu-
nicipal e das súas 
áreas de goberno, 
moitas delas, como 
a Concellaría de 
Casco Histórico ou 
a de Mocidade que 
ostentara o BNG, ou 
ben directamente 
eliminadas ou con-
denadas a ser só un rótulo por unha 
completa e abraiante inactividade 
como constatan mozos e mozas, co-
merciantes ou veciños e veciñas do 
Casco Histórico. 

Cando o 2009 pasou sen orzamento 
ningún, cando enfrontamos a primei-
ra metade deste 2010 sen visos de 
que presenten un documento que 
debería ser elaborado cando menos 
no mes de novembro do ano pasado, 
calquera manifestación sobre unha 
mínima planificación das cousas de 
goberno fica enteiramente ridiculiza-
da polos feitos.

Así, non debe estrañar unha chisca 
que PP e CxB 
queiran botarse 
as culpas o un ao 
outro desta pa-
rálise á que nos 
guiaron. Por moi-
tos investimen-
tos do Estado e 
da Deputación 
que recibiramos 
todos, ningunha 
economía local 

pode sacar músculo se o goberno 
municipal non se molesta sequera en 
sacar un orzamento.

Plan Xeral
E se isto é así, que dicir do Plan 
Xeral, un documento que, a falta do 
estudo ambiental, estaba practica-
mente rematado nos primeiros me-
ses de 2007, antes do cambio de 
goberno. Claro que aquí, a incapa-
cidade mestúrase con outras moitas 
variábeis, algunhas delas claramente 
relacionadas con mudas lexislativas 
claramente prexudiciais para a nosa 
contorna litoral e para os nosos ám-
bitos rurais.

Poderán facer como até agora, 
sacando algún coello da chistera 
para saír na foto (como os baúis 
veroneses aqueles), seguir co se-
rial “agora somos amigos, agora 
non” pero o certo é que, a pouco 
máis dun ano para o remate do 
mandato, xa non hai quen qui-
te de enriba a impresión de que 
estes anos foron anos perdidos 
para Betanzos.
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municipais é o síntoma da descomposición do 
goberno local do PP
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       Os mozos e mozas, 
comerciantes, veciñas e 
veciños, están a pagar 
os custos da inacción 
de María Faraldo e 
compañía

Bloque
Betanzos

       Hai 
unha nula 
planificación 
previa no 
goberno de 
PP-CxB

Este barco que apodrece no porto custou 5000 euros
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Cos cartos dos betanceiros e betanceiras 
fináncianse obras particulares
Tanto PP coma CXB seguen a dar 
mostras de confundir o público e 
o privado. Mentres permanece sen 
resolver a situación das terrazas do 
Campo, logo de sufragar con fondos 
públicos uns elementos para uso pri-
vado, cando o que procedía era unha 
concesión aos particulares e unhas 
obras costeadas por eles mesmos, o 
que constitúe unha malversación de 
fondos, deciden resolver a conce-
sión do andar superior do mercado 
cunha anticipación de 20 anos, obri-
gándonos a desbaldir o Patrimonio 
Municipal do Solo e pagarmos máis 
de 200.000 euros por unhas obras 
que, esperando o tempo suficiente, 
xa poderían estar amortizadas. 

Se xa no seu 
momento os ve-
ciños e veciñas 
criticaran esta 
polémica con-
cesión, agora 
con máis razón 
critican esta 
resolución an-
ticipada, tendo 
en conta o que 
nos custa e a 
chea de necesi-
dades de maior 
importancia que 
temos todos os 
betanceiros e betanceiras. Nun e 
outro caso, demóstrase a nula capa-
cidade da xestión do noso dominio 

público e dos nosos bens patrimo-
niais por quen, en certa maneira, 
manexa o que é de todos coma se 
fose de seu.     

Por iniciativa do BNG o 
Conservatorio levará o nome 

de Carlos López
Carlos López García Picos será home-
naxeado polo Concello de Betanzos. 
O BNG propuxo dar o seu nome ao 
Conservatorio, nomealo Fillo Predilec-
to e gravar un concerto con pezas da 
súa autoría para editar a achegar a súa 
obra á xente. Desde o BNG lamenta-
mos que a homenaxe non se tributase 
en vida do compositor. 

