
REVISTA QUINCENAL DE CRENTES GALEGOS . 

i mos facendo memoria: 

recobrando o ser galego 
• que esquec:l.mos. 

1 mos sementando pauta: 

mau con man inxertandoa 
entre os veciñoe. 

i moa facendo outra hiatoda. 

a favor dos rebaixados e 
oprimidos. 
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ESPECIAL AXUNf 

• Catro anos de corporacións locais 
• Xulga ti o teu Concello 
• A Lei de Rexime Local 
• A nova organización municipal: 

a figura dos alcaldes 
• O labor da oposición municipal 
• Os cartos dos municipios 
•O Planeamento Urbanístico 
• O labor socio-cultural dos Concellos 
• Entrevista a Luis Cordeiro 

CHEGAN AS MUNICIPAIS 

Xa estamos outra volta ás portas das elec
cións municipais ¿Serán esta vez capaces de 
cambiar a tace maiormente incapaz, pasiva e 
pobre dos concellos galegas? Ogallá. Certa
mente, o balance das corporacións locais sain
tes, tras catro anos de "trabal/o"(. . .), non bota 
un resultado moi positivo que digamos, sobre
todo en canto á promoción da cultura e o de
senrolo dos veciños. Ir indo baixo mínimos e 
unhas cantas obras de mantenimento e amaño 
das carreteras municipais, foi o labor de moitos 
dos nosos concellos (no primeiro artículo 
deste número pode alfarse un rápido balance 
da xestión nestes catro anos de goberno 
municipal). 

En IRIMIA eremos que o labor do cancel/o 
pode e debe ser capital no desenvolvemento 
da nasa Terra, pode e debe facerse moito mais 
do que adoitan afirmar e facer os nasos alcal
des e ediles. 

Debe facerse porque a Xunta non o é todo, 
nin moito menos (G. a O.) 

Pode facerse se os responsables dos con
cellos (goberno e oposición) son creativos, au
daces e trabal/adores; se están ó servicio do 
pobo e non a vivir á costa do pobo, ou para 
defender tal ou cal partido; se son transparen
tes e abertos na xestión municipal; se están en 
relación directa coas asociacións de veciños 
nas cidades e coas parroquias no agro, atentos 
ós problemas reais do pobo, abertos ás suas 
suxerencias. 

Por iso fixemos un estarzo para ofrecer un 
material válido para os nasos lectores habituais 
e todos aqueles que queiran achegarse ás na
sas páxinas. Un material de cara as eleccións 
municipais e paraseguirténdose en canta des
pois destas, que axude a enxergar o labor 
municipal e a apuntar camiños de actuación. 
Pode que para algún dos nasos lectores re
sulte un número un tanto denso, difícil e téc
nico, sobretodo algún artículo. Pero quixemos 
ofrecer un bo material, útil especialmente de 
cara a todos aqueles que van ir nas listas elec
torais, co ánimo de colaborar no desenvolve-
mente do seu concello. · 

Para este últimos un ha forte verba de ánimo. 
E para todos dicir que os cancel/os serán, en 
parte, aqueta que nos queiramos que sexan, 
se nos esforzamos por conquerilo, ou deixa
mos pasar, absténdonos, votando con medo, 
ou pensando só nos nasos intereses 
particulares. 
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Catro anos de corporacións locais 

Catro anos desaproveitados 

Pode parecer moi forte talar de ca
tro anos desaproveitados como rá
pido balance telegráfico da xestión 
das autoridades locais ó longo de ca
tro anos en Galicia. Desde lago cabe 
dicir -e tentaremos de xustificalo nes
tas liñas- que estes anos se aproveita
ron pouco ou mal. A proba está en 
que en xeral a situación dos veciños, 
naqueles asuntos que son de compe
tencia das autoridades locais, mello
rou moi pouco. Poderá alegarse en 
descargo dos que tiveron a responsa
bilidade nesta materia que contaron 
con poucos medios. Senda certo isa, 
tanto no plano de medios materiais, 
humanos coma financeiros, é tamén 
certo que non abondou a imaxina
ción. 

Un simple- recxmto estadístico das 
eleccións de 1983 permite sinalar que 
ó redor do 40 por cento dos concellais 
electos pertenecían á Coalición Po
pular, mentres que Coalición Galega, 
PSOE e o resto (inGluindo ós indepen
dentes, a diversos grupos de centro 
dereita coma PDL e PGI , le da es
querda nacionalista ou estatal, coma 
BNG, PSG, EG e PC) se repartían so
bre do 20% en cifras sensiblemente 

CORUÑA 

LUGO 

OURENSE 

PONTEVEDRP 

GALICIA 

TOTAL .... . 

Partido Votos 

CP 163.318 
CG 7.734 
PSOE 150.057 
BNG 30.767 
PSG-EG * 10.800 
OUTROS 108.900 

CP 78.367 
CG 52.953 
PSOE 46.470 
BNG 7.560 
PSG-EG 3.057 
OUTROS 14.000 

CP 55.286 
CG 66.111 
PSOE 40.764 
BNG 3.600 
PSG-EG 3.057 
OUTROS 7.840 

CP 138.952 
CG 32.100 
PSOE 102.205 
BNG 14.378 
PSG-EG 7.731 
OUTROS 86.400 

CP 435.923 
CG 158.898 
PSOE 339.502 
BNG 56.305 
PSG-EG 22.250 
OUTROS 215.000 

................. ....... ... . 1.228.323 

(Continua na pax. 3) *O PSG e EG foron por separado a estas eleccións 

él !fff!Iii/ll!ll!if 
o 

E.HC..mo. c...onc.E.LLO DE. LUCiO 

Concellais 

527 
31 

356 
63 
20 

288 

326 
221 
182 

19 
17 
35 

312 
479 
210 

10 
17 
30 

350 
125 
196 

10 
2 

190 

1.515 
856 
944 
120 
40 

550 

4.034 

Alcaldes Deputad. 

38 1 
5 -

29 13 
4 -
- -

17 1 

27 13 
19 7 
15 5 

- -
- -
5 -

17 9 
62 13 

9 3 
- -
- -
4 -

29 14 
11 2 
6 9 
1 1 
- -

14 2 

111 53 
97 22 
59 29 

5 1 
- -

40 3 

312 108 



semellantes. Un reparto parecido de 
postas dábase no que respecta a al
caldes ou deputados provinciais, con 
evidente merma de representativi
dade do último conglomerado de gru
pos, polos efectos distorsionadores 
da proporcionalidade que provoca o 
sistema electoral vixente. 

Por iso resulta lóxico que a xestión 
municipal sexa en grande medida o 
reflexo dos proxectos e dos avatares 
políticos protagonizados por Coali
ción Popular, PSOE e Coalición Ga
lega. Por suposto tódolos concellos 
-algúns con dificultades- pagaron as 
nóminas do seu persoal, aspecto este 
no que se vai máis da metade dos · 
presupostos municipais. As deputa
cións gastaron bastantes cartas en 
obras públicas, sobre todo en pistas, 
estradas e suministro eléctrico, e 
moito menos en axudar a construir 
equipamentos de saneamento (auga, 
alcantarillado e recollida e elimina
ción de residuos sólidos). 

As campañas das palas 

Seguíronse producindo a cotío ás 
críticas sobre a política de execución 
deste tipo de obras de infraestruc
tura: a utilización das palas e outra 
maquinaria pesada en épocas pree
lectorais e en lugares políticamente 
sensibles foi unha critica que estivo á 
orde do día. En todo caso, séguense a 
votar en falta criterios claramente de
finidos na política de investimentos 
en infraestructura que teñen un peso 
esencial dentro da xestión corrente 
das entidades locais, deputacións e 
concellos. 

Outro tema que segue relegado, es
quencido ás veces e descuidado sem
pre, é un asunto tan esencial coma o 
planeamento urbanístico. Práctica
mente ningún gran concello conse
guiu poñer ó día o seu Plan Xeral de 
Ordenación Urbana; son moi poucos 
os concellos medianos e pequenos 
que dispoñen de normas claras nesta 
materia, e a vixilancia duns e outros 
para promover unha utilización digna 
do solo, para encauza-las iniciativas 
de organismos públicos e intereses 
privados·e para poñer freo á especu
lación e ós abusos e á ignorancia xe
ral non foi percibida, nin moito menos 
asumida pola poboación, fóra dos es
casos e cansos grupos de veciños or
ganizados en asociacións. 

