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Dentro das alegacións aos orzamentos do Estado, o BNG solicitou
un millón de euros para rexenerar a ría de Betanzos. PSOE e PP
evitaron respaldar a nosa proposta. Ademais, solicitamos a
reposición do camiño do Penso, que se derrubou hai máis de seis
anos con prexuízo para veciños e agricultores da zona. Nin o
goberno local nin o Ministerio de Medio Ambiente deron pasos para
solucionar esta situación.

O BNG pediu 1 millón para rexenerar a ría

O PP enganou aos veciños e veciñas da Ribeira

Os orzamentos da Xunta de Galiza para 2012 non inclúen cartos para a
Ribeira. O PP prometera en maio deste ano unha inversión de 3 millóns
de euros para evitar as mareas na Ribeira. O goberno galego do PP non
prevé gastar un só euro no barrio a pesar de que en maio, hai uns
meses, dixo o contrario.
Queda demostrado que o PP vendeu fume electoralista e enganou aos
veciños e veciñas da Ribeira. O goberno galego, en mans do PP, non
investirá un só euro no proxecto que anunciaron en maio.
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O BNG criticou por raquítica e claramente insuficiente a partida de algo máis de
3000 euros para a rehabilitación do Casco Histórico de Betanzos que a Xunta
incluíu nos seus ornamentos para 2012. Dubidamos de que a cantidade chegue
seguera para o apuntalamento das casas que ven de anunciar o goberno de Feijóo.
O PP utilizou a Xunta na campaña das municipais para facer a súa propaganda
electoral. Adquiriron unhas casas que agora non teñen ningunha intención de
rehabilitar. Para disimular esta cuestión o PP levou ao Pleno facer un plan
estratéxico do Casco, tentando transmitir a impresión de que fan algo pola zona
histórica.
Nas contas da Xunta para 2012 non aparece ningunha partida para a Ribeira.
Neste sentido, queda probado que o proxecto vendido antes das eleccións polo PP
tan só era fume electoralista dado que non hai un céntimo para el.

O BNG aposta por introducir descontos
para parados e mocidade nas taxas
municipais e nas taxas que gravan a
rehabilitación e a apertura de negocios
no Casco Histórico para incidir na súa
recuperación.
Propoñemos revisar a ordenanza que
grava a explotación das terrazas de
h o s t e l e r í a . N o n t o d o s o s
establecementos hosteleiros do
Concello se benefician do programa de
actos que se desenvolve principalmente
na praza do Campo e hai que revisalo.
Apostamos por cobrar unha taxa ás
entidades bancarias que teñen caixeiros
na rúa e incrementar as taxas por

O BNG enmendará as contas da Xunta por esquecer Betanzos

Cos impostos municipais tamén se combate a crise

apertura de bancos. Queremos incrementar as taxas ás empresas que instalen
cableado e establecer unha taxa ás compañías de telefonía móbil. Os tributos
municipais son un instrumento que ten que servir para redistribuír renda e corrixir
desigualdades.
O BNG tamén propón subir a taxa para os transportes especiais. Pode servir para
que os transportes pesados deixen de cruzar Betanzos, e singularmente os barrios
da Ribeira e a Ponte Vella. O BNG levou varias veces ao Congreso facer libre o
tramo da autoestrada que cruza a ría para evitar o paso destes camións polo centro
da cidade.
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