O BNG leva ao Parlamento 
a mellora da pasarela de 

Infesta
O BNG levou ao Congreso dos Deputa-
dos a necesidade de arranxar a pasa-
rela sobre a vía férrea en Infesta, cuxo 
estado de deterioro fai que a veciñanza 
non a use e atravese a vía pola ponte 
da estrada. Por este motivo tamén se 
levou ao Parlamento de Galiza a ne-
cesidade de dotar de beirarrúas esta 

ponte, mellorar o acceso á mesma 
para o tránsito rodado e instalar semá-
foros e outros dispositivos de seguri-
dade na estrada ao seu paso por Infes-
ta. Do mesmo modo, o BNG trasladou 
ao Parlamento de Galiza a inquedanza 
dos residentes na zona diante da emi-
sión de cinza á atmosfera por parte 
dunha industria madeireira da zona.

Os pais e nais denuncian o 
recorte de prazas na escola 

infantil do Carregal
A conselleira de Traballo e Benestar 
visitou Betanzos para anunciar a cons-
trución da galescola do Carregal, mais 
sen dar prazos concretos. O seu anun-
cio indicaba que van erguer un centro 
de 5 unidades, con prazas para 74 
meniños e meniñas. A galescola que 
proxectou o BNG e que María Faraldo 
bloqueou contaba con 7 unidades e 
100 prazas. O PP recorta as presta-
cións dun centro que por obra e graza 
de Faraldo e CxB aínda non entrou en 
funcionamento.
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Máis de 200.000 euros estragados na planta alta do mercado

Os concelleiros do BNG, Xabier López e Henrique del Río, na pasarela de Infesta
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PP e CxB ocultan o expediente do Alfonsetti
O BNG propuxo que o Tribunal de 
Contas e o Consello Consultivo exa-
minasen o expediente do Alfonsetti 
para aclarar se a indemnización que 
acordaron pagar PP e CxB aos inquili-
nos do cine é correcta. A proposta foi 
levada ao pleno do Concello logo de 
que un incendio afectase parcialmen-
te ao cine e o goberno local decidise 
iniciar as obras sen determinar as 
responsabilidades no incendio. PP e 
CxB negáronse a que ningunha destas 
institucións externas examinase os 
seus actos en relación ao cine porque 
teñen algo que ocultar.

Logo, PP e CxB pretenderon eludir 
as súas responsabilidades derivando 
as mesmas cara ao goberno anterior, 
cando este, e máis concretamente o 

BNG, sempre se 
opuxo a facerlle un 
pago indebido aos 
Pita.

A resposta do go-
berno local pon de 
manifesto o contu-
bernio de PP e CxB 
coa familia Pita e  
demostran que te-
men un pronuncia-
mento desde unha 
entidade externa 
que avale a nega-
tiva do BNG a pagar esa indemniza-
ción. Se o goberno de María Faraldo 
tivese a certeza de que actuaron ben 
non terían problema en pedir ese in-
forme, que si pediron noutros casos. 

Porén, negaron un exame externo que 
botase luz neste tema, prevalecendo a 
defensa dos seus intereses e da fami-
lia Pita sobre a defensa dos intereses 
xerais de Betanzos e a transparencia 
da que tanto alardean.

Os veciños e veciñas de Betanzos piden o cese dos 
dispendios protagonizados polo goberno local
Veciños e veciñas de Betanzos están 
fartos dos dispendios protagonizados 
polos sucesivos gobernos encabe-
zados por María Faraldo desde que 
CxB decidiu aupala á Alcaldía. Desde 
o pregón de pago das festas do ano 
2007 previo pagamento á pregoeira 
elixida, até os asesores “pantasma”, 
contratos irregulares, excesos 
en festas e propaganda, o 
barco podre depositado 
no porto, o caso dos 
baúis veroneses, as 
terrazas e un longo 
etcétera. Por riba, 
a alcaldesa non 
asume as súas 
responsabilida-
des por ter ao 
Concello de Be-
tanzos durante 
dous anos sen 
orzamentos dis-
parando os gastos 
sen control até cifras 

millonarias en euros.

Agora os betanceiros e betanceiras 
mostran o seu estupor diante da con-
duta de CxB de revisar uns gastos 
que antes aprobaron xunto co PP, en 
sucesivas operacións de gasto e en-
debedamento para intentar xustificar 
gastos contraidos sen fondos para 
afrontalos, prescindindo dos procede-

mentos de contratación vixentes 
e legais.  

CxB pretende eludir a 
súa responsabili-

dade nos dispen-
dios do goberno 
encabezado por 
María Faral-
do e as súas 
consecuencias 
nefastas para 
a facenda lo-

cal. Co agravante de 
que, durante tres anos, 

sempre fixo oídos xordos 

e mirou para outro lado cando o BNG 
denunciou este estrago económico 
dos fondos públicos. 