A promoción da cultura coma un 

,¿t_sTl>6 o~S ~ PRA ~DiR J0 
VOTOS OU PRA PAGAR OS DA 
OUTR.A Vf.l ~ J 

obxectivo claro, perfectamente defi
nido e programado e executado día a 
día é outra das grandes eivas que su
friron os concellos galegas. Por vía de 
exemplo podemos constata-lo des
precio absoluto nunha cifra próxima 
ós 300 concellos das disposicións ofi
ciais sobre a normalización linguís
tica e mesmo sobre os compromisos 
moi concretos e non excesivamente 
ambiciosos adquiridos por máis dun 
cento de concellos nunha declara
cións solemne e voluntaria suscrita 
con motivo do "Día das Letras Gale
gas" de 1984 en Santiago. Nin se res
peta taponimia, nin se promove o ga
lega na vida administrativa local, nin 
se organizan serios cursos de lingua 
galega orientados ó uso do noso 
idioma nas entidades locais, nin ... 
ni·n ... 

Volta a empezar 

Os temas apuntados -algúns deles 
e outros varios son obxecto de aná
lise por outros colaboradores nestas 
páxinas- son asignaturas que deixan 
pendentes os actuais responsables 
das corporacións. Sería importante 
que os que aspiran a tomalo relevo 
(ou a seguir no posta) e os propios 
electores, os cidadáns en xeral , fagan 
a súa propia valoración da situación 
antes de que empece a propia cam
paña electoral. Así poderán recibir e 
analizar dun xeito máis crítico as ofer
tas de candidatos e programas que 
están empezando a manifestarse 
novamente. 

Polo que se ve de entrada a oferta 
do 87 vai ser bastante parecida á do 
83. Vai haber candidaturas de AP en 
c¡:ise tódolos concellos galegas. Os 
candidatos do POP e os escasos libe
rais coñecidos (que presentaron coa 
sigla PDL 15 candidaturas en 1983) 
competirán nesta ocasión en alianza 
con Coalición Galega. Este grupo re
collía daquela os restos de UCD, moi 
fragmentados na provincia da Co
ruña, onde había 21 candidaturas do 
Partido Gallego Independiente de 
Meilán Gil (aparte de 10 das xa cita
das do PDL). Presentaba daquela 
Coalición Galega 147 candidaturas, 
ademais das 13 do Partido Galeguista 
e 28 da Converxencia de lndependen
tes de Galicia (grupos que aspiraban 
a un acordo con Coalición Galega en 
Pontevedra, onde se presentaron por 
separado e non houbo listas de Coali
ción Galega). 

Os socialistas presentaban daquela 
288 listas (frente ás 308 da CP), o BNG 
tiña 100 candidaturas; o PCG, 40 ; 34 
Esquerda Galega e 15 o PSG, por 30 
do CDS. Había tamén 121 listas que se 
presentaban coma independentes. 
Xa se dixo máis arriba cales taran en 
xeral os resultados. Engadamos que 
entre os grupos minoritarios o BNG 
superou lixeiramente os 100 conce
llais, mentres que o PCG obtiña 38; 
EG , 22 e o PSG , 21 , cifras que lles dan 
aproximadamente un concellal por 
candidatura, en promedio. 

Semanas antes destas eleccións un 
ten a impresión de que Alianza Popu
lar, co seu socio Victorino Núñez, lo
grará ó redor do 30% dos concellais. 
Os socialistas sacarán un número se
mellante de votos, pero non chegarán 
ó 30 por cento dos concellais. De to
das formas é previsible que consigan 
a Deputación da Coruña e, segundo 
os resultados doutras forzas, estarán 
moi preto de conseguir tamén a de 
Pontevedra. Os coaligados POP, PL e 
CG, xunto cos independentes de Pon
tevedra. (comparen a situac ión con 
1983) quedarán por debaixo dos 800 
concellais e o seu peso pode ser deci
sivo precisamente nesta provincia e 
en Ourense, para controla- la deputa
ción . Resulta unha incógnita absolu
tamente imprevisible o CDS e do resto 
haberá varios centos de concellais in
dependentes (moito menos dos 470 
do 83) e só parece en cond icións de 
supera-los cen concellais o PSG-EG , 
quedando por debaixo os outros gru
pos, incluidos PNG e BNG. 

Agustín Díaz Blanco 
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XULGA TI O TEU CONCELLO 

Non é fácil chegar a ter un bo 
axuntamento. Nalgúns casos por in
capacidade dos alcaldes e conce-
1/ais, noutros por falla de entende
mento ou de boa vontade, e noutros 
porque non hai colaboración por 
parte dos cidadáns, o certo é que 
costa moito batir cunha alcaldía ou 
cancel/o que cumpra coas funcións 
que lle están asignadas. 

Para enxuicia-/a boa ou mala 
orientación da túa alcaldía nos múlti
ples aspectos que compoñen a súa 
vida diaria, podes facer/le as seguin
tes preguntas. O final ti mesmo po
derás califica-lo teu cancel/o e as 
persoas que a través del intentan. 
ordena-la convivencia cidadá. Así, 
indirectamente, tamén poderás ti 
mesmo ir descubrindo cara a ondeé 
tóxico que oriénte-lo teu voto no 
momento das eleccións. 

- Se obtés 8 ou máis respostas afirmativas, 
podes estar contento, estás nun dos mellares 
ax'untamentos do pals. Paga a pena apoialo . 

- Si obtés de 5 a 7 res postas afirmativas, estás 
nun concello regular nada máis. Aprecia o bo 
que tes, pero loita por mellorar todo canto falta 
por facer, que é moito. 

- Se obtés de 1 a 4 respostas afirmativas, o 
teu axuntamento é de pena. As causas van moi 
mal. Sería ben que pensases en cambiar a orien
tación do teu voto , escollendo a outras persoas 
máis capaces de renovar ese teu axuntamento. 

1.- ¿No teu concello emprégase o galega como lingua en tódolos SI NON 
comunicados escritos que a alcaldía dirixe á poboación? ...................... O O 
2.- ¿No teu concello, ó comenzo dos catro anos de goberno, fíxose 
por parte da alcaldía un estudio riguroso das necesidades, e un pro-
xecto de traballo ordenado e progresivo para lle ir dando cara ós 
problemas do axuntamento? .................................................................... O O 
3.- ¿No teu concello dase unha información continua e sistemática á 
poboación de tódolos proxectos e realizacións que se van levando a 
cabo? .......................................................................................................... O O 
4.- No teu concello repártense as tarefas entre os distintos membros 
da corporación: equipo·de cultura, equipo agrario, equipo de asisten-
cia social, equipo deportivo, etc.? ............................................................ O O 
5.- ¿No teu concello o alcalde e demais concellais teñen encontros 
fixos coas comunidades parroquiais para informar, para recibir orien
tacións, para decatarse das necesidades máis urxentes de cada pa-
rroquia, para ser censurados e correxidos? ............................................. O O 
6.- ¿No teu concello é frecuente que os veciños asistan ós Plenos do 
axuntamento e que lles dean facilidades para asistir? ............................ O O 
7.- ¿No teu concello as axudas e servicios repártense sen discrimina-
ción ás persoas, parroquias ou sectores que teñen máis necesidade, 
sen facer caso de enchufes e amiguiños? ................................................ O O 
8.- ¿No teu concello protéstase se a alcaldía ten o costume de realizar 
certas obras case nas vísperas das eleccións? ........................................ O O 
9.- ¿No teu concello acóllese de boa gana a liberdade de voto dos 
cidadáns sen forzalos con ameazas, ou promesas que lago non se 
cumplen, ou con outras argalladas? ........................................................ D O 
10.- ¿No teu concello tense consideración especial cos grupos marxi-
nados, coma poden ser persoas da terceira edade, xitanos, parados, 
etc., concédeselles tempo, dedicación, atención, cartas? ..................... O O 

CONCELLO DE AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ (A CORUÑA) 

ASNOSASFESTAs ~~~~~~~~~-~ 

PARROQUIA DATA DA FESTA FESTIVIDADE PARROQUIA DATA DA FESTA FESTIVIOADE 

DE VE SO 13dexuño S. Antonio FREIXO 24deXuño S.Xoan 

15deAgosto Ascensión (Asunción) 8 de Setembro NosaSeñora 

Campeiros 2-3 Agosto N" Sra. das Neves (Santomé) Setembro (Penúltimo domingo) S. Tomás 

As PONTES (P.) 22 de Xaneiro San Vicente (Merlán) Setembro (primeiro domingo) NosaSeñora 

AsPontes Primeiro domingo despois do Nosa Señora do Cármio Ribadeume 15deAgosto Ascensión 

15 de Xuño.- F. PATRONALES Bemui 13deXuño San Antón 

Corpus Faeira Primeiro domingo de Outubro Nosa Sra. do Rosario 

Chamorelo 21-22 de Xuño S. Pedro Eume 29deXuño San Pedro 

Martes de Entroido Goente Terceiro domingo de Outubro Nosa Sra. do Rosario 
1 ºsábado, domingo, luns - Malo Virxen da Luz Espiñaredo 3º Domingo Maio Ascensión 

Gondré Ultimo Dom. - Malo o 1 ºde Xunio Ultimo domingo de Agosto 

Paraño Ultimo domingo de Agosto San Ramón Vil a bella 1° domingo de setembro San Ramón 
A Fraga 25deXullo Santiago Saa 7 e 8 de setembro Nosa Sra. do Pino 

G. Sta. Bárbara 12 de outubro N" Sra. do Pilar APARRAL 24deXunio SanXoan 
Xoves de Ascensión Santa do Carballo 
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O punto de partida 

A aprobación da constitución 
no ano 1978, marcaba o inicio dos 
esforzos que habería que facer 
para darlle á administración es
pañola tódalas leis que preci
saba. 

