ACORDO ENTRE O PSdeG-PSOE E O BNG PARA A GOBERNACIÓN DOS
CONCELLOS
Os resultados electorais do día 27 de maio expresan en moitos concellos galegos unha
vontade de gobernos de coalición ao non producirse maiorías absolutas por parte de ningunha
das forzas políticas concurrentes, nestes concellos.
O PSdeG-PSOE e o BNG, respectuosos con esa vontade cidadán de gobernos plurais para
estes concellos e sensíbeis á necesidade de propiciar a súa estabilidade política, establecen o
presente acordo para a gobernación dos concellos.
Os gobernos municipais derivados deste acordo basearanse na corresponsabilidade efectiva,
solidaria e leal de ambas as dúas forzas na acción de goberno, así como na concepción do
Goberno como órgano unitario.
O reparto de tarefas e responsabilidades nos distintos ámbitos institucionais estarán en
relación coa representatividade acadada por cada unha das forzas políticas acordantes.
As direccións nacionais do BNG e PSdeG-PSOE constitúense en garantes destes acordos no
ámbito de Galicia. Asumindo, por tanto, as responsabilidades que se deriven das actuacións
locais que infrinxan os acordos devanditos.
As direccións nacionais do PSdeG-PSOE e o BNG expresan, asimesmo, a súa vontade de
asegurar a gobernabilidade das Deputacións, comprometéndose a iniciar negociacións con
este obxectivo.
Estes acordos das forzas asinantes para garantir gobernos de coalición nos concellos que
fagan realidade o cambio, baséanse nos seguintes

PRINCIPIOS E CRITERIOS PROGRAMÁTICOS:
1.- O PSdeG e o BNG suscriben o presente acordo de gobernación comprometéndose a
impulsar na acción municipal gobernos cimentados na proximidade aos cidadáns e aos seus
problemas, gobernos fortes para ofrecer un maior nivel de benestar. Comprometémonos a
demandar para os concellos un modelo de finanzamento capaz de garantir a suficiencia
económica necesaria para xestionar a súas competencias.
2.- Concebimos os concellos como pezas fundamentais para a vertebración do País. Neste
sentido, o BNG e o PSdeG impulsarán unha nova organización administrativa do territorio
galego baseada en comarcas e áreas metropolitanas.

3.- Concellos comprometidos co desenvolvemento rural e co equilibrio territorial e
medioambiental, concellos que aposten por un modelo de crecemento sustentábel,
respectuoso co medio e coas persoas.
4.- Pularemos por políticas de ordenación territorial e planificación urbanística inseridas nunha
concepción galega global e destinadas ao desenvolvemento sustentábel, equilibrio territorial,
urbanismo racional e debida protección do ambiente, da paisaxe e do litoral. Neste sentido
comprometémonos a que os concellos vinculados a este acordo adaptarán os seus planos
xerais á nova lexislación, facendo unha reserva de solo para vivenda de promoción pública do
mínimo do 30%, nos concellos de menos de 20.000 habitantes, e do 40% nos concellos
restantes, adaptando as súas políticas ao previsto na Lei en desenvolvemento.
5.- Os concellos son instrumentos fundamentais para a mellora da calidade de vida e a
conquista do benestar e a igualdade. Neste sentido serán liñas de actuación prioritarias as
políticas de promoción económica e creación de emprego, de desenvolvemento de programas
de benestar social, de defensa do medio ambiente, de igualdade entre homes e mulleres, as
políticas sociais de vivenda, así como de dotación de equipamentos educativos, sanitarios,
culturais e deportivos.
6.- Comprometémonos a manter a máxima colaboración das institucións locais co Goberno
Galego en todos os eidos.
7.- Comprometémonos a que os concellos sexan institucións xestionadas de xeito democrático
e transparente e abertas á participación cidadá. Promoveremos fórmulas para que os veciños
e veciñas sexan partícipes das decisións das corporacións locais, dotando a todos os
concellos de Regulamentos e Consellos de Participación Cidadá. Asumimos o firme
compromiso dos gobernos municipais cos valores éticos e co interese público.
8.- Os concellos serán axentes activos na promoción da cohesión social, a identidade cultural
e a extensión de usos do noso idioma. Neste sentido, os gobernos municipais vinculados a
este acordo cumprirán e farán cumprir a lexislación en materia lingüística, empregando a nosa
lingua de forma sistemática en todas as súas comunicacións orais e escritas e promovendo o
seu uso normal nos servizos e dependencias da Administración local. Garantirase en todo
caso o dereito dos cidadáns a seren atendidos en galego en todas as súas relacións coa
Administración.
Para a conformación de maiorías de goberno que garantan a aplicación dos principios e
criterios programáticos denantes enunciados, o PSdeG-PSOE e o BNG acordan:
1º.- Dar o seu voto na sesión de investidura, ao candidato/a da forza máis votada en cada
concello das asinantes do pacto, nos casos en que ese apoio sexa necesario para garantir o
acceso á alcaldía.
2º.- Nos restantes concellos facilitar, en calquer caso, a investidura do candidato/a da forza
máis votada das asinantes do pacto, mediante a abstención se fose preciso, para evitar que se
puidese alterar o pactado neste acordo ao ser votados por outra forza.
3º.- O PSdeG-PSOE e o BNG acordan impulsar a formación de gobernos de coalición nas
cidades de A Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e Vigo conforme aos seguintes
criterios, salvo acordo noutros termos das dúas forzas no ámbito local:

a) Ostentará a alcaldía a forza máis votada, das asinantes do pacto, nese ámbito
territorial.
b) Na segunda forza, recairá e a Tenencia de Alcaldia única.
c) As áreas de responsabilidade distriburanse en proporción á representatividade de
cada forza política en cada ámbito.
4º.- Nos demais concellos incluídos no acordo impulsarase un proceso de diálogo no ámbito
local para propiciar gobernos de coalición ou acordos de gobernabilidade, orientados polos
mesmos principios anteriores.
CRITERIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS GOBERNOS DE COALICIÓN:
Principio de unidade de xestión e de solidariedade: O goberno municipal, como órgano
único e colexiado, actuará con cohesión, lealdade e apoio mutuo, responsabilizándose de xeito
conxunto e solidario do funcionamento do concello; partindo do diálogo e co compromiso cun
programa municipal común. Cada formación política manterá a súa autonomía de actuación no
que exceda á xestión municipal.
Principio de autonomía: O Alcalde efectuará unha delegación xenérica de competencias aos
concelleiros/as que contemplará todas as facultades, dereitos e deberes na materia ou área
delegada agás as indelegábeis, co obxecto de garantir a capacidade de xestión na súa área,
dentro do marco das liñas programáticas básicas e no sometemento ás normas xerais e ás
decisións corporativas, que garantizan o funcionamento unitario do goberno municipal.
Principio de eficacia: Na acción de goberno primará a axilidade, eficiencia e eficacia, para así
acadar un nivel óptimo de prestación de servizos e de mellora de calidade de vida dos
cidadáns.
En Santiago de Compostela, a 11 de xuño de 2007.
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