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Os orzamentos da Xunta para 2014: 

Un paso máis cara a ruína 
económica e social de Galiza
Os orzamentos non son meros números nun papel, senón que reflicten a von-
tade política de quen os elabora, neste caso o modelo ideolóxico do PP que 
beneficia a uns poucos a costa da maioría da poboación. 

Os orzamentos de 2014 podemos calificalos como os da claudicación, da re-
nuncia a facer ningunha modificación nas políticas que nos levaron á situación 
tan dramática que estamos a vivir. 

Estamos nun país con miles de persoas no paro, moitas delas sen recibir nin-
gún tipo de prestación, cunha unha emigración gallopante, cuns salarios cada 
vez máis reducidos, un tecido industrial e comercial cada vez máis precario, 
un servizos públicos en proceso acelerado de desmantelamento.

Pois ben, nos orzamentos non hai ningunha medida de fomento da econo-
mía, de defensa do noso tecido produtivo, de enfrontar o grave problema da 
emigración e o desemprego masivo. Nin unha soa. Iso si, o PP compórtase 
como uns verdadeiros salteadores de camiños (repagos na sanidade, impos-
tos á enfermidade, atraco ás pensións, roubo da metade das pagas extras ao 
funcionariado, etc.)

Mentres aumenta o gasto financieiro (nun ano a Xunta endebedouse en mil 
millóns de euros, co único fin de cumprir con déficit e beneficiar aos bancos), 
os orzamentos contemplan a redución do investimento produtivo e do gasto 
social en 89 millóns de euros. 
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PARLAMENTO

Os orzamentos da Xunta discriminan a Pontevedra 
Os orzamentos apresentados estes días pola Xunta 
de Galiza discriminan aos pontevedreses e ás ponte-
vedresas e confirman que “Pontevedra non está no 
mapa do PP”.

De feito, o máis salientábel dos orzamentos non son 
as partidas que se inclúen, senón aquelas que a Xun-
ta seica esqueceu ou coas que decidiu que había 
que castigar a Pontevedra, aos pontevedreses e ao 
Concello. Porque o que se inclúe é practicamente 
nada.

De feito o haber limítase a partidas virtuais como as 
Vivendas Sociais de Valdecorvos, que veñen her-
dadas do goberno anterior e non teñen viso ningún 
de edificarse. 5 millóns de euros van neste orzamen-
to, o que unido ao dos anteriores anos ascendería a 
case 23 millóns. Se temos en conta que están pre-
visto construir 131 vivendas sociais, sairían a case 
200.000 euros por vivenda. Obviamente non é así, 
o que acontece é que se inclúen partidas que logo 
nunca se efectivizan. Son partidas fantasmas.

Fantasma é tamén o un millón de euros adicado ao 
Hospital Privado de Monte Carrasco, unha par-
tida simbólica que demostra que o PP non ten in-
tención de facer nada. Que dicir ten que o BNG é 
contrario ao hospital privado de Monte Carrasco e 
aposta pola ampliación de Montecelo, unha insta-
lación renovada hai poucos anos e que conta con 
todos os servizos.

Mesmo, por primeira vez na historia duns orzamentos 
e de xeito totalmente inopinado, figura unha partida 
para o edificio xudicial da Parda “condicionada” 
á posta a disposición dos terreos por parte do Con-
cello baixo a ameaza de que, en caso distinto, eses 
cartos non se investirán. A intencionalidade política 
é máis que evidente, sobre todo cando o Concello 
xa investíu 1,5 millóns de euros na adquisición dos 
terreos que se lle cederon á Xunta.

En educación, a tomadura de pelo é evidente, e só 
aparecen orzamentados 40.000 euros para o Froe-
bel, moitísimo menos do recollido nos orzamentos 
municipais para obras menores nos colexios.

Fronte a isto, un amplísimo relatorio de esquecemen-
tos que son reveladores do deseño político da Xunta 
de Feijoo e o PP para Pontevedra e Galiza.

Ningunha das necesidades de 
Pontevedra están contempladas nestes 
orzamentos

En primeiro lugar, nos orzamentos non figura un 
peso para saneamento do rural, isto é, a Xunta 
renuncia definitivamente á a sinatura do III Convenio 
de Saneamento e, xa que logo, a dotar deste servizo 
ás persoas que viven no rural de Pontevedra e que 
aínda carecen del. E nada tamén para ao tan ne-
cesario dragado da ría.