Durante un longo período de 
tempo, os co~cellos seguiron 
funcionando -básicamente- coas 
mesmas leis coas que rexiran na 
dictadura. 

¿Qué se dí dos concellos na 
Constitución? 

Sinalamos as tres referencias 
que nos parecen máis destaca
bles: 

1. Os cancel los son parte da ad
ministración pública e serán go
bernados por alcaldes e canee- · 
llais elexidos democráticamente. 

2. Os concellos terán mando de 
seu (autonomía) para a xestión 
dos seus intereses. 

3. Os concellos deberán dispo
ñer de medios suficientes para o 
desempeño do seu labor. 

Os enunciados básicos esta
ban · xa plasmados na con?titu
ción, pero había que poñelos en 
marcha. Precisábase unha lei que 
posibilitara a realización práctica 
do que alí se dicía. 

A importancia desta lei apré
ciase mellar se ternos en canta 
que o número de concellos en 
Galicia é de 312 e no estado 
acada os 8.000. E que todo cida
dán está encadrado nalgún deles. 
Naceu así a chamada Lei Regula
dora do Réxime Local. Foi no ano 
1985. 

¿Que é a Lei Reguladora do Ré
xime Local? 

Como o seu nome indica, esta 
lei ocúpase de _dicta-las normas 

A lei de Rexime local 

' 'Os cancel/os terán mando de seu para a xestión dos seus intereses '· (Constitución Española) 

palas que se debe rexir o goberno 
do concello e tamén definir cal 
son as súas competencias. Cita
remos resumidamente algunhas 
características da lei: 

1. Concibe os concellos como 
cauces (vieiras) de participación 
cidadán. 

2. Dalles autonomía para go
bernar nos asuntos propios e 
para xestionar os intereses da ci
dadanía do concello. 

3. Outórgalles a facultade de 
organizar e animar a actividade 
dun grande número de sectores: 
urbanismo, obras, educación, 
mercado, tráfico, cultura ... 

4. Posibilita tamén a creación e 
ampliación de organismos ou co
misións que dean paso á partici
pación directa dos viciños. 

5. Pretende establecer criterios 
de coordinación entre concello e 
diputación. Sobre todo no refe
rente os "Plans provinciais ", 
onde se invirten fortes cantidades 
de diñeiro. 

Unha opinión sobre da lei 

Podemos afirmar que a actual 
lexislación ofrece espacio sufi
ciente para dar resolución demo-

crática ós diferentes intereses da 
comunidade; anque tamén admi
timos que haxa quen opine que 
esta afirmación precise ser máti
zada ou mesmo debatida. 

As posibilidades que ofrece a 
lei para unha boa xestión , fai me
drar a importancia das eleccións 
nos concellos. É ocasión de bus
car auténticos representantes ve
ciñais e apartarse daqueles ou
tros "perpetuos e lonxanos" , úni
camente ocupados na boa mar
cha dos seus intereses particu
lares. 

As particularidades de Galicia 

Compre recordar aquí a falla 
dunha lexislación autonómica 
galega sobre a parroquia. Senda 
a parroquia o primeiro núcleo or
ganizativo da vida rural en Gali
cia, urxe unha lexislación que lle 
outorgue a importancia que na 
vida diaria representa. A parro
quia non ten hoxe institución nin
gunha recoñecida na que poder 
sentirse directam~nte represen
tada. Esta é unha asignatura pen
diente que os poderes galegas fo
ron aprazando, unha e outra vez, 
e que precisa ser estudiada. 

Xosé Manuel. Funcionario de concello 

"JI 
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A nova organización municipal: a figura dos alcaldes 
Na Lei de Réxime Local apa

rece fortemente realzada a figura 
do ALCALDE. Este reúne baixo da 
súa autoridade un alto número de 
competencias. 

As competencias do alcalde 

Pala súa importancia deben ser 
destacadas as que seguen: 

- Elección de Tenente Alcalde 
(que cumprirá o papel de ser sus
tituto ou delegado do alcalde 
cando a ocasión o esixa). 

- Elección dos integrantes das 
Comisións de Goberno (Anterior
mente, caseque tódolos partidos 
presentes na corporación esta
ban automáticamente represen
tados nas Comisións Municipais 
Permanentes). 

Outro grande número de atri
bucións do Alcalde corresponde
rían a estes apartados: 

- Aprobar gastos. 
- Contratos ata unha certa 

cuantía. 
- Outorgar autorizacións. 

Non todos están nun acordo 

Este xeito de organiza-lo go
berno municipal e mais o alto po
der concedido ó Alcalde é, na opi
nión de algúns, un atraso antes ca 
unha ventaxa. Por este sistema, a 
presencia dos partidos non go
bernantes queda reducida ós ór
ganos complementarios (de me
nor importancia) e ó Pleno Muni
cipal. Poténciase así fortemente a 
voz das maiorías e redúcese, ó 
tempo, a opinión e presencia das 
minorías. O pluralismo de pare
ceres queda certamente rebaixa
do. 

con que parten os alcaldes res
pecto dos restantes órganos 
municipais, pode contrarrestarse 
cunha teimosa acción municipal 
por parte das minorías interesa
das. Poderán utilizar para elo un 
conxunto de mecanismo de con
trol. Estes mecanismos veñen de 
ser recentemente instaurados 
polo "Reglamento de Organiza
ción e Funcionamento das enti
dades Locais" (Publicad<;> o 22 de 
decembro do 86). 

Con esta regulación póñense 
en marcha uns mecanismos míni
mos dos que botar man para en
frentar ós intentos de marxinar de 
decisións ou asuntos importan
tes ós grupos políticos non 
gobernantes. 

Entre estes mecanismos pode
mos citar os seguintes: 

- Comisións Informativas, que 
se reunirán antes de celebralos 
plenos. 

- A facultade de esixir a com
parecencia do alcalde ou respon
sables de determinado tema 
cando se estime oportuno. 

- Libre acceso á documenta
ción e información do cancel lo. 

- Obligación do alcalde de in-
0 papel da oposición formar das resolucións que teña 
_____________ , adoptado. 

- Facu ltade de facer proposi
A situación de preeminencia cións. 

- Facultade de quita~ adiante 
unha moción de censura contra 
do alcalde. 

O modelo de goberno municipal 

Desde un punto de mira máis 
xeral poderíamos talar de que, o 
modelo de goberno que pretende 
a Lei de Réxime Local, achégase 
ó criterio de distinguir entre: ór
ganos executivos (os que poñen a 
andar os acordes tomados) e ór
ganos lexislativos (os que valoran 
e xulgan a oportunidade dos 
asuntos). O papel do executivo 
estaría encarnado polo alcalde. O 
do lexislativo, polo pleno 
municipal. 

Competencias do Pleno Muni
cipal son: 

- Aprobación de ordenanzas e 
regu lamentos. 

- Aprobación dos presupostos 
anuais 

- Aprobación de determina
das normas urbanísticas. 

Contratación de obras 
cuando estas superen a cuantía 
que lle está permitida ó alcalde .. . 

Concluindo 

O tema é demasiado amplo 
como para pretender esgotalo. 
Ca dita ata aquífomos apuntando 
un algo dos temas máis importan
tes no que toca ó goberno do 
cancel lo. Pero non podemos re
matar sen dicir que diante dunha 
representación veciñal esfor
zada, os obstáculos poden ser su
perados e mesmo se pode de
mostrar a utilidade de contar 
cunha presencia efectiva na insti
tución municipal. 

