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O que tes que saber sobre o Alfonsetti

Que quere o BNG para o
cine?
O BNG quere que o Alfonsetti sexa
rehabilitado canto antes para
acoller todos os espectáculos
culturais que sexa posíbel. O que o
BNG non quere é pagar peaxes a
ninguén para conseguir esta meta,
e menos se son pagamentos que
non exixen leis nin tribunais.
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O BNG quere
recuperar o
Alfonsetti, pero
sen pagar
peaxes

De quen é?

En que condicións é o
aluguer?

O Cine Al fonsett i é
propiedade municipal
desde a desamortización
de Mendizábal en 1836. A
Familia Pita ocupa o cine en
arrendamento desde que
Claudino Pita, avó dos
a c t u a i s t i t u l a r e s ,
conseguiu que o Concello
llo arrendase.

É un aluguer tan antigo que
non hai documentos que o
amparen e ríxese por leis
anteriores á actual lei de

Teñen dereito os inquilinos á indemnización?
O cine leva anos pechado e fóra de funcionamento. PP e CxB defenderon nun
primeiro momento que se ía pagar unha indemnización aos inquilinos polo lucro
cesante (a cantidade que deixarían de percibir por abandonar un negocio en
funcionamento). Nun segundo momento PP e CxB xustificaron a indemnización
aos inquilinos na compra do mobiliario depositado no cine, cando o certo é que o
Concello non ten por que adquirilo e os inquilinos poden levalo para a casa.

arrendamentos. O contrato enténdese coma anual dado que os inquilinos abonan
unha renda anual por el, e enténdese prorrogado automaticamente se o Concello
non di o contrario. Os inquilinos pagan pouco máis de 100 euros ao ano polo
arrendamento do Alfonsetti.

Por que PP e CxB queren
pagar por el?
Dá a sensación de que PP e
CxB queren pagar a toda
costa a indemnización
acordada en decembro de
2007 por máis que muden
as circunstancias arredor do
cine e agora se estea ante
uns danos nun inmoble
municipal.



Pérdese a axuda da Deputación?
Non. De feito, a axuda da Deputación xa tivo que ser prorrogada en dúas ocasións
desde 2007 dado que o goberno de PP e CxB era incapaz de emprender a reforma do
cine. Agora, PP e CxB contrataron a reforma sen que fosen entregadas as chaves do
cine.

Como contactar co BNG de Betanzos:
teléfono: 981776467
fax: 981776466
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Como actuou o goberno local logo do incendio do día 29?

Que propón o BNG?

Eludindo falar da situación xurídica do inmoble na data, silenciando que a
indemnización aínda non se pagara e que formalmente o Alfonsetti non pasara a
mans municipais. Só ante as preguntas en prensa do BNG os veciños e veciñas
foron coñecendo todos estes datos.

Dado que o expediente administrativo contempla compensacións económicas ben
controvertidas, suxerimos que se dea traslado do mesmo ao Tribunal de Cuentas. A
estas alturas do asunto, cremos necesario un pronunciamento externo que aclare
as cousas.

Que pasa co mobiliario logo do incendio?
O goberno local de PP e CxB mantén a súa intención de pagar cerca de 60.000 euros

Que cantidade acordou pagar o goberno municipal polas chaves do
Alfonsetti?
O goberno municipal, nunha interpretación dos informes xurídicos diametralmente
oposta á que fai o BNG, acorda pagar unha cantidade total de 143.000 € aos
arrendatarios do cine tanto en concepto de lucro cesante coma por adquisición de
mobles.

A alcaldesa
dixo nos medios
que non conta
co mobiliario

polo mobiliario do Alfonsetti
logo do incendio sofrido. A
pesar disto, a alcaldesa María
Fara ldo exp l i cou nunha
entrevista nunha emisora de
radio que non tiñan pensado
usar as vellas butacas do cine
no amoblamento logo da
rehabilitación.