Tampoco existe ningunha consignación para a 
construción do novo edificio do Instituto Car-
los Oroza, unha demanda en firme do Concello e de 
toda a comunidade educativa para poder emprestar 
un servizo de formación de calidade nun sector, os 
servizos e o turismo, fundamental para a nosa eco-
nomía. Este desprezo responde ao deseño político 
do PP que pretende acabar co ensino público igual 
que co resto dos servizos que o estado debe prestar.

Nada é a cantidade que se destina á variante 
de Alba e nada á que se propón para mellorar a 
estrada de Vilagarcía, porque o goberno da Xunta 
non ten interese ningún en artellar o país e, ademais, 
utiliza todas as ferramentas ao seu alcance para per-
seguir a quen considera o seu inimigo político: o Blo-
que e o Goberno Municipal de Pontevedra.

En fin, que por incumprir incumpren até as súas 
propias promesas e, nos orzamentos do 2014, tam-
pouco hai nada de nada para o bairro de Monte 
Porreiro.

En definitiva, nada do que necesita Pontevedra está 
contemplado nos orzamentos da Xunta. Máis unha 
vez o PP discrimina aos veciños e veciñas de Pon-
tevedra, mentres mantén unha actitude de absoluta 
deslealdade institucional co Concello.
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Novos medios para a policia local
O Concello de Pontevedra adxudicou xa un novo 
medio técnico para a Policía Local, un vehículo 
dotado dunha cámara e sofisticados medios 
técnicos para efectuar un mellor control das zonas 
de aparcamento de servizos e de carga e descarga. 
É o carro popularmente coñecido como “ollomóbil” 
ou “radarmóbil”.
A adquisición deste carro insírese dentro dun proceso 
de modernización da Administración Municipal e, 
nomeadamente, da Policia Local. Lembremos que 
o control do tráfico en Pontevedra conta con varias 
cámaras repartidas pola cidade e xestionadas desde 
a sala de pantallas da Xefatura Local; asemade, os 
e as axentes na rúa utilizan unhas PDA’s que envían 
as sancións inmediatamente para seren procesadas 
e que contribuiron definitivamente a eliminar os 
derradeiros restos de amiguismo erdados dos 
gobernos do PP, cando era habitual que se retirasen 
as multas aos amigos.
Este proceso modernizador complétase co 
“ollomóbil”, unha garantía para os cidadáns e 
cidadás que van ter a seguridade de que o tempo 
que botan nos aparcamentos de carga e descarga 
ou nos de servizos pode ser medido con absoluta 
precisión e non, como até o de agora, utilizando 
métodos de aproximación, os únicos que podían 
usar os e as axentes na rúa.

Pontevedra volta situarse na vangarda 
da xestión do espazo público

Fronte a inmensa maioría dos concellos galegos, 
españois, portugueses e mesmo de toda Europa, 
en Pontevedra non se cobra polo estacionamento 
na vía pública. E mesmo existen aparcadoiros 
disuasorios completamente gratuítos nas beiras 
da cidade que agora van ser aumentados con tres 
novas superficies.
É dicer, que temos a nosa disposición tres tipos de 
aparcamentos: para vir á cidade e botar nela un 
cacho longo, pódese deixar o carro de balde nos 
aparcamento disuasorios e achegarse ao centro 
a camiñar; cando se precisa ou se prefire levar o 
coche até o centro pódese deixar o vehículo nun 
aparcamento privado de pagamento ou nalgunha 
das prazas en superficie existentes; por fin, as zonas 
de servizos e as de carga e descarga permiten a 
actividade económica das persoas que están a 

traballar ou das que teñen que facer algún recado 
que precisa de carro.
Precisamente este último tipo de aparcamento xunto 
coas prazas en superficie son as que no resto das 
cidades se xestionan con sistemas de pagamento 
tipo ORA. 
En Pontevedra, o “ollomóbil” vai cumprir o papel das 
persoas que vixían a ORA noutros concellos, mais de 
xeito completamente gratuíto para toda a cidadanía.

