
Betanzos

Bloque
agosto 2012, especial orzamentos municipais

Desde o BNG propuxemos desde o primeiro momento redactar o orzamento dun
xeito participativo porque é garantía de transparencia e contribúe a promover a
participación e que a xente se involucre na xestión do concello. O PSOE optou polo
escurantismo, deseñando o seu propio orzamento de costas á sociedade e sen
contar con ninguén.
Malia isto, por responsabilidade, buscando o beneficio da veciñanza e dado que
percibiamos algún aspecto positivo na proposta, como manter o gasto social,
aceptamos establecer un dialogo para intentar dotar a Betanzos dun orzamento,
moi necesario para a nosa cidade, xa que o PP foi incapaz de aprobalo nos últimos
catro anos.
Atopámonos con que o goberno local do PSOE non tiña interese ningún en aprobar

Fronte ao orzamento participativo que pedía o
BNG, o PSOE optou por escurantismo

un orzamento en tempo e
forma, como se demostra no
feito de que o último día de
xullo levaron a Pleno un
documento que debía estar
aprobado antes de rematar o
pasado ano, clara mostra da
preocupación que ten o
goberno local por sacar
ad i an t e o o r z amen t o
municipal.
O BNG, con intención
construtiva, achegou ao
goberno local do PSOE as
súas propostas para mellorar

o orzamento que o PSOE xa tiña elaborado. Fixémolo como dixemos con “luz e
taquígrafos” de forma pública e participada, recollendo achegas de asociacións e
diferentes colectivos como demandamos do goberno local e o PSOE se negou a
facer.
Das propostas que o BNG remitiu ao goberno local por escrito, que ademais son
públicas e coñecidas por todos os veciños e veciñas, o PSOE non recolle nin unha
soa.
Afondando aínda mais na liña escurantista que o PSOE emprendeu no goberno da
nosa cidade, o goberno local tampouco negociou cos representantes dos
empregados públicos do concello. Simplemente deu conta dunha decisión que xa
estaba adoptada, sen un prazo mínimo para poder estudar a documentación e sen
interese ningún por chegar a acordos cos seus propios empregados.
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Quen confiou no
BNG votou outra
forma de facer
política e non imos
defraudalos



O PSOE continúa coa liña de
estragar cartos públicos en
gastos superfluos como
festas -nin mais nin menos
que 238 000 euros- ou
publicidade, en lugar de
planificar inversións que
verdadeiramente poidan
contribuír a dinamizar a
economía local ou de
planificar programas de
formación e busca de
emprego.
O s o r z a m e n t o s q u e
presentou o goberno local
supoñen un incremento do
gasto corrente nun 26.43%

Lonxe da transparencia e o diálogo que prometeu o PSOE, e nomeadamente o
alcalde o día da súa investidura, os ‘socialistas’ no goberno continúan adxudicando
recursos públicos en subvencións outorgadas “a dedo”, cuns criterios que ninguén
coñece.
O BNG reclamou que as axudas públicas se repartisen ao abeiro dunha
convocatoria pública onde todas as entidades coñecesen os requisitos exixidos e os
baremos das puntuacións. Desta forma garántese que todas as entidades teñan as
mesmas posibilidades de acceso aos fondos públicos e foméntase que poidan
aparecer novas entidades.
Pero o PSOE continúa facendo o clientelismo que lle criticaba ao PP de María
Faraldo non hai moito tempo e tentando comprar vontades con cartos de todos.
Reparten 94 600 € entre as entidades que eles escollen para mercar vontades cos
cartos de todas e todos e ao resto das asociacións quédanlles 30 000 € nunha
convocatoria de axudas para repartirse entre todas.

O PSOE chegou á Alcaldía prometendo “restablecer a programación de Radio
Betanzos”. Mais o orzamento evidencia que o PSOE pretende pechar a emisora
municipal destinando os seus empregados a outros postos, a pesar dos problemas
que isto supón en materia de persoal. Sen embargo, non teñen reparo en criticar
que Rajoy faga o mesmo con RTVE desde o goberno do estado.
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O BNG propón investimentos contra a crise, o
PSOE estraga en festas

Fronte á igualdade no acceso ás subvencións que
propón o BNG, o PSOE impón o clientelismo

O PSOE quere pechar Radio Betanzos

respecto do orzamento anterior de 2008, como o propio alcalde recoñece na súa
memoria. A pesar de que o Orzamento se reduce en algo máis de 2 millóns de
euros, o gasto corrente incrementase en medio millón. Sen embargo, os
investimentos pasan de mais de 5 millóns de euros a 504 671,50 euros de
inversións que prevén no 2012.
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María Otero e Henrique del Río nun acto,
explicando o orzamento
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Os orzamentos do PSOE non propoñen ningunha partida nova para paliar, na
medida das posibilidades do Concello, as gravísimas consecuencias que sobre as
economías familiares ten esta crise económica e as políticas do PP na Xunta e no
Estado. É certo que se mantén o gasto social, pero en lugar de disparar medio
millón de euros o gasto corrente, no BNG cremos que se pode facer un esforzo
adicional en gasto social en favor das maiorías sociais.
As contas do PSOE non incrementan as partidas para bolsas de comedor nin para
material escolar en educación infantil e primaria - no ano 2010 o gasto nestas
bolsas ascendeu a 15.878 euros, mentres que o PSOE só prevé 14.000 no
orzamento de 2012. Tampouco se prevén axudas para actividades extraescolares,
como desde o BNG propuxemos no Pleno.
Todo isto a pesar de que agora coa subida do IVE que aprobou o PP no Estado, o
material escolar vai subir o seu prezo ata facerse pouco menos que un artigo de
luxo para as familias que teñan menos ingresos.