Xosé Manuel 



RltllA 7 
-------------------------------------ESPECIALAXUNTAMENTOS 

O labor da oposición municipal 

Trata-se aquí, únicamente, de 
artellar unha nota; apresurada e 
sumária, sobre o labor e as fun
cións da oposición municipal, 
pois que o asunto ofrece multipli
cidade de facetas e posibilidades 
de análise e, desde lago, notábeis 
diferéncias segundo os cancel los 
sexan grandes, pequenos ou 
médios. 

En todo caso, quen isto asina 
tala tan só desde unha experién
cia de case catro anos nun cance
l lo duns dez mil habitantes repar
tidos por igual entre a vila e o 
campo. 

A primeira constatación é que o 
papel da oposición municipal ten 
ben pouco que ver, ao naso 
xuízo, coa oposición parlamentá
ria, ou co estereotipo que dela 
fornecen os meios de comunica
ción. Os grandes debates sobre 
cuestións políticas, sociais e eco
nómicas, non se producen na 
vida municipal, que se ocupa de 
asuntos de diferente nivel, ainda 
que por suposto importantes e 
próximos aos ciudadanos, de 
xeito que tanto a crítica como o 
seguimento e mesmo o interés e a 
adesión ás iniciativas son posibi
lidades reais, o cal, se ben se 
mira, non deixa de ser unha im
portante vantaxe. 

Así pois, o primeiro perigo, 
para unha oposición municipal, é 
confundir tanto o terreo, como o 
escenário e até o tono. Noustante 
o que a primeira vista poidan se
mellar miudezas, adquiren o seu 
sentido para os ciudadanos e, 
neste sentido, a acción opositora 
debe endireitar-se non só ao con
trol do goberno municipal nas se-
s1ons e reunions, senón ao 
mesmo tempo á comunicación 
cos viciños, para acercá-los parti
cipativamente ao goberno dos 

seus asuntos, para implicá-los no 
labor crítico, no debate e estudo 
das propostas que van ao Pleno, 
lonxe de intereses pedáneos ou 
ocasionais. A comunicación é 
fundamental. 

O Pleno dun concello, por 
exemplo, non xera a atención 
dos meios do mesmo xeito que un 
Parlamento, e ainda que así fose 
tais meios non chegan aos vici
ños ao nivel necesário. lnterven
cións estrondantes e apocalípti
cas, mesmo cargadas de xustiza e 

determinarán- entre movilización 
e acción institucional pode dar
lle á oposición municipal o seu 
máis coerente e útil sentido. A re
lación estreita coa xente e a sua 
problemática, o trabal lo sostido e 
o rigor nas propostas permitirán , 
sen perigo de perder os próprios 
contornos, mesmo a participa
ción en Delegacións ou outros ór
ganos municipais, e así ofrecerá 
consideración da xente a efectivi
dade dun labor e acreditar a co
rrección e o siso da alternativa 

A relación estreita coa xente e a sua problemática, o trabal/o serio e o rigor nas propostas 
acreditan o. valor da oposición nun concello 

racionalidade, receben muitas 
veces como única resposta e eco 
do Salón de Sesións se tal con-
tacto e intercomunicación non se 
produce. Ainda así, e este é outro 
dos pontos importantes para 
un ha reflexión , seria ilusório pen
sar que se pode soster durante 
muito tempo unha causa ou unha 
loita en todos os casos. Compre 
distinguir entre o importante e o 
accesório e ainda aquel necesi
tará abondosas explicacións, in
formación e debate en reunións 
parroquiais ou de bairro. 

Unha combinación en doses 
axeitadas -que as circunstáncias 

que se defende. O enfrentamento 
contínuo e sistemático co go
berno municipal nun concello 
onde non exista conflitividade, 
convi rte-se en pura retórica 
vouga e inútil , cando non contra
producente. Non negamos a sua 
oportunidade, isa está claro , 
sempre e cando estexa animado e 
movido por unha forza real. 

Finalmente cabe insistir, para 
rematar, que en absoluto debe 
apoñer-se ao que fica dita nen
gún valor que vaia alén dunha 
sinxela opinión , fruto dunha ex
periéncia concreta, da que, qui
zais noutra ocasión , haberá opor
tunidade de talar con máis vagar. 

Eduardo Gutiérrez 



Con datos referidos ó ano 1984 ta
laremos a continuación dos ingresos 
e gastos dos Concellos galegas. 

1. Os cartos que ingresan os conce
llos galegos 

Os concellos galegas tiveron uns 
ingresos de trinta e sete mil catrocen
tos noventa e tres millóns de pesetas 
segundo a división conceptual presu
postaria seguinte : (1) 

a) Impostas directos (contribu
cións territoriais Rústica e Pecuaria e 
tamén Urbana; Licencias Fiscais de 
Actividades Comerciais e lndustriais 
e de Actividades Profesionais e de Ar
tistas ; Imposto sobre a Radicación -
so nas capitais ou nos que teñen máis 
de 100.000 hab-; Imposto sobre Sola
res e Imposto sobre o Incremento do 
valor dos terreas) . Por este capítulo 
os Conce llos ingresaron oito mil sete
centos trinta e cinco millóns de pese
tas que supoñen o 23,3 por 100 dos 
ingresos. 

b) Impostas indirectos (imposto 
sobre gastos suntuarios,· imposto so
bre circulación de vehículos e im
posto sobre a publicidade): dous mil 
douscentos trinta e sete millóns de 
pesetas, que supón o 5,9 por 100 dos 
ingresos. 

c) Tasas e outros ingresos (Tasas, 
Contribucións especiais, multas e ou
tros conceptos de menos importan
cia) : sete mil douscentos setenta e 
cinco millóns de pesetas que repre
sentan o 19,4 por 100 dos ingresos. 

d) Transferencias correntes 
(Fondo Nacional de Cooperación 
Municipal , principalmente) trece mil 
cincocentas cincoenta e nove millóns 
de pesetas que supoñen o 36,2 por 
cen dos ingresos, é dicir, a maior 

partida. 
e) Transferencias de capital (prin

cipalmente subvención do Estado, 
Xunta ou outros organismos): tres mil 
oitenta e cinco millóns de pesetas que 
representa o 8,2 por cen . 

O 6,6 por cen restante de ingresos 
divídese entre varios capítulos do 
presuposto (2). 

2. Breve explicación dos tributos in
cluidos en cada capitulo 

Tanto os impostas directos coma 
os indirectos, as tasas e' contribu
cións especiais están encadrados 
dentro dos tributos propios. Todos 
son ingresos de dereito público, pero 
podemos distingui-r as seguintes dife
rencias: a tasa é unha contnl_presta
ción por unha actividade da adminis
tración, por exemplo a tasa pola reco
llida domiciliaria de basuras; a contri
bución especial impona o Concello 
para financiar parte dunha obra ou 
servicio que beneficia especialmente 
a persoas determinadas, por exemplo 
a obra de alumeado público nunha 
rúa, mentres que o imposto é un tri
buto sen ningunha contraprestación 
que se destina ó gasto público de 
forma indivisible. E unha das diferen
cias entre impostas directos e indi
rectos é que os primeiros gravan a 
producción e os segundos o consu
mo. 

No capítulo catro, Transferencias 
correntes, ternos, como máis desta
cable os ingresos que proveñen do 
Fondo Nacional de Cooperación. Nos 
Presupostos Xerais do Estado para 
1984 estaba fixada a cantidade de 
234.160 millóns de pesetas que se dis
tribuiron da seguinte forma: 

a) O 70 por cento segundo o nú
mero de habitantes de cada Concello, 
ponderado polos seguintes coefi
cientes multiplicadores: 

Grupo N.º de habitantes Coefi. 

De mais de 1.000.000 2,85 
2 De 500.001 a 1.000.000 1,85 
3 De 100.001 a 500.000 1,50 
4 De 20.001 a 100.000 1,30 
5 De 5.001 a 20.000 1, 15 
6 Que non pase de 5.000 1,00 

O reparto faise logo favorecendo os 
concellos de máis poboación. 

b) O 25 por cen en función do nú
Os impostas indirectos paganos ricos e mero e habitantes de dereito ponde-

pobres rado co esforzo fiscal medio de cada 

ESPECIAL AXUNTAMENTOS. 