As persoas de conducen os carros en 
Pontevedra, fano cun extraordinario nível de 
civismo que se reflicte no moi baixo nível de 
sancións que impoñen os e as axentes da 
Policía Local.
No último ano, impuxéronse 16.000 multas, 
o que significa que só son arredor de 45 
diarias. Delas somentes un 40% son de 
persoas empradoadas en Pontevedra, isto é, 
unhas 18 sancións diarias a condutores ou 
condutoras pontevedreses. Mesmo desas, 
o 30% (6 sancións) corresponden a persoas 
reincidentes.
En calquera cidade consideraríase que hai 
unha deixación de funcións con porcentaxes 
tan baixas. No noso Concello é evidente que 
a cifra débese a que é baixísimo o nível de 
condutores insolidarios.
Con iso e con todo, antes de funcionar, só co 
seu anuncio, o “ollomóbil” xa está a cumprir 
unha das súas funcións principais, disuadir 
a estes condutores insolidarios de teren 
condutas puníbeis, o cal nótase de xeito 
notorio na redución que houbo estes días nas 
sancións impostas pola Policía Local.
Eis o principal obxectivo desta innovación 
técnica: reducir até o máximo posíbel o 
número de infraccións que se cometen nas 
rúas de Pontevedra.

Obxectivo do “Ollomóbil”: 
reducir o número de multas
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Plano de investimentos no rural
O noso compañeiro Demetrio Gómez apresentou 
estes días o resultado do Plan de Investimento no 
Rural que se desenvolveu durante o 2013 e que, 
cando aínda restan dous meses de ano, ten xa to-
das as obras en marcha e pode valorarse en case 
5.500.000 euros.

O Coordenador do Rural afirmou que estes inves-
timentos son un traballo de equipo e que só deste 
xeito puido conseguirse o suceso no ano en curso.

En primeiro lugar, destacou o labor dos Consellos 
Parroquias, onde foron pactadas todas as deci-
sións nun proceso democrático. Demetrio Gómez 
fixo fincapé no bo criterio utilizado en xeral por to-
dos e todas para priorizar os traballos en beneficio 
de toda a parroquia.

Mais o traballo de equipo tamén o é dentro do 
propio Goberno Municipal posto que aí tiveron o 
seu papel as concellarías que xestionan o Medio 
Ambiente, os servizos de lixo e medio ambiente, á 
área económica, os servizos tecnicos, etc. Neste 
sentido chamou a atención sobre o traballo que 
fan Pilar Comesaña e Miguel Filgueira, os mem-
bros do goberno que están decote a pé de rúa.

É dicer, que o BNG está a cumprir o programa co 
que se presentou ás eleicións: hai un elevado ní-
vel de investimento, funcionan os consellos parro-
quiais, hai implicación política co rural e o Concello 
ten postos todos os seus recursos para atender 
ás parroquias.

Sen entrar a valorar obra por obra, fíxose fincapé 
que todas as obras responden a criterios obxec-
tivos de utilidade e que non se decidiron tanto en 
función do seu orzamento como da súa impor-
tancia para cubrir as necesidades da parroquia. A 
respecto do saneamento, Demetrio Gómez des-
tacou que os investimentos realizados pretenden 
ir pechando a rede alí onde ficaban vivendas sen 
atender. Para rematar, o noso compañeiro indicou 
que todas as intervencións sobre o espazo públi-
co procuran facerse con criterios de calmado de 
tráfico e seguranza viaria e máis cun escrupuloso 
respecto polo patrimonio.

A seguir, achegamos unha listaxe cos máis impor-
tantes investimentos deste ano 2013 nas parro-
quias de Pontevedra.

