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Ronda da Muralla, 70
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Asunto.-  Axuda do Fondo de Compensación Ambiental na provincia de Lugo

Veño de coñecer a través da prensa que a Xunta de Galicia destina 3,8 millóns para realizar  
obras en 56 Concellos de Lugo a través do Fondo de Compensación Ambiental e co plan de 
mellora de infraestruturas públicas, resultando que novamente o Concello de Ribadeo non se  
encontra entre os municipios “agraciados”, o que non deixa de sorprenderme.

É por iso que, por medio do presente quero transmitirlle de maneira oficial o noso desacordo 
con tal sectaria decisión tomada por alguén que xestiona fondos públicos, que non son seus.

Nos  últimos  5  anos  o  Concello  de  Ribadeo  formulou  4  solicitudes  de axuda  ao  Fondo  de 
Compensación Ambiental, nos anos 2015 e 2018 para a mellora do saneamento de Rinlo, no 
ano 2017 para a adquisición dun vehículo híbrido e no presente ano 2019 para a mellora do  
abastecemento de auga, sendo todas elas rexeitadas por non acadar a puntuación suficiente.

Grave é o caso da actuación de mellora do saneamento de Rinlo,  con informes do Plan de 
Control de Vertidos da Xunta de Galicia constatando os vertidos contaminantes ao medio en 
época de forte chuvia polo mal funcionamento desta infraestrutura. Tampouco se entende que 
unha actuación de mellora do abastecemento de Ribadeo, coñecidos os graves problemas que 
presenta este servizo no noso municipio, non acade a puntuación suficiente.

Así,  de maneira institucional, quero reprobarlle a actitude demagóxica e propagandística co 
moito que axudan a Ribadeo, coa realidade, que non é máis que a de seguir marxinando a  
quen vostedes consideran inimigos. Para nós, vostedes non son inimigos, se non adversarios 
lexítimos.

Esta  actitude  que  teñen  con  nós  traeralles  consecuencias  o  domingo  que  ven,  porque  a 
cidadanía non tolera este tipo de sectarismos. Con todo, quero dicirlle que coa súa axuda ou  
sen ela, a obra farémola, porque nosoutros en vez de dedicarnos a enredar dedicámonos a  
traballar, que é para o que nos puxeron os nosos veciños.

En Ribadeo, a data de sinatura electrónica.
O Alcalde,

Fernando Suárez Barcia

(DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE)
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