
           R I B E I R A

Xosé  Luís  Groveiro  González,  Concelleiro  do  Grupo  Municipal  do B LOQU E  
NACIONALISTA  GAL E GO  (BNG),  neste Concello, presenta a seguinte MOCIÓN,  diante 
do Pleno da Corporación Municipal, en relación coa  continuidade   do       GRUMIR     de   
Ribeira.

E XPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde a súa creación, os Grupos Municipais de Intervención rápida veñen desenvolvendo unha 

intensa e impagable labor de protección e auxilio á poboación en innumerables casos de emerxencias, 

catástrofes ou accidentes. O labor destes grupos, complementario do que desenvolven as agrupacións 

de  voluntarios  de  Protección Civil.  Ou os  Parques  de bombeiros,  é  sobradamente  recoñecido pola 

cidadanía  que  o  valora  como  un  servizo  público   imprescindible  para  unha  poboación  das 

características e situación xeográfica do Concello de Ribeira.

A Xunta de Galiza ten expresado recentemente a intención de desmantelar, a partires do 31 de 

decembro de 2010, o actual GRUMIR que opera no Concello de Ribeira, entre outros.

Desde o BNG non podemos compartir as razóns coas que desde a Xunta se pretende xustificar o 

desmantelamento  do  grumir  de  Ribeira:  problemas  de  financiamento  e/ou  incompatibilidade  coa 

existencia no noso concello de Parque de Bombeiros. Sabemos que o finanzamento dos grumir provén 

de Fondos Europeos polo menos ate 2013 e que os cometidos dos Grumir e dos Parques de Bombeiros  

son diferentes aínda que complementarios.

Polo exposto, o Grupo Municipal do BNG, propón o seguinte 

ACORDO :

    1.- Reclamar da Xunta de Galiza o financiamento do Grumir de Ribeira polo menos ate 2013.

   2.- Instar á Xunta de Galiza a buscar vías de financiamento que permitan a continuidade do 
Grumir de Ribeira máis alá do 2013.

    3.- Dar traslado deste acordo plenario á Xunta de Galicia e á FGAMP.

                                                                             

                                                                                   Ribeira, 16 de setembro de 2010

                                                                                   

                                                                                  Asdo.: Xosé Luis Groveiro González

     

    

    SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE RIBEIRA


	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