PARQUES
Parroquia Actuación Euros

VERDUCIDO SENDEIRO 12.000

SANTO ANDRÉ DE XEVE A BOUZA 150.000

SALCEDO A CASA DO MONTE 35.000

PONTE SAMPAIO SENDEIRO 20.000

TOTAL 217.000

CENTROS SOCIAIS
Parroquia Actuación Euros

CAMPAÑÓ SABARÍS 150.000

ALBA A IGREXA
REIRIZ

18.000
12.000

LOURIZÁN PONTE MUIÑOS 20.000

TOTAL 200.000



55

PONTEVEDRA

SANEAMENTO
Parroquia Actuación Euros

CAMPAÑÓ CABALEIRO
A BANQUEIRA

205.000
53.000

CERPONZÓNS A BALEA
O CASTRADO

53.000
108.000

LÉREZ PEDRA PICADA
A TORRE
O ARCO

185.000
67.000

250.000
SANTA MARÍA DE XEVE O FRIEIRO 40.000
SANTO ANDRÉ DE XEVE A CASCADA 100.000
MOURENTE A MARÉ

MOURENTE-MOURENTE
60.000

108.000

TOMEZA CASAL DO RÍO 70.000

LOURIZÁN O MEÁN 45.000

PONTE SAMPAIO O COBO E O VILAR 84.000

A CANICOUVA A CANICOUVA 84.000

TOTAL 1.512.000

ESPAZOS PÚBLICOS
Parroquia Actuación Euros

CAMPAÑÓ SOUTO NOVO 240.000

ALBA CAMIÑO DE PONTE CABRAS 60.000

CERPONZÓNS CAMIÑO DA BALEA 90.000

LÉREZ REFORMA DA GÁNDARA 250.000

VERDUCIDO CAMIÑO DO GAVIÁN
MURO DA ABILLEIRA

60.000
60.000

SANTA MARÍA DE XEVE MURO DA IGREXA
OBRAS MENORES

18.000
65.000

SANTO ANDRÉ DE XEVE PLUVIAIS DE SOBRAL 7.000

BORA CAMIÑO DA IGREXA A MOURENTE
MURO DO QUINTEIRO

240.000
22.000

MOURENTE MOURENTE
COSTA DO REGUEIRO
PLUVIAIS DE MOLDES
OBRAS MENORES

35.000
35.000

100.000
30.000

MARCÓN APARCAMENTO CAMPO DE FÚTBOL
CAMIÑO DA RÍA DE ARRIBA

100.000
60.000

TOMEZA CAMPO DA 150.000

SALCEDO O CASAL
CABANAS

240.000
60.000

LOURIZÁN O REGUEIRIÑO
REFORMA DO CEMITERIO CIVIL

240.000
20.000

A CANICOUVA CAMIÑO 250.000

TOTAL 2.782.000

CENTROS SOCIAIS
Parroquia Actuación Euros

CAMPAÑÓ SABARÍS 150.000

ALBA A IGREXA
REIRIZ

18.000
12.000

LOURIZÁN PONTE MUIÑOS 20.000

TOTAL 200.000

INVESTIMENTOS 
XERAIS

SOSTEMENTO 
DO FIRME

250.000

MANTEMENTO 
DO ESPAZO 
PÚBLICO

250.000

FONTES 20.000
ALUMEADO 400.000
TOTAL 5.281.000
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O noso compañeiro Raimundo González, Responsábel Lo-
cal do BNG e Concelleiro de Facenda en Pontevedra, apre-
sentou esta semana as liñas mestras do orzamento munici-
pal que xa foron analisadas na Xunta de Goberno.

Raimundo González afirmou que o primeiro que cumpría 
facer era optar por seguir os ditados da Troika e de Madrid 
para continuar cos recortes ou apostar por un orzamento 
de carácter anticíclico que aportase efectivos monetarios á 
economía, isto é, apostar polo investimento e por mover a 
economía local. O Responsábel Local do Bloque deixouno 
ben clariño: “Non imos pasar polo funil do teito de gasto que 
nos queren impor”.

“Aceptarmos as regras que nos queren botar enriba en 61 
millóns de euros, e iso é inasumíbel”, explicou antes de afir-
mar que a intención do goberno municipal é aprobar unhas 
contas que se situen mesmo por riba dos 65 millóns. “Imos 
acadar os 65 millóns de euros porque nunca gastamos o 
que non tiñamos, é dicer, sempre rematamos os exercicios 
con remanente líquido de tesourería. Desta vez vai ser igual, 
imos investir o que temos e se para iso temos que bordear 
as normas, bordeámolas”

Para que o Concello consiga cadrar estas contas hai que 
conter o gasto corrente, que só vai subir naqueles contra-
tos que teñen que facelo por obriga. Mesmo haberá parti-
das que se axusten á baixa. Tamén descende a partida dos 
xuros por emprestimos bancarios, posto que Pontevedra 
reduciu o seu nível de endebedamento. A importancia deste 
último dato compréndese mellor poñéndoa en relación cos 
datos da Xunta: desde a chegada de Feijoo, a partida desti-
nada a pagamento dos xuros aumentou un 17’5%.

Fronte a contención do gasto corrente, o goberno do BNG 
en Pontevedra ten claros dos obxectivos. O primeiro é non 
tocar as partidas de “gasto social” debido a terríbel situa-
ción pola que pasan tantos e tantas compatriotas. O segun-
do vai ser a suba dos investimentos, porque pular por eles 
ten unha influencia directa na criación de emprego.