Os cartos de 

Concello no exercicio de 1983. 
c) O 5 por cen restante segundo o 

número de unidades escolares de 
EXB, Preescolar e Especial dos cen
tros públicos do Concello e aten
dendo ós gastos de conservación e 
mantenemento dos mismos. 

Polo tanto podemos dicir, que os 
concellos galegas, cunha poboación 
do 7,46 por 100 da total do Estado 

INGRESOS E GASTOS out 
DES.700 H 

Dos trescentos catorce concellos 
galegas, 298 teñen menos de vinte mil 
habitantes. Se fose posible atapar na 
práctica un concello tipo galega, da
ría como resultado un concello de 
5. 700 habitantes. As cifras que damos 
son logo cifras promediadas, e nelas 
non se incluen nin as partidas do Plan 
Provincial de Obras que invirten nos 
concellos as Diputacións nin os cré
ditos extraordinarios. 

PRESUPOSTC 

RESUME PO 

DENOMINACION 
A) OPERACIONS CORRENTES 
1 m post os di rectos ..................................... .. . . 
Impostas indirectos ........... ..................... .... .. 
Tasas e outros ingresos .......................... ... .. 

1 Transferencias correntes ....................... ·· ···¡ 
Ingresos patrimoniais ................................ .. 
8) OPERACIONS DE CAPITAL 
Enajenación de inversions reais ............. .... . 
Transferencias de capital ............ ............... . . 
Variación de activos financieiros .......... ... .. . 
Variación de pasivos financieiros ........ .... .. .. 

Total do presuposto preventivo ... ... .. . .. 

PRESUPOST1 

RESUME PO 

DENOMINACION 
A) OPERACIONES CORRENTES 
Remuneracions de personal ................... .... . 
Compra de bens correntes e de servicios .. . 
Intereses ......... .............................. .... ...... ... ... . 
Transferencias corren tes ....................... .. ... . 
8) OPERACIONS DE CAPITAL 
lnversions reais ....... .................. ..... ... ....... .. .. . 
Transferencias de capital .... ....... ......... ....... .. 
Variación de activos financieiros ... ...... ..... . . 
Variación de pasivos financieiros .. .... ... ... ... . 

Total del presuposto preventivo .. .... .... . 
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1 

reciben o 6,7por100 do diñeiro que o 
Estado destina ó Fondo Nacional de 
Cooperación Municipal. 

3. Como se gastan os cartos 

Nos presupostos que aprobará 
cada Concello, anualmente teñen 
que preverse créditos suficientes 
para os gastos dese exercicio. Nesta 

~ CONCELLO GALEGO TIPO 
~BITANTES 

> DE INGRESOS 
RCAPITULOS 

PESETAS 

.... ...... . 8.696.374 

........... 2.557.951 
............ 6.769.913 
···· ···· ··· 23.894.214 
·· ········· 852.650 

........... 426.325 
... ......... 7.838.726 
··········· 15.987 
........... 2.238.319 
.... .... ... 53.290.658 

O DE GASTOS 
RCAPITULOS 

PESETAS 

··········· 16.360.232 
······· ·· ·· 12.523.304 
········ ··· 586.197 
··········· 1.278.975 

····· ·· ···· 17.905.661 
····· ····· · 3.144.149 
····· ··· ··· 15.987 
·· ·· ·· ···· · 1.438.847 
··········· 53.290.658 

% 

16,3% 
4,8% 

12,7% 
44,8% 

1,6% 

0,8% 
14,7% 
0,03% 

4,2% 

1 

% 

30,7% 
23,5% 

1,1% 
2,4% 

33,6% 
5,9% 

,, 0,03% 
2,7% 

1 

previsión hai que contar en primeiro 
lugar cos gastos obrigatorios, que se
gundo a Lei son os seguintes: 

- As débedas esixibles por cal
quera causa. 

- Os derivados de servicios míni
mos obligatorios segundo prevé a Lei 
de Bases de Réxime Local (art. 26) 
para cada Concello. 

- Os de personal e material de tó
dalas dependencias. 

- Os de Recaudación. 
- Os destinados a costear os servi-

cios impostas ás Entidades Locais 
pola Lei. 

- Os que se deriven de pactos con 
outras entidades: mancomunidades, 
convenios, consorcios, etc ... 

- Os motivados por calamidades 
públicas. 

- Os destinados a obras ou servi
cios moi urxentes. 

Tódolos demáis, non incluidos 
nesta relación, serán voluntarios e 
polo tanto discrecional a súa 
realización. 

Pero volvendo ó encabezamento 
deste apartado, interésanos saber en 
que gastan os cartas os Concellos ga
legas. Botando man do Estudio "A 
Economía Galega Informe Cero" que 
publicou o Instituto Universitario de 
Estudios e desenvolvemento de Gali
ciano ano 1986, os Concellos galegas 
gastaron no ano 1984, trinta e sete mil 
novecentos sesenta e tres millons de 
pesetas, dos que o 38, 1 por 100 co
rresponde a remuneración de per
soal , e dicir, tódolos gastos do per
soal funcionario e contratado incluí
dos seguridade social e mutualidade 
e tamén os gastos de representación 
de Alcalde e Concellais; o 23,7 por 
100 gastouse en compra de bens co
rrentes e servicios, é dicir, recibos de 
alumeado público e dos colexios, te
léfono, reparacións ordinarias tanto 
de edificios como de rúas , material de 
oficina, etc., e sete mil catrocentos 
cincoenta millóns de pesetas ou sexa 
o 19,6 por 100 en inversións reais. 
Destes sete mil catrocentos cin
coenta millóns de inversións o 50 por 
cen iría para a infraestructura: viaria, 
abastecemento de agua, alcantari
llado, alumeado e urbanización e li
xos, o 15,7por100 en mellara-los edi
ficios dos Concellos e equipamento 
dos mesmos; e en equipamento e be
nestar social (Educación , cultura e 
deportes, saude .. . ). 

4. Breves indicacións a resaltar sobre 
os datos aportados 

a) Como xa vimos, a aportación que 

reciben os Concellos galegas do 
Fondo Nacional de Cooperación 
Municipal (F.N.C.M .) representa o 
36,2 por cen dos seus ingresos; pero 
se estes datos os referimos a Conce
llos segundo o número de habitantes, 
ternos que, nos concellos de menos 
de 5.000 habitantes, o diñeiro que re
ciben do Fondo Nacional de Coope
ración representa o 52,3 por 100 de 
tódolos seus ingresos. 

Se consideramos que as cantida
des destinadas ó Fondo Nacional de 
Cooperación son obxecto de nego
ciación todos estes anos (4), con re
sultados diversos á hora de fixalas, 
ternos que concluir que os 151 conce
llos galegas de menos de 5.000 habi
tantes teñen na corda floxa máis da 
metade da súa facenda, de por si bas
tante pobre. 

Por outra parte descoñecemos os 
criterios dos lexisladores para 
aproba-la fórmula de repartos do 
Fondo descrita, pero duas causas es
tán claras: Primeira, penalízase ós 
concellos pequenos; Segunda, Gali
ciano seu conxunto sae perxudicada. 

Referente dá aportación estatal do 
F.N.C.M . ou calquera outra fórmula 
que se prevea na futura Lei de finan
ciación das Corporacións Locais de
bería ter en canta a modo de índice 
corrector a dispersión da Poboación 
"e en consecuencia a ecuación: nú
mero de núcleos/Coste dos servi
cios'', (5) de maneira que se atendese 
non só ó número de habitantes senon 
tamén á dificultade de prestarlles os 
servicios polo espallamento da po
boación como é o caso de Galicia. 

b) As Facendas Municipais sitúanse 
o redor do 2,3% da " Renta Nacional " 
mentres que en Alemania e Francia 
están entre o 7eo9por100 e en Gran 
Bretaña no 13 por 1 OO. Se queremos 
que tome sentido a palabra "autono
mía" que a Constitución no título VIII 
lle recoñece ós Concellos para a xes
tión dos seus intereses, as Facendas 
dos Concellos terían que experimen
tar unha suba vertixinosa. 

Manolo Larrosa - X. Manuel Boan 

(1) A Economía Galega, Informe Cero -
Instituto Universitario de Estudios e desen
volvemento de Galicia - Novembro 1986. 

(2) A Economía Galega, Informe Cero 
lbidem. 

(3) Consellería de Economía e Facenda. -
Análisis Funcional das lnversións das Corpo
racións Locais Galegas- Santiago 1986. 

(4) Circular Informativa FEMP. - Febreiro 
1987. 