Manobras financeiras
CxB actuou de cómplice, coopera-
dores e consentidores necesarios, 
apoiando as manobras financeiras 
do goberno de María Faraldo e do PP. 
Son moitas as decisións polémicas 
avaladas por CxB no actual mandato 
municipal como para pretender borrar 
agora o pasado: Alfonsetti, contas, 
dispendios, levantamento de reparos 
da Intervención municipal, terrazas... 
Demasiadas decisións e silencios, 
furtando a transparencia na que agora 
pretenden escudarse.

A postura actual de CxB non é máis 
que pretender reanimar un morto cau-
sado pola súa neglixencia, omisión 
e complicidade sucesivos gobernos 
encabezados por María Faraldo que 
provocaron unha desfeita na facenda 
municipal.



Como contactar co BNG de Betanzos:
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 defende a integración das dúas 
caixas “nunha gran caixa ao servizo 
do País, de forma que se asegure a 
súa galeguidade e o compromiso cos 
intereses dos galegos e galegas, tan-
to na súa obra social como na política 
crediticia e de investimentos, de acor-
do co estabelecido na Lei de Caixas 
de Galiza”.

Así, o BNG aposta pola fusión e pola 
Lei de Caixas de Galiza, aprobada polo 
Parlamento galego, que asegura que a 
entidade resultante teña estrutura de-
mocrática e estea ao servizo do País.

Créditos
A nova caixa deberá ter unha política 
crediticia que responda ás necesida-
des do tecido empresarial e das fami-
lias, para que non se neguen créditos 
e para que se propicie o desenvolve-
mento económico do País. Deberá 
estar ao servizo dos intereses estra-
téxicos de Galiza e non de operacións 
especulativas.

Necesitamos unha gran caixa galega 
comprometida con Galiza, que permi-
ta restituír o fluxo de crédito ás peque-
nas e medianas empresas, para frear 
o esganamento que sofre a economía 
produtiva do noso País.

Obra social
Para o BNG cómpre asegurar que a 
obra social responda ás necesidades 
sociais e culturais reais que ten este 
País, especialmente en momentos de 
crise. A obra social non consiste en 
construír edificios de luxo, senón en 
responder ás necesidades sociais e 
culturais do País.

Unha ferramenta útil ao desenvol-
vemento económico de Galiza só se 
consegue reforzando os mecanismos 
de supervisión e de tutela por parte 
dos poderes públicos galegos sobre a 
futura caixa.

Blindar as competencias
A Lei de Caixas de aforro de Galiza 
permitirá blindar as competencias au-
tonómicas fronte á tentativa de soca-
vala mediante o FROB. O Banco de Es-
paña permite intervir as caixas de 
aforro e determinar ao seu antollo 
o seu futuro. Para o BNG resulta 
imprescindíbel a Lei de Caixas de 
Galiza para blindar e preservar a 
súa natureza social fronte aos in-
tentos de privatizalas.

Xenerosidade cos bancos e   
negocio coas caixas 
O BNG denunciou a desigualdade 
de trato outorgado polo Goberno 
do Estado a bancos e caixas. 
Para aqueles habilitouse un plan 
de rescate cuns xuros ao 3%, a 
estas ofréceselles, en troca, em-
préstitos ao 8%. Neste sentido, o 
BNG anunciou que vai propor a re-
forma do FROB para que os xuros 
dos empréstitos ás caixas dimi-
núan até se situar en liña cos tipo 
de interese que rexeron as axu-
das concedidas á banca privada.
Así, contraponse a xenerosidade 
coa banca comercial, demos-
trada polo Goberno do Estado, 
co ánimo de facer negocio, que 
deixa entrever na súa política 
crediticia coas caixas. Isto só se 

explica porque a estratexia de fondo 
do Goberno Zapatero é a privatización 
das caixas de aforro.

Vixencia da Lei de Caixas
O BNG vai seguir demandándolle ao 
Goberno central a retirada do recurso 
de inconstitucionalidade contra a Lei 
de Caixas e esíxelle ao Goberno ga-
lego que non desista en que a Lei de 
Caixas teña plena vixencia en todos e 
cada un dos seus artigos.

O manifesto Galiza ten dereito, impulsado polo BNG, segue a sumar apoios

A nova caixa non ten que ser nin do norte nin do sur, ten 
que ser unha gran caixa para o conxunto de Galiza

•Galiza ten dereito a ter un sistema fi nanceiro efi ciente ao servizo do País

•Galiza ten dereito a que o Estado respecte o autogoberno galego

•Galiza ten dereito a propiciar a fusión das súas caixas

Descarga o manifesto en
www.bng-galiza.org