PONTEVEDRA

Orzamentos municipais para 2014: 
Non aceitamos imposicións, 
apostamos polo investimento

•	 Non pasar polo funil do teito 
de gasto que nos queren 
impor

•	 Non gastar o que non 
temos nen gardar o que 
cómpre investir

•	 Acadar os 65.000.000 €

•	 Conter o gasto corrente

•	 Non tocar o gasto social

•	 Aumentar a cantidade 
adicada a investimento.

LIÑAS MESTRAS DO 
ORZAMENTO MUNICIPAL
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•	 A Unión Europea, o FMI, o Banco Central Europeo, e o grande capital transnacional  
pretenden impor un modelo social e económico que suprime os servizos que se 
prestan aos cidadáns e cidadás. Asemade, este modelo quere levar a capacidade de 
decisión das nacións a instancias non democráticas e alonxadas dos cidadáns. Por 
iso o nacionalismo é o principal inimigo que teñen en fronte.

•	 O goberno de Madrid, e o de Santiago tamén, practica un seguidismo acrítico destes 
presupostos en calquera ámbito de actuación que o levou a cambiar a Constitución 
co voto favorábel de PP e PSOE. Desa modificación derívanse unhas normas que 
apretan e apretan:

1. O teito de gasto: Non se pode ultrapasar o límite de gasto do exercicio 
anterior. Deste xeito prímase aos despilfarradores.

2. A regra de gasto: os gastos non poden ser superiores aos ingresos. Idea 
estupida que impide usar o endebedamento con sensatez ou mesmo 
utilizar o peto que se gardou cando os ingresos eran maiores.

3. Redución das aportacións do Estado: por se quedase algunha dúbida, 
o goberno de Madrid reduce en 700.000€ os fondos para Pontevedra. 
A este afán súmase a Xunta de Galiza cunha redución de arredor de 
400.000€.

O FUNIL DE MADRID E A UE

O prestixioso pedagogo italiano Francesco Tonucci pon a 
Pontevedra como exemplo de cidade para a infancia

O prestixioso pedagogo italiado, autor de “a cidade dos 
nenos” estivo estes días en Pontevedra participando nun 
seminario co grupo permanente de estudo “mobilidade e 
infancia” do CENEAM e impartindo unha conferencia no 
Teatro Principal.

Para Tonucci Pontevedra é todo un exemplo de como se 
pode desenvolver unha continuada transformación urba-
na contando coa infancia como protagonista. As modifi-
cacións urbanísticas producidas en Pontevedra fan que a 
xente “camiñe máis tranquila e os nenos podan andar sen 
perigo”. Indicou como elementos a falta de obstáculos 
para os peóns, a limitación a 30 no centro ou o establece-
mento do programa “Camiños Escolares”, que son pasos  
fundamentais para que as crianzas volvan tomar as rúas. 
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O goberno municipal xestiona a creación de 3 no-
vos estacionamentos públicos gratuitos nas zonas 
norte, leste e sur da cidade, que se veñen sumar 
aos 4 que existen na actualidade: o do Recinto Fei-
ral, o do Pavillón dos Deportes, o de Mollavao e o 
de Obras do Porto.

Os tres novos estacionamentos, con capacidade 
para máis de 300 vehículos, aproveitan tres predios 
situados xunto ao Estadio de Pasarón (zona norte), 
fronte ao Conservatorio e o Centro de Saúde da 
Parda (zona leste), e á beira do IES Torrente Balles-
ter (zona sur). Trátase de espazos calificados como 
zonas verdes ou equipamentos que serán tempo-
ralmente destinados a estacionamentos gratuítos, 
un uso previsto na normativa urbanística como 
unha situación transitoria. 

No caso do estacionamento de Pasarón, trátase 
dunha parcela de algo máis de 3.000 m2, catalo-
gada como zona verde. Debido ao elevado custe 
da urbanización e á imposibilidade de executala a 
curto prazo, o concello propuxo destinala a estacio-
namento público gratuíto, con capacidade para uns 
120 vehículos. A proposta foi moi ben recibida pola 
veciñanza e o comercio da zona, polo que xa se pu-
xeron en marcha as medidas para a súa inmediata 
posta en servizo. Está prevista a súa apertura no 
vindeiro mes de novembro, unha vez que se aco-
metan pequenas obras de arranxo das entradas  e 
saídas, sinalización, alumeado, etc.