(5) Conclusión das primeiras xornadas de 
Admón. Local de Galicia. Ourense - Xuño 
1986. 
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O Planeamento Urbanístico 

Galicia é un caso particular tamén cando talamos de 
urbanismo. 

a) Os seus 31.894núcleos de poboación (máis da mitade 
de todo o Estado) dos que ó 70% teñen menos de 2.000 
habitantes. 

b) O arraigo á propiedade e a individualidade é unha das 
características innegables sobre todo no medio rural, que 
provoca un xeito moi especial de asentarse e repartirse a 
poboación pala superficie habitable. 

pre de lonxe. Por exemplo: antes do 1. 970 somentes 13 
Cancel/os contaban cun documento de Planeamento. Sería 
bó saber a comparanza con outras nacións nesas mesmas 
datas, maila cifra é ben clarificadora de pouca acol/ida que 
tivo a Ley Estatal do Solo de abrigado cumprimento dende 
1.956. 

De tódolos xeitos, hai que recoñecer que no ano no que 
andamos algo se avanzóu, máis tamén moito queda por 
andar. 

En Galicia, o urbanismo como outras causas, veuse sem-

Algunhas orientacións 

Cando os veciños escoitan talar do 
Plan enfréntanse a algo que lles re
sulta difícil de entender. Demostran 
pouco interés ou mesmo opoñense a 
el por non entenderen a sua impor
tancia para mellorar a calidade de 
vida. 

Chegados a este punto, eu confor
maríame con que se "entenderan" 
por parte da xente en xeral e sobre 
todo polos que teñen responsabilida
des públicas, algo do que un urba
nista famoso portuxés un día expuxo 
na publicación que él dirixe: "Cader
nos Municipais de Lisboa". Por non 
estar prohibida a reproducción, e 
porque se pode e debe copia-lo que 
se asume", permítome "fusilar" e re
sumir uns conceptos básicos: 

1.- Un Plan non é un fín nen tam
pouco un principio: é un medio. 

2.- Un Plan será tanto máis útil, 
cando máis (participen) na súa elabo
ración e aplicación, os políticos lo
cais e os servicios que o deban ralizar. 

3.- Un Municipio somentes ten 
un ha política urbanística, si incide so
bre o mercado do Solo (pa.rc.elas), e 
do inmobiliario (viviendas). 

4.- O programa e a realización. das 
obras da rede viaria e do saneamento 
básico son un instrumento crave da 
tan manida ordenación do territorio. 

5.- O Municipio debe levar a cabo, 
en forma paralela, accións que creen 

Un Municipio somentes ten unha política ur
banística, si incide sobre o mercado do Solo, 

(parcelas) e do inmobiliario (viviendas) 

áreas de expansión e accións que re
cuperen e mellaren as existentes. 

6.- O Municipio pode e debe ter 
ideas claras sobre os tipos de edifica
ción máis adecuados ós intereses da 
poboación e do seu patrimonio cultu
ral ou natural. 

7.- O Concello ten que evitar que o 
urbanismo posibilite a sustitución de 
instalacións e actividades producti
vas, por mal entendidas razóns de hi
xiene ou medio ambiente que poden 
atentar contra o empleo e a necesaria 
diversidade de actividade en cada 
área urbana. 

8.- O Concello ten que evitar que un 

exceso de rigor no otorgamento de 
licencias de obras, abrigue á xente a 
caer na ilegalidade. 

Como ordear o territorio municipal 

Si se asume "a obligación" por 
parte dos poderes públicos de "regu
lamentar" a utilización do solo de 
acordo co interés xeral para impedi-la 
especulación, tacendo que tavorezan 
os beneficios e plusvalías que se pro
duzan, vexamos dun xeito moi so
mero que clases de Plan ou Normas 
Urbanísticas están a xogar neste 
campo: 

A) Normas legais de directa 
aplicación: 

A Lei do Solo (artigas 72 e 73) esta
blece unha serie de Normas de Orde
nación que resultan de aplicación di
recta en todo caso, exista ou non Pla
neamento aprobado, e que polo 
tanto, prevalecen sobre as determina
cións deste: 

- As disposicións da Lei de 
Carreteras. 

- A adaptación das construccións 
no "básico" ó ambiente en que es
tean situadas (armonización 
paisaxística). 

B) Instrumentos de planeamento 

Aquí a Lei distingue 3 niveles: Esta
tal, Territorial Supra Municipal e 
Municipal. Por non extendernos 
moito pasaremos directamente ó ter
ceiro, aínda que hai que ter en canta 

(Cont inua na pax. segu inte) 



que rixe un principio xerárquico de 
adaptación duns a outros. E dicir: os 
de ámbito territorial menor, non po
den ir en contra de determinacións 
establecidas en Plans de superior 
rango. No caso Galego, non ternos un 
planeamento supramunicipal que 
nos abrigue e referencie. 

Xa de cheo no escalón municipal, 
distíngueuse: 

Plans xerais municipais de ordena
ción urbana (P.X.O.U). 

Estes compórtanse de distinto 
xeito en cada clase de solo. No clasi·fi
cado como Urbano, esto é (noxa con
solidado), chega á fixación de detalle 
e o uso pormenorizado de terreas e 
edificacións. 

No solo clasificado como Non Ur
banizable, o Plan Xeral establece un
has medidas e unhas condicións para 
a conservación e protección de cada 
un dos seus elementos naturais (solo, 
flora, fauna ou paisaxe), co fín de 
evita- la súa degradación, así como 
das edificacións e paraxes que palas 
súas características especiais, o 
requiran. 

O Plan Xeral incluirá: 
Memoria xustificativa da 

Ordenación. 
- Planos de Información, Ordena-

ción Urbanística. 
- Normas urbanísticas. 
- Programa de Actuación. 
- Estudio Económico-Financiero. 

Normas de ordenación complemen
tarias e subsidiarias do 
Planeamento. 

A lentitude e complexidade do pro
ceso do Planeamento fai imprescindi
ble en moitos casos este novo instru
mento. Como o seu nome indica, a 
función destas Normas é doble: 

a) Completar cando existan, as de
terminacións xerais dos Plans. 

b) Supli-la ausencia destas, propor
cionando un mínimo de ordenación. 

No caso de Galicia (que son unha 

RESUMINDO 

Suposta a vontade dos poderes públi
cos de cumpli-la legalidade, éstes debe
rán ter claro o seguinte: 

1°.- Que a elaboración de calquer tipo 
de Planeamento é a súa "responsabili
dade''. O equipo técnico encargado da 
súa redacción recibirá as directrices de 
partida; éste detectará e levantará a pro
blemática urbanística e aportará solu
cións técnicas, pero en última instancia as 
decisións políticas (as directrices básicas) 
son responsabilidade dos poderes 
municipais. 

2°.- As fases que a lei contempla cara a 
súa elaboración : formulacións de avances 
e anteproxectos, aprobación inicial e defi
nitiva. Deben ser da máxima transparen
cia e participación ciudadana: exposición 
ó público, recollida de alegacións dos ve
ciños e estimación das que ó xuicio dos 
redactores e da Corporación se deban ter 
en canta para mellora-la ordenación. 

3°.- Que a partires da lei o único xeito de 
rendimento recoñecido a un terreo é o que 
se deriva da explotación rústica ou da que 
fose naturalmente susceptible. 

Os incrementos de valores ou rendi
mentos de terrees considerados a partires 
da posible utilización urbana directa ou 
indirectamente, otórgaos o Plan, e polo 
tanto, deben ser sufragados pola Comuni
dade que se vai a beneficiar. Así que si un 
Plan é formal e realista, deberá aparte de 
delimitar un completo estatuto xurídico 
da propiedade de cada pedazo de terreo 
do Municipio, establecer e cumpri-lo prin
cipio fundamental recoñecido por lei da 
igualdade de dereitos dos propietarios. 
Nunha palabra: Non será nunca o Plan de 
Ordenación un ha lotería, e sí se chegara ó 
reparto equitativo de cargas e beneficios. 

4º.- Que esto non se fai sementes con 
voluntarismo, haberá que se dotar de me
dios humans e materiais. Unha solución 
pasaría por mancomunar servicios en 
Concellos con baixo nivel presupostario e 
mesmamente baixa dinámica de cons
trucción. Servicios tan variados como os 
de extinción de incendios, depuración e 
verquido e equipos técnicos multidiscipli
nares segundo as necesidades específi
cas. 

minoría os Concellos con Plan) as 
Normas constitúen a forma de evita
la lacra do urbanismo sen Plan que no 
noso país, se corresponde co u rba
n ismo sen lei. Exemplos negativos te
rnos dabondo a este respecto. 

