ALTERNATIVA VECIÑAL-EN MAREA:
balance de mandato e proxecto para o últmo treito do mesmo.Mocións presentadas a día de hoxe: 46
Mocións aprobadas :38( 11 por unanimidade)
Se a elo engadimos as presentadas por outros grupos e que Alternatia
Veciñal iotou afrmatiamente podemos concluir que traballamos en
positio par mellorar n CarballiñoNuunca fxemos oposiciónn ao
Carballiño,mais temos que facela ao grupo de goberno de Paco Fumega
por non responder con feitos á nosa colaboraciónn no goberno municipalN

Cumplironse os acordos tomados? Nin o 10%.
Recuperaciónn de seriizos básicos priiatzadoss
.Recaudación :non.(350.000€)
.Axuda no Fogar:non (500.000€)
.Recollida de lixo: non(800.000€)
.Auga e depuración:non (1`5 m. de euros)
.Bon Día familia :non
.Parque de Bombeiros: non
A xestónn externalizada supónn un gasto superior para o Concello que
pagan os contribuintesNns traballadores/as están precarizadosNuon se
desminue o gasto de personal do propio concello que ronda os 3 millónns
de eurosNA cidadanía recibe peores seriizosN

Locales públicos pechados ou en semiuso:
1

NMuseo do AnxospechadoN
NCasa do pescadorspechadaN
NMuiño das Lousas spechadoN
NRestaurante n Potes pechado
NCampings apertura puntualN
NFábrica de Papels pechadaN
NCasa das Barciass en ruinasN
NCasa do Peónn Camineros pechadaN
NCasa do PobospechadaN
NCasa da Cultura/ Bibliotecas con problemasN
NCasa Sindicals escaso usoN
NEstaciónn de Autobusess ao 20%N
NCentro Comarcals ao 10%
NCasas de Renfes pechadasN
NAntgo Campo da Feira de Raparizs ao 10%
NInstalaciónns deportias de Pena CobertoirasabandoadasN

Necesidades de locais:
NCentro de Días non haiN
NBón Día Familias está en local alugadoN
NBibliotecasnecesita local exclusiio e acondicionadoN
NLocal de ensaio para músicossnon haiN
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NCasa da Xuientudes non haiN
NPrazas para Residencia de Maioress necesitanse máisN
NComedores escolaress falta espazoN
NGalescolass falta espazoN
NCentro de Saúdes necesita espazoN

Situación do personal do Concello
NAcceso irregular no 90%N
NFaltan funcionarios con niiel técnicoN
Nuon se fai a nferta de Emprego Público para cubrir as prazas que faltanN
NSalarios non actualizadosN
NDesorganizaciónn interna por falta de direcciónn polítcaN
Nuon se traballa con criterios empresariais en canto a
rendimento,cumplimento de horarios,control de baixas,etcN
NEstabilidade laboral en precario por estar en situaciónn de laboral
indefnido non fxo ou en interinaxe de longa duraciónnN
Cumplimento de ordenanzas municipaiss
NTráfcos moitas zonas en amarelo con iixiancia e multas esporádicasN
NTerrazas e outras ocupaciónns de espazo públicospermisiiidade totalN
NRuidos, horarios de apertura e pecheNNsnon hai controlN
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NLicenzas de apertura según clase de negocios sin controlN
NLocais abandoados, abertos e cheos de suxedadessin controlN
NFincas con maleza e risco de incendios incumplese a lexislaciónnN
NZona azul de aparcamento gratuito os primeiros 90´´sesquecidaN
NUso correcto de contenedoresssen iixianciaN
NComercio que usa espazo público sen licenzas habitualN

Estado das rúas:
NRúas sen seriizos básicos de alcantarillado,auga con canalizaciónn
legal,iluminaciónn…
NBachesN
NSen rampas de acceso para descapacitadosN
NFincas sen pechar a carónn das beiraruas ou cuxa maleza iniade as
mesmasN
n traballo de manteñemento de iiais hai que facelo perante os
catro anos de lexislatura ,non són os últmos dous mesesN
Transparencia informatias
Nuon se contesta aos rogos e preguntas dos grupos da oposiciónn en tempo
e formaN
Nuon se resposta aos escritos presentados por rexistroN
NAtendese con pouca amabilidade ao iecindario que fai consultas no
ConcelloN
Nuon se colga toda a informaciónn na páxina web do ConcelloN
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NUtlízase a prensa para para informar do que lle conién ao grupo de
goberno empregando personal e recursos econónmicos públicosN
uestes meses que quedan de lexislatura,Alternatia Veciñal segue
coa man tendida para colaborar en todalas medidas que faiorezan ao
Carballiño NQueremos que quen iote por esta opciónn no prónximo mes de
maio o faga por considerar que o fxemos o mellor posible para poñer a
cadaquén no seu sito NIso ten uns costes polítcos porque sabemos que
hai quen utliza as instutuciónns para lucro personal e facer o que lle peta
porque ten algunha amizade no ConcelloNA nóns o que nos importa é o
conxunto da cidadanía e a coniiiencia mellor ao menor custoN
Polo Ben Común! Polo Carballiño!!

04 de nutono,2018
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