A parcela da zona leste (fronte ao Conservatorio 
de Música) ten 3.000 m2 e estaba destinada ini-
cialmente á construción do novo edificio da Escola 
de Hostalaría Carlos Oroza. A decisión da Xunta de 
Galicia de non construir este novo equipamento edu-
cativo fixo que o goberno municipal tomase a deci-
sión de destinala temporalmente a estacionamento 
público. Esta medida foi consultada e consensuada 
coa asociación veciñal de Pontevedra Leste, que de 
feito xa solicitara da Consellaría de Educación a lim-
peza do terreo e o seu aproveitamento como esta-
cionamento. Neste caso é preciso realizar obras de 
explanación e compactación do terreo, que serán 
executadas nas vindeiras semanas.

Por último, o terreo lindante co IES Torrente Ba-
llester ten uns 3.500 m2 e capacidade para uns 
120 vehiculos; está calificado como equipamento 
educativo e no seu día servirá para ampliar e me-
llorar as instalacións do instituto. Mentres non se 
dedique a este uso, o concello tamén a vai acondi-
cionar para que poida ser aproveitada como esta-
cionamento. Prevese que poida estar operativa no 
primeiro trimestre de 2014.

Con estas actuacións, o goberno municipal dota 
de servizos de estacionamento público gratuíto tres 
zonas da cidade con un importante crecemento e 
con usos residenciais, comerciais e administrativos 
que xeran unha crecente demanda de espazos 
para deixar os vehículos. Continúase así o progra-
ma para crear unha coroa de estacionamentos gra-
tuitos arredor do centro urbano, un equipamento 
imprescindíbel para darlle coherencia e eficacia ao 
modelo urbano implantado ao longos dos últimos 
14 anos polo goberno do BNG en Pontevedra. 

A cidade contará en breve con tres novos 
estacionamentos públicos gratuítos
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Un PXOM contra a maioría social

No pleno ordinario do pasado 30 de agosto apro-
bouse inicialmente o PXOM de Portas co único 
apoio do grupo de dimisionarios do Partido Popular. 
O BNG votou en contra dun documento que consi-
dera un disparate, unha burla á cidadanía e un freo 
ao desenrolo futuro do concello.

O grupo de goberno pretende volver ao pasado e 
recaer en modelos e políticas que se teñen demos-
trado erradas, insostibles e que provocaron a bur-
bulla inmobiliaria, e en boa medida son a orixe da 
crise económica.

O documento, que agora se atopa en exposición 
pública (ata o próximo 28 de decembro), marcará o 
futuro do concello nos vindeiros 20 anos, e sen em-
bargo elaborouse de costas á cidadanía, sen ningún 
tipo de participación veciñal, de axentes sociais ou 
da oposición, nunha conxunción de despotismo po-
lítico e falta de profesionalidade do equipo redactor.

Durante os catro anos e medio (52 meses) que du-
raron os traballos de redacción do PXOM nin se 
crearon mesas de participación, nin se dou a máis 
mínima información dos traballos realizados.

O grupo de goberno aposta por un modelo de cre-
cemento oposto á realidade territorial e económica 
de Portas, que busca crear artificialmente un núcleo 
urbano na zona da Estación e a Azucreira como 
“unha complementariedade residencial da vila de 
Caldas”, o que eufemisticamente significa pretender 
ser unha cidade dormitorio de Caldas de Reis.

A obstinación por concentrar a edificabilidade no 
entorno da Estación e a Azucreira impide na prácti-
ca que poidan medrar os núcleos rurais, chegando 
ao paradoxo de que o propio PXOM prohibe a 
construción de novas vivendas en numerosos 
núcleos rurais, que son o sustento real da po-
boación de Portas.

Actúase en beneficio duns poucos construtores es-
peculadores e en contra de toda a cidadanía, pro-
vocando que un concello como Portas, ben situado 
e con grandes potencialidades, se vexa unha vez 
máis empobrecido e abocado á parálise, o envelle-
cemento e a perda de poboación.

O BNG oporase con toda contundencia por consi-
derar que o PXOM aprobado inicialmente non apor-
ta solucións ás necesidades dos veciños e veciñas 
de Portas, e só é o sono imposible dun alcalde e 
construtor frustrado. Os edificios do núcleo da Es-
tación nunca se chegarán a executar, e por riba non 
se poderá construír nos núcleos rurais. Un dobre 
dano gratuíto froito da obstinación dun alcalde e un 
grupo de goberno fóra da realidade social.

O BNG considera que este PXOM debe retirarse e 
proceder a unha reconsideración en profundidade 
do modelo de crecemento necesario, que sexa froito 
da reflexión compartida da sociedade do concello, 
baseado na súa participación e nas súas achegas.