Dada a súa función supletoria dos 
PP.XX. as Normas Subsidiarias deben 
conter con maior ou menor concre
ción, segundo os casos, as determi
nacións do solo e incluso os planos 
necesarios para asegura-la súa ope-
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ratividade e eficacia, podendo por elo 
ser calificados de auténticos mini
plans ou plans reducidos, pois a súa 
natureza é idéntica a dos Plans pro
piamente ditos. 

Ordenanzas da edificación e uso do 
solo 

As Ordenanzas Municipais de Edifi
cación foron ata a aparición da Lei do 
Solo a peza esencial do ordenamento 
urbanístico. Coa devandita lei, perde
ron o seu protagonismo ó se integra
la parte fundamental do seu contido 
nos Plans, como un dos documentos 
adicados a concreta-las normas ur
banísticas aplicables a cada tipo ou 
clase de solo. 

Proxectos de delimitación do solo 
urbano 

O art. 81.2 da L.S. precisa que é o 
que se entenderá por solo urbano nos 
municipios carentes de Plan Xeral de 
Ordenación e co obxecto de evita-las 
ambi.guedades a que deu lugar a utili
zación a estes efectos de criterios ex
clusivamente materiais, . obriga ós 
Concellos respectivos a tramitar un 
Proxecto de Delimitación do Solo Ur
bano trátase póis dunha simple ope
ración de deslinde formal do solo ur
bano segundo a L.S., carente polo 
tanto, de todo contido sustantivo, de 
todo carácter normativo, ou de 
ordenación. 

O Regulamento de Planeamento, 
inclúe o Proxecto de Delimitación no 
seu artigo 3 ó se referir ós instrumen
tos ou figuras de planeamento, o que 
contribúe a crear un equívoco que se 
incrementa, incluso o preve-la posibi
lidade de que o Proxecto sexa "com
plementado no seu caso, coas corres
pondentes Ordenanzas de Edifica
ción e Uso do Solo". 

Agora ben, por razóns prácticas, 
dado a identidade de procedimento a 
seguir para a súa aprobación, acumú
lase a súa tramitación nun só 
expediente. 

Mario Laxe Maiño 
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O lABOR SOCIO-CUlTURAl DOS CONCEllOS 
A experiencia de f ene 

No decurso destes últimos oito 
anos, a Corporación Municipal de 
Fene puxo en marcha un proxecto de 
actuación-intervención socio
cultural que nos permite tirar unhas 
conclusións que, sen ánimo de con
vertelas nun conxunto de "Fórmulas 
máxicas" a aplicar miméticamente, 
poden servir de punto de partida ou 
de orientación a todos aqueles que, 
por estar á fronte dunha institución 
municipal, pretendan desenvolver un 
labor que transforme ós concellos 
nuns instrumenta:> máis que contri
búan á normalización lingüística e 
cultural do naso país. 

En consecuencia, máis que unha 
exposición pormenorizada das inida
tivas que promovemos (quen estea in
teresado na mesma pode atopala no 
monográfico cultural "FENESTRA", 
editado non hai moito polo noso Con
cello), limitarámonos a sinalar algun
has das características básicas que, 
en función da nasa propia experien
cia, entendemos que se deben ter en 
canta á hora de elaborar un ha progra
mación destacaste e que, dun xeito o 
máis sintetizado posible, son as 
seguintes: 

a) Partir da realidade concreta so
bre a que se pretende actúar, tendo 
en canta os hábitos e costumes da 
poboación, a súa distribución xeo
gráfica, situación económica, trad.i
ción asociativa e participativa, po~i
bles expectativas ... 

b) Afán integrador, tentando vence
llar no proxecto a tódolos sectores 
sociais. 

c) Actuaci(>n globalizada, no sen
tido e que non se circunscriba ó que 
se está a facer desde determinadas 
Comisións Informativas, senón que 
abranga ó conxunto das áreas de ac
tuación municipal. 

d) Que compaxine a necesaria 
atención ós elementos máis tradicio
nais da nasa cultura coa anovación, a 
creación e a incorporación de novas 
tecnoloxías. 

e) Utilizar racionalmente a infraes
tructura material e dotacional 'exis
tente, non limitándoa ó uso prevta
mente establecido, senón supedi-

A celebración do "Oía das Letras Galegas '86 " en Abadín e Muimenta (Lugo) é un exemplo do 
que se pode facer en pequenos Cancel/os pala lingua e a cultura galega. Na foto o naso 
compañeiro Xosé Lois Vi/ar con nenas dos colexios da zona e membros da Real Academia 

Galega 

tanda a súa utilización ós obxectivos 
que se pretenden acadar. 

f) Promover actividades con pers
pectiva de continuidade, que deixen 
pauso, fuxindo dunha política de 
corte escaparatista. 

g) Descentralización da actuación, 
potenciando e dinamizando a vida 
das parroquias. 

i) Artella-los mecanismos participa
tivos precisos para que o cor:ixunto do 
vecindario sexa copartícipe e corres
ponsable da programación ou do pro
xecto que se elabore, e non un mero 
destinatario pasivo do mesmo. 

1) Enmarcada no contexto dun con
cello galega, comprometido coa rea
lidade do seu país e que centre os 
seus esforzos para que a nosa língua 
e cultura ocupen o lugar que por de
reito propio lles corresponde. 

Unha vez enumeradas somera
mente as características xerais que 
debe ou pode reunir un proxecto de 

·intervención socio-cultural, pasare
mos a propoñer unha serie de medi
das concretos, ó alcance de calquera 

corporación, que non teñen por que 
se-las únicas viables nin excluír aque
las que xurdan en cada caso con
creto. Por criterio sistemático, estruc
turaremos estas propostas en función 
das diversas áreas de intervención 
municipal: 

1. Normalización linguística 

A nivel interno 

- Capacitación do conxunto do 
funcionariado no uso oral e escrito da 
nasa língua mediante a organización, 
en horas laborables, de cursos de ga
lega. Estes cursos están subvencio
nados, por regra xeral , pala Dirección 
Xeral de Política Lingüística da Xunta 
de Galicia. O feito de superar con 
aproveitamente os cursos que se or
ganicen terase en canta na provisión 
de prazas de promoción interna. 

- Normalización da documenta
ción administrativa (poden solicitarse 
exemplares de impresos normaliza
dos a aqueles concellos que xa deron 

este paso). (Continua na pax. segu inte) 
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- Adopción dun acordo plenario 
amasando a vontade da Corporación 
de contribuír ó proceso de normaliza
ción lingüística. 

- Publicación dun Decreto da Al
caldía, dirixido ó funcionariado, para 
que toda a documentación de uso in
terno e externo do Concelllo, figure 
en galega. 

- Rotulación das dependencias do 
Concello e demais instalacións muni
cipais na nasa lingua. 

- Establecemento dunha claúsula, 
nas bases de contratación de persoal , 
esixindo que os aspirantes para pro
veer estas prazas acrediten o coñece
mento da nasa lingua e establecendo 
unhas probas específicas a estes 
efectos. 

- Constitución da Comisión Muni
cipal ou Servicio Municipal de Nor
malización Lingüística e Iniciativas 
Culturais (As funcións e xeito de mon
talos requeriría moito máis espacio). 

A nivel externo 

- Modificación das ordenanzas 
municipais ó obxecto de establecer 
desgravacións fiscais para aquelas 
empresas que utilizasen o naso 
idioma nas súas relacións comerciais 
e publicitarias. 

- Utilización da capacidade eco
nómica do Concello para potencia-la 
introducción do uso do naso idioma a 
tódolos niveis (por exemplo, acondi-

Moito hai que correxir ainda .. . 

ciona-la concesión de subvencións 
municipais ó uso do galego na publi
cidade das actividades 
subvencionadas). 

- Institucionalización de public_a
cións divulgativas. 

- Promoción de campañas ·que in
citen á poboación ó uso da nasa lin
gua a tódolos niveis. 

- Convocatoria dunha Asamblea 
co conxunto do profesorado para ver 
de estudiar medidas concretas que 
redunden na galeguización do 
ensino. 

- Integración o Servicio Municipal 
ou na Comisión de Normalización de 
tódalas persoas e entidades interesa
das neste obxectivo. 

- Organización de cursos de ga-
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lego para adultos. 
- Normalización do nomenclator 

das rúas e da toponimia. 

2. Actuación cultural 

- Recuperación das tradicións 
(Maios, Magostos) a dous niveis : di
vulgativo, coa edición de unidades di
dácticas e traballos semellantes; ce
lebración, coa organización de 
actividades. 