O PSOE conxela o gasto social, o BNG pide
incrementalo

Lonxe xa das promesas con que o PSOE acadou o goberno local, as contas
elaboradas polo executivo municipal non contemplan ningunha medida para
dinamizar o comercio Nun sector estratéxico para a nosa cidade como é o do
comercio, o goberno local non prevé ningunha nova actuación para a súa
dinamización, nin para paliar as consecuencias demoledoras que o “recortazo” de
Rajoy vai ter sobre o pequeno comercio e autónomos. Para o PSOE xa está feito
todo o que o Concello pode facer para dinamizar o comercio local coa sinatura dun
convenio e a semana do pincho e a da tortilla.

Desaparecen do orzamento do PSOE as partidas
para redactar un novo Plan de Protección do Casco
Histórico (PEPOCH) e tampouco hai ningunha
cantidade para levar adiante o plan integral de
dinamización do Casco, un acordo plenario apoiado
polo PSOE, que agora o incumpre.
Para investimentos en parques e xardíns aparecen
tan só 2000 euros, unha cantidade que no BNG
cremos que non dá para ese famoso plan do
Pasatempo que tantas veces anunciou o goberno do
PSOE en prensa.
Estas actuacións poderían ser unha fonte de
riqueza, de dinamización económica, xa que o
turismo é un sector estratéxico para nosa cidade
non teñen interese para o goberno do PSOE. Na
conxuntura económica que padecemos, o PSOE non
inviste en desenvolver o potencial turístico de
Betanzos.

O BNG lamenta que non haxa partidas para o
Casco Histórico nin o Pasatempo

O goberno local renuncia a desenvolver novas
políticas de apoio ao comercio
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O BNG propuxo amañar a Porta do
Cristo co Plan de Obras da
Deputación



Como contactar co BNG de Betanzos
tel. 981 77 64 66 fax. 981 77 64 67
ontacto@bngbetanzos.org

www.bng-galiza.org/betanzos
Local comarcal: travesía da torre 2, 1º Betanzos
c

Cales son os motivos que levaron ao BNG a
rexeitar o orzamento municipal?

Betanzos necesita un orzamento. Non vos
parece irresponsábel votar en contra cando
Betanzos leva catro anos sen orzamento?

Os veciños e veciñas que apoiaron ao BNG votaron
outra forma de entender a política e non os imos
defraudar. Este orzamento podería ser proposto
perfectamente pola dereita, xa que con el na man
non hai ningunha diferenza entre as propostas do
PSOE e do PP alí onde gobernan; o lóxico sería que
PP e PSOE se puxeran de acordo para aprobar un
orzamento que promove a privatización de
servizos, a destrución de postos de traballo
públicos e que continua coa liña clientelar que
caracterizou o goberno do PP en Betanzos.

É certo, Betanzos precisa un orzamento, pero non
calquera orzamento. Fai falla un orzamento que
poña o centro de atención nas maiorías sociais.
Precisamente por iso entramos a dialogar co
PSOE, pero estes non aceptaron ningunha das propostas que recollemos da
cidadanía e quere gobernar de costas aos veciños e veciñas.

De quen depende que o PP chegue ao goberno local é de CxB, non do BNG.
Reclamámoslle ao PSOE na súa investidura un xiro á esquerda nas políticas
municipais que non se dá. Podería dicirse que, á vista dos orzamentos do PSOE, a
dereita xa está aquí.

Iso é o que se desprende da lectura dos orzamentos. O goberno local asegura que é
imposíbel mantelo. Pero si é posíbel contratar empresas privadas para que
impartan os cursos de formación para desempregados. Debe ser o famoso Plan de
formación que o goberno tanto leva anunciado.

Haberá quen diga que isto pode supoñer o acceso da dereita ao goberno
local. Cal é a vosa opinión?

É certo que o PSOE pretende pechar o Centro de Formación Ocupacional?

O goberno local ten xa catro condeas por despedimento improcedente dos
traballadores do GRUMIR. Figura a súa readmisión nas contas?
Este orzamento non contempla no capítulo de persoal ningunha partida para facer
fronte aos gastos das nóminas e os atrasos que lles correspondería percibir a estes
traballadores mentres si aparecen na relación de postos de traballo as 3 prazas de
encargados e xefes do GRUMIR, que non sabemos a quen distribúen tarefas. Ouo
PSOE é neglixente á hora de elaborar este orzamento, xa que tiña que prever os
cartos para a readmisión ou a indemnización, ou o que nos queren decir con estes
números é que van a seguir pleiteando para non readmitilos.
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“Fai falla un orzamento que poña o centro de atención
nas maiorías sociais”
Henrique del Río, portavoz municipal do BNG