Nas vindeiras semanas, o grupo municipal do BNG 
realizará unha extensa campaña informativa, con 
presentacións en todas as parroquias, para dar a 
coñecer o noso posicionamento e desvelar as ver-
dadeiras intencións que hai detrás deste PXOM.

Facemos unha chamada á cidadanía para que se 
mobilice e se opoña con contundencia a un PXOM 
feito á medida duns poucos e en contra da maioría 
social: o “PXOM de Roberto Vázquez”.
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O BNG de Moraña considera unha mala nova que 
a Xunta non conceda un novo Obradoiro de Em-
prego para Moraña, toda vez que é fundamental 
non só para execución de obras, senón para miti-
gar a falta de traballo e oportunidades que moitos 
veciños e veciñas están padecendo.

Despois dos anuncios populistas e demagóxicos 
do goberno municipal vemos como a Xunta do PP 
volve a maltratar ao noso concello.

Criticamos con rotundidade que o goberno mu-
nicipal, trouxera a responsábeis políticos de alto 
nivel da Xunta para facer anuncios por todo o alto 
e que despois quedaran en nada, porque isto crea 
expectativas entre os desempregados/as do noso 
concello.

Cremos que o goberno do noso concello está 
inmerso na demagoxía política, nos anuncios po-
pulistas e na virtualidade propagandística, por iso 
lle pedimos máis compromiso e máis traballo real 

polo emprego, porque non é quén de poñer inicia-
tivas en favor do emprego local.
 

MORAÑA

O BNG esixe máis 
compromiso e traballo real 
polo emprego

O BNG critica á Xunta por 
denegar a Escola Obradoiro 
a Moraña

O BNG de Moraña está a recibir moitas queixas 
veciñais pola pasividade do goberno municipal do 
PP para atender as peticións de baleirado de po-
zos negros. 

Os veciños e veciñas a pesares de ter que pagar 
polo coeficiente de vertedura vén como non reci-
ben contestación nin se lle atenden as peticións. 
Nalgúns casos o tempo de espera para a limpeza 
dos pozos supera os 3 meses.

Isto provoca que moitos pozos negros estén ver-
tendo directamente provocando a conseguinte 
contaminación.

O PP é responsábel directo do empioramento 
deste servizo fundamental para os veciños que 

non poden conectarse á rede de saneamento pú-
blico.

Por outra banda o BNG critica que o goberno do 
PP non sexa quén de facer un mínimo mantemen-
to das “depuradoras” ou decantadoras ubicadas 
nas parroquias rurais, pois a maioría delas están 
provocando continuos verquidos aos ríos e rega-
tos. 

O BNG xa lle trasladou reiteradamente esta pro-
blemática ao goberno municipal, sen que a día de 
hoxe fixera nada.

Por iso desde o BNG consideramos á Alcaldesa  e 
ao seu goberno do PP responsábel da contamina-
ción de regatos do noso concello

Queixas veciñais porque o goberno municipal 
non atende as peticións de baleirado dos pozos negros
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O conxunto do casco urbano de Caldas de 
Reis leva anos padecendo un serio abando-
no por parte das distintas administracións, 
nomeadamente da administración local, cuxo 
equipo de goberno se perde en grandes 
proxectos que como norma xeral nunca che-
gan a ser executados. Nos últimos anos, este 
abandono está chegando a cotas extremas, 
até converterse nun serio problema de saúde 
e seguridade pública, ao proliferar a maleza en 
varias parcelas que nunca foron urbanizadas. 
Esta situación non só provoca as queixas dos 
veciños, senón que supón unha nefasta carta 
de presentación da vila.
Se a esta situación de abandono destas par-
celas engadimos beirarúas inexistentes ou in-
completas en rúas como Porto do Río, Consti-
tución, Río Pequeno ou Juan Fuentes é sinxelo 
establecer unha asociación cabal entre aspec-
tos urbanísticos, calidade de vida e  o deterioro 
social que sofre Caldas de Reis.
Para o BNG no Urbanismo é onde se plasma 
o proxecto que un concello como Caldas de 
Reis ten para o seu futuro, o abandono deste 
hipoteca as perspectivas de futuro, a calida-
de de vida e o funcionamento de toda a so-
ciedade. Desgraciadamente, o noso concello 

padece nas súas entrañas sociais mais pro-
fundas os efectos devastadores de sucesivos 
Gobernos Municipais, todos do mesmo signo 
e coa mesma concepción, que levaron o noso 
concello á situación de desfeita urbanística e 
atonía social que actualmente padecemos.
Dende o grupo municipal demandamos tamén 
un maior compromiso das demais institucións 
con Caldas de Reis, pois non é de recibo que 
os veciños e visitantes da vila teñan que tran-
sitar por calzadas en malas condicións como 
son a N640 e a N550 nos seus tramos urba-
nos, así como a lamentábel situación da ponte 
da Ferrería, na que as beirarrúas están cada 
vez en peores condicións e a barandilla cortou 
a man dun viandante este pasado verán.