- Programación estable e forma
tiva ó través de Escalas Culturais 
Municipais, ben contratando persoal 
especializado para as mesmas, ben 
con prestación voluntaria e desinte
resada de servicios e subvencións 
municipal para os gastos que 
orixinen. 

3. Actuación deportiva 

- Utilización da infraestructura de
portiva existente, sobre todo a dos 
Colexios Públicos. 

- Escalas Deportivas iyiunicipais 
co mesmo criterio que pa_ra as 
culturais. 

- Cursos de formación de monito
res en colaboración cos respectivas 
Federacións. 

- Organización de competicións 
interparroquiais. 

Daniel Romero 

UN IDIOMA VIVO 

O j\MJRANTIE 
De venta en llbrerlas 

De venta en llbrerlas 

Prlmeira Emisora Municipal Galega 
( 105 MHz - FM) 

FENESTRA. Monográfico Cultural 
De venta en llbrerlas 

UN CONCELLO GALEGO 

Taller Municipal de Video. 
Varias produclóns propias. 

CONCELLO DE FENE 
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, 
"AS AXUDAS QUE AS DEPUTACIONS DAN OS CONCELLOS FANSE POR 

{)'~~ CRITERIOS DE AMIGUISMO OU PARTIDISTAS" 

~ Entrevista a Luis Cordeiro ---

Poucos homes en Galicia coñecen tan ben as De
putacións Provinciais, sabendo clarexar as suas con
tradiccións e limitacións, como- LUIS CORDEIRO. 
Este abogado e mestre que trabal/ou ardegamente 
polo desenrolo das parroquias como asesor da rede 
de "teleclubs", é actualmente deputado no Parla
mento galega polo Partido Nacionalista Galega 
(PNG) e vicepresidente 1º na cámara autonómica. 
Pero a sua historia política non é dagora, ven xa dos 
tempos da UCO, nos que destacara como Presidente 

da Oeputación Provincial de Lugo; posteriormente foi 
deputado autonómico por Coalición Galega, partido 
do que se separou para formar con outros deputados 
o PNG, tras as turbulentas loitas sostidas no seo da 
CG. 

¿Para que serven as 
Deputacións?. 

- A sua función é a de goberno 
e administración autónoma da 
Provincia, se ben é de suliñar que 
tais funcións poden correspon
der a outras Corporacións de ca
rácter repres~ntativo. 

- ¿Son necesarias? ¿son 
útiles? 

- Son necesarias en tanto en 
canto as súas funcións non sexan 
atribuídas a outras institucións, 
cales poderían se-la Comunidade 
Autónoma, as Comarcas ou os 
propios Concellos. Chegado este 
intre, a súa existencia carecería 
de senso práctico e político. A súa 
utilidade ou non, haberá que con
siderala ó abeiro disto. 

- ¿Que poder real teñen as 
Deputacións?. 

- O seu poder político é 
grande, xa que grande é o seu 
poder económico. Pero isto non 
sería malo se se exercese de xeito 
transparente e democrático, e 
non en proveito de algunhas per
soas ou dun partido político, 
como está a suceder de cotío. 

- ¿Cales son as su as fontes 
de ingresos? 

- Na súa maioría proceden de 

Dada a importancia que teñen as deputacións no 
desenrolo do labor exercido polos axuntamentos, fi
xémoslle unha entrevista á que nos respondeu 
amablemente. 

Para Luis Cordeiro e o PNG a alternativa ás 
Oeputacións "pasa pala sua desaparición en 
base a unha nova organización territorial de 

Galicia" 

cantidades transferidas pala Ad
ministración Central e que figu
ran con este destino nos Pres·u
postos Xerais do Estado. E, 
nunha minoría, de taxas pola 
prestación de servicios propios 
(hospitais, licencias, aluguer de 
maquinaria, expedición de docu-

. mentes, etc ... ) 

- ¿Como se compoñen? 

- Por un número de Deputa-

dos (arredor dos 25), determi
nado en relación coa poboación 
da provincia, e que se asignan ós 
diferentes grupos políticos se
gundo os resultados obtidos po
los mesmos nas eleccións muni
cipais, nas distintas circunscrip
cións electorais que, a este 
efecto, coinciden cos actuais 
Partidos Xudiciais. 

Polos Deputados e de entre 
eles, elíxese ó Presidente. 

- ¿Qué dependencia e que au
tonomía teñen con relación á 
Xunta"? 

- O Estatuto de Autonomía de 
Galicia tala de que "A Xunta coor
denará a actividade das Deputa
cións Provinciais de Galicia en 
canto afecte di rectamente ó i nte
rés xeral da Comunidade Autó
noma". Pero, para concretar es
tas relacións, faría falla unha Lei 
de Coordenación, da que tanto se 
está a talar, pero que a Xunta de 
Galicia nin ten feita, nin ten co
raxe para levar adiante. 

Ainda que se lle deu moita sona 
-co gallo da aprobación dos pre- · 
supostos de Galicia para 1987- ó 
feito de que se aumentou o con
trol da Xunta sabor das Deputa
cións, tal afirmación débese á ig
norancia ou ámala fé , xa que para 
que tal coordenación exista sería 
preciso que as Deputacións de 
Galicia, convertidas en reinos de 
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taifas ó servicio dun poder per
soal, estivesen en disposición de 
asumir tal coordenación; e todos 
sabemos que os seus Presidentes 
non están polo labor. 

- ¿Por qué criterios se rixe a 
aportación das Deputacións os 
Axuntamentos?. ¿Hai algunha 
can le legal xa fixada?. 

- Polo que supón económica
mente, a colaboración máis im
portante cos Concellos é a do 
Plan de Obras e Servicios xa que, 
segundo dí a Lei, "na súa elabo
ración deben participa-los Con
cellos da Provincia". Pero esta 
disposición non conta para algún 
Presidente ben coñecido, que 
ven actuando como lle peta. 

No reparto de outras axudas, 
tamén importantes, vense axu
dando ós concellos, institucións 
ou particulares por criterios de 
amiguismo ou partidistas, uttli
zándose o diñeiro de todos par·a a 
compra de votos e non baixo con
ceptos de equidade e solidarte
dade. 

- ¿Dispoñen os presidentes 
de algunha cantidade fixada para 

a sua libre disposición?. 

- No caso concreto· de Lugo, o 
Presidente pode conceder sub
vencións de ata 300.000 ptas. por 
perceptor, e ordear outros gastos 
(obras, adquisicións, etc.) ata 
2.500.000 ptas. sen outro límite 
global que as disponibilidades 
presupostarias. Por poñer un 
exemplo: no ano 1986, e a base de 
subvenciÓns deste tipo, podería 
manexar ata uns 200 millóns de 
pesetas para conceder a entida
des, institucións, Concellos e 
persoas, sin dar conta a ninguén. 
De feito, non conquerimos coñe
cer qué destino se lle deu a moito 
diñeiro, pero sí sabemos xa de al
gún caso aberrante. 
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tos Deputados do Parlamento 
Galego, poderían facer caer á 
Xunta ou ó seu Presidente. Así de 
sinxelo. 

- ¿Cal é a sua alternativa? 

- A alternativa do Partido na-
cionalista Galego pasa pola desa
parición das Deputacións en· base 
a unha nova organización territo
rial de Galicia, onde primen as 
Comarcas, os Concellos e as pro
pias Parroquias. O P.N.G. aspira a 
unha Galicia unitaria e solidaria,. 
capaz de correxi-los desequHi
brios interprovinciais, cada vez 
máis fon.dos; con un. poder polí
tico galego forte e que sexa res
petado dentro e tora de Galicia; 
con unha administración deseen-

- ¿Por qué non se logrou o tralizada, democrática e non ca
acordo buscado entre Xunta e ciquil, que viva perto dos prob~e-
Deputacións?. mas reais da nosa sociédade. 

- Porque os Sres. Presidentes 
de Deputacións non queren 
perde-lo seu poder perante unha 
institución, como a Xunta de Gali
cia, que está sometida ó control 
do Parlamento, e porque a Xunta 
de Galicia non se atreve a impo
ñerse a aquéles xa que polo do
minio que exercen sobor de cer-

Nos sabemos que o camiño 
para conquerir os nosos anceios 
é longo e difícil, pero tamén sabe
mos que o noso país ten que des
pertar do seu sono no que, intere
sadamente, o teñen sumido al
guns galegas, indignos de selo. 

X.M. Carballo 
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