Grupo Municipal
RIBEIRA

Xosé Luís Groveiro González, concelleiro do grupo Municipal do BLOQUE NACIONALISTA
GALEGO (BNG) neste Concello, presenta a seguinte solicitude diante do Grupo de Goberno e do
Pleno da Corporación Municipal en relación ca recepción do sinal de TDT no concello de Ribeira
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
Desde que o R.D. 944/2005 do Ministerio de Industria pon en marcha o Plan Técnico para a
Televisión Dixital Terrestre, o BNG ten reclamado ao Concello de Ribeira en numerosas ocasións a
toma de medidas que permitisen a adaptación do noso concello ao novo sistema de Tv e rematasen,
ao mesmo tempo, coa máis que deficiente recepción do sinal que sofren moitos veciños e veciñas de
numerosos lugares do concello entre os que se encontran as parroquias de Oleiros, Olveira, Artes e
outros no propio centro urbano de Ribeira.
Pese a que o Propio R.D. 944/2005 confire parte de responsabilidade aos concello no
desenvolvemento do Plan Técnico, e que a Xunta de Galicia ofrece desde o ano 2006 axudas a fondo
perdido aos concellos para a realización de estudos técnicos e para a adquisición de equipamentos
para a implantación de cobertura de TDT nos seus ámbitos xeográficos, o Goberno Municipal de
Ribeira tense negado teimuda e reiteradamente a solicitalas tal e como desde o BNG lle temos
demandado. Outros concellos veciños, como Boiro, Muros ou Rianxo, si o teñen feito.
A aplicación dos prazos previstos para a implantación da TDT está levando estes días ao
apagado ou desconexión das emisións analóxicas de moitas canles de TV que, aínda que con
deficiencias, chegaban aos lugares antes indicados. A consecuencia é que moitos fogares ribeirenses
contemplan como desaparece parte da súa escasa e deficiente oferta televisiva véndose obrigados a
solicitar servizos técnicos que tampouco lle poden ofrecer solución.
A pouco máis dun mes para o apagón total resulta previsible que moitos fogares do noso
concello ficarán definitivamente sen sinal de Tv o que, por tratarse dun “servizo público esencial”,
constituiría para eles unha grave discriminación da que o Goberno Municipal sería responsable.
Por estas razóns o Grupo Municipal do BNG,
SOLICITA:
1.- Que o Goberno Municipal contrate, por procedemento de urxencia, a unha empresa competente
do sector das telecomunicacións para a realización dun estudo da cobertura de TDT no concello de
Ribeira e
2.- Que o Goberno Municipal proceda, ca máxima urxencia, á instalación dos equipamentos
necesarios para garantir a recepción con calidade do sinal de TDT en todo o termo municipal de
Ribeira
Ribeira, 3 de febreiro de 2010
Asdo.: Xosé Luís Groveiro González
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