CALDAS

O BNG critica o abandono do Centro Urbano

O BNG insta a arranxar os viais do rural
O estado das estradas municipais de Caldas 
de Reis non parece preocupar ao Concello de 
Caldas de Reis, pois actualmente están nun 
estado lamentábel debido principalmente á in-
acción dun goberno municipal cuxa mirada se 
restrinxe ás malogradas pozas da Tafona.
Un caso concreto podemos velo en Casalde-
rrique, onde a estrada está desfeita por botar 
auga con unha tubaria que ten saída directa 
ao camiño, habendo outras posibilidades para 
non danar o patrimonio municipal. Os veciños 

presentaron unha reclamación no concello hai 
agora máis dun ano. Pero o tubo continúa ver-
tendo auga directamente á pista, e a pista nun-
has condicións que empeoran cada vez máis.
Hai meses que o BNG denunciou o estado 
lamentábel dos viais de titularidade municipal, 
ao que o grupo de goberno resposta adicando 
a tal fin unha importante porcentaxe do plan 
de investimentos da Deputación.  Agora ben, 
Caldas de Reis non conta a día de hoxe con 
un plan de seguimento dos viais municipais, o 
que provoca que o goberno municipal non ac-
túe até que as pistas están en estado ruinoso 
e intransitábel, momento no que xa non chega 
con labores de mantemento, senón que é pre-
cisa unha reconstrución. Esta situación, ade-
mais de ser moito mais cara para o concello, 
resulta moi prexudicial para os veciños, xa que 
en moitas ocasións teñen que transitar por es-
tradas en moi mal estado para poder acceder 
ás súas vivendas e propiedades.



O PP sobe a taxa do lixo
O Concello de pontevedra fixo pública a súa in-
dignación diante da suba polo tratamento do lixo 
que pretende impor SOGAMA desde o primei-
ro de xaneiro e que vai supor un incremento do 
33%.

Logo de recibir unha comunicación vía fax por 
parte da empresa, Raimundo González cualificou 
a suba de brutal e desproporcionada e indicou 
que, antes de tomar decisión ningunha, debe ser 
estudada polos servizos xurídicos. En calquera 
caso seica se trata dun plano de viabilidade, que 
xa foi a ferramenta utilizada anterioremente polo 
PP para meter un calote semellante ás galegas e 
aos galegos.

Daquela o Concello de Pontevedra tamén se 
puxo da parte dos cidadáns, aínda que perdeu 
diante dos tribunais porque a figura do plan de 
viabilidade supón un borrón e conta nova en to-
dos os contratos.

A actitude do BNG en Pontevedra contrasta co 
servilismo de Jacobo Moreira que inmediatamen-
te antepuxo os intereses do PP aos de Ponteve-
dra interrogado pola prensa local. Tras declarar 
contra a actualización dalgunhas taxas munici-

pais co IPC, Moreira dixo que “será que es nece-
sario” referíndose ao calote do 33% que a Xunta 
van meternos a todos e a todas.

Sentenza de SOGAMA

Nesta mesma liña de defensa dos intereses da 
cidadanía está a sentenza ditada estes días que 
dá a razón á empresa xestora do lixo na revisión 
da cláusula enerxética e obriga ao Concello a pa-
gar 305.000 €.

Este fallo chega logo de anos de pleitos nos que 
o BNG defendeu que non se cobrase máis aos 
cidadáns polo tratamento do lixo mentres SOGA-
MA, empresa pública xestionada polo goberno 
do PP, apelou unha e outra vez. O fallo do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galiza supón asema-
de, desdicirse da decisión anterior que daba a 
razón a Pontevedra.

Actualmente, os servizos xurídicos municipais 
estudan as posibilidades para apelar, mais os 
nosos compañeiros no Concello xa comprome-
teron que a sentenza en ningún caso vai ter a 
menor repercusión nos petos da cidadanía.


