Xosé Antonio Vázquez Cobas, concelleiro-voceiro do BNG en Ribeira presenta a
seguinte
MOCIÓN SOBRE A REFORMA LOCAL E PROVINCIAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A Constitución de 1978 asumiu o modelo de organización territorial e institucional dos entes
locais que fora deseñado desde o primeiro terzo do século XIX. Tanto nas súas orixes como
na súa evolución posterior, a organización territorial local responde en gran medida a unha
visión fondamente centralista do exercicio do poder, que é incompatíbel cun sistema
institucional baseado na descentralización e repartición competencial entre o Estado español e
as comunidades autónomas, dotadas con autonomía política e administrativa.
A paulatina consolidación do novo esquema de organización territorial con base nas
comunidades autónomas constituídas obviou o debate sobre a utilidade da organización
provincial e da Deputación como a súa institución representativa na maior parte do territorio
do Estado español, desde a perspectiva da súa función política, da súa racionalidade e eficacia
administrativa, así como da súa adecuación á realidade de cada territorio.
O desenvolvemento legal do réxime xurídico local consolidou un modelo provincial
practicamente uniforme, que, no caso da Galiza, dificilmente tivo e ten encaixe coas
institucións galegas, e mesmo, en moitas ocasións, implicou duplicidades e ineficiencias na
actuación administrativa.
A persistencia do modelo provincial, nas actuais circunstancias de restrición de recursos
económicos para atender políticas sociais básicas, tamén incide negativamente nunha
utilización máis racional dos recursos públicos, pois obriga a manter estruturas burocráticas
cuxa acción apenas repercute na cidadanía, á vez que os concellos, como administracións
máis próximas e responsábeis á hora de atenderen directamente os servizos básicos locais,
afrontan cada vez máis dificultades económicas para sostelos.
A reforma local aprobada recentemente reforza ese modelo centralista e provincialista,
asentando as deputacións como apéndices executores das políticas deseñadas desde o
Goberno central, xa que no canto de acometer a revisión a fondo do modelo destas
institucións provinciais, atribúelles máis competencias, para consolidar unha organización
administrativa homoxénea en todo o Estado español. Deste xeito, vólvese a impedir
definitivamente que desde Galiza se poida articular, en función da súa realidade territorial, un
mapa institucional local galego propio.

A reforma local tamén supón un paso máis á hora de homologar a acción política no eido local
e supeditala ao goberno central de quenda, xa que anula a capacidade política dos concellos
para implantaren políticas autónomas, ao restrinxirlles capacidade sobre moitos ámbitos de
interese local, ao impor modelos de xestión privatizada de servizos locais a través das
deputacións. Abocáos, en definitiva, a seren simples prolongacións executoras de políticas
planificadas desde o Goberno central, no canto de seren axentes políticos con plena
capacidade, e consonte a alternativa política e programática elixida pola veciñanza, nos
asuntos de interese local.
Nestes momentos, cómpre oporse á reforma local, pois supón mesmo unha involución da
autonomía local que se recollía na Constitución, aínda sendo ese modelo constitucional
debedor dun modelo centralista que foi robustecido, pola vía regular na lexislación básica e
sectorial, límites cada vez máis exiguos ás políticas propias dos concellos.
Alén diso, é tamén necesario abordar un proceso máis estratéxico, que implique a reforma
constitucional do modelo de organización territorial provincial, ao ser a única vía para abordar
unha racionalización administrativa coa que obter un aforro estrutural de gasto público con
carácter improdutivo. Só desta maneira poderemos dotar de maior financiamento e recursos
económicos os concellos, como institucións máis próximas á cidadanía e auténticas entidades
representantes do interese local.
A través da presente moción preténdese, por unha banda, evitar a consumación da involución
que supón a reforma local aprobada en 2013, dadas as consecuencias inmediatas que vai a ter,
e por outra banda, comezar o proceso de reestruturación da organización territorial local, a
partir da necesaria superación da actual delimitación provincial e das propias deputacións
provinciais. O obxectivo é abandonar así, definitivamente, a herdanza dun modelo de
organización territorial decimonónico, para dar paso á adecuación entre a implantación
territorial e o seu correlato institucional.
Por iso, o grupo municipal do BNG, solicita do Pleno da corporación municipal a adopción do
seguinte

ACORDO
1. Rexeitar a aprobación da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización
e sustentabilidade da administración local, e iniciar a tramitación da
formalización do conflito de defensa da autonomía local, consonte o disposto
nos artigos 75 bis da Lei orgánica do 2/1979, do 3 outubro, do Tribunal
Constitucional.
2. Demandar o inicio dun proceso de reforma constitucional sobre o modelo de
organización provincial e local do Estado español, con base nos seguintes
criterios:

a) As estruturas territoriais básicas do Estado español serán os municipios e
as comunidades autónomas.
b) Acometer o proceso de extinción das deputacións provinciais de réxime
común, para dar paso a un novo mapa institucional deseñado a partir da
realidade territorial de Galiza, baseado na articulación a través de
concellos e comarcas.
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