
Consello Local do BNG de Ribeira

Agradezo como Portavoz do Consello Local o desexo de prosperidade que fai vostede  no saúdo da revista 

en nome da familia nacionalista do BNG de  Ribeira e deséxolle tamén, no persoal, o mesmo para vostede 

no 2014.

Como comprenderá nestes momento de crise e austeridade  seria máis apropiado que usase outro dos 

moitos recursos dos que dispón o Concello – Bando Público, paxina Web, Publicidade, etc,-  para facelo. 

Acaso non lembra xa que o seu goberno  aumentou todas as taxas municipais nun 5% nos dous últimos? Ao 

tempo que  os veciños sofren os recortes e repagos dos gobernos de Feijoo e Rajoy  e a suba de todos os 

impostos (IRPF,IVE...) así como suba dos recibos dos servizos básicos (electricidade, auga, lixo) 

Lamentamos que a primeira mala noticia do ano sexa o despilfarro dos nosos cartos públicos, máis de 

14.000 €, nesta revista de case que 100 paxinas a toda cor en luxoso papel satinado. 

Gustaríanos  que deixase claro que o Grupo Municipal do BNG non ten nada que ver coa súa 

publicación, pois, algúns veciños poden chegar a pensar que  é unha publicación municipal e (como nós 

formamos parte do concello) que estabamos  ao tanto da súa publicación. Digo súa a mantenta xa que non 

hai dúbida que reflexa dun xeito sectario e para o seu lucimento a opinión dun só grupo municipal  e dun só 

partido a do PP aínda que é pagada cos cartos de todos os veciños, creando así en Ribeira, unha división 

entre os do PP, que son os protagonistas da revista, e o resto da cidadanía.

Se vostede e o seu grupo como di na saúda,  quixese informar inspirado polo espírito de transparencia  non 

terían votado en contra da Moción sobre Transparencia Municipal que presentamos no Pleno e que pedía 

entre outras cousas:

- Publicación na Web das obras e a súa información relevante ( custo,data de comezo e previsión de 

data de  remate, empresa que a realiza, dirección de obra tec,) 

- Orzamentos municipais especificando o de cada concellería.

- Publicación dos convenios, procesos de selección de persoal e os contratos, incluídes os menores, 

indicando o importe da adxudicación, a persoa ou empresa adxudicataria e o órgano que propón o 

contrato.

- As axudas asignadas a persoas  físicas e xurídicas  - omitindo os datos de carácter persoal-  

- Publicación das retribucións da corporación separando a dos membros do goberno dos restantes 

membros da corporación e especificando  a asignación aos grupos municipais.

  



Sendo así, saberiamos cal é o motivo real de que estean paralizadas as obras do Mercado Municipal, do 

Pavillón de Palmeira, do Emisario do Touro, da Rotonda do cruce do Vilar como antes o estiveron outras 

como a Lonxa ou a Gardería Municipal... 

Non podemos aceptar esta  súa luxosa revista  mentres as maiorías sociais do noso concello sofren no 

máis básico (sanidade, educación, alimentación, vivenda, etc) grandes carencias e necesidades no seu día a 

día. 

Sería para nós unha complicidade que non somos quen de soportar, eis aí  o motivo polo cal  lla 

devolvemos.

Ribeira, 23 de xaneiro de 2014

Portavoz do BNG de Ribeira

SR. ALCALDE - PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA.

  


