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Carta do presidente
O compromiso de celebrar anualmente a Comisión
Galega de Cooperación Galega segue en pé, e unha vez
máis volveuse a levar a cabo esta xuntanza o pasado 7
de maio entre Fegamp e a Xunta para tratar os temas
que afectan ás Entidades Locais. Esta comisión significa
o comezo dunha nova etapa de traballo, e a avaliación
de todos os esforzos conseguidos durante o pasado
ano. Trátase de facer chegar a todos os departamentos
autonómicos o resumo das bases de traballo da Fegamp
en distintos ámbitos.
O maior obxectivo alcanzado ata agora, unha demanda
ademais histórica na Fegamp, é a asunción por parte
da Consellería de Sanidade de 131 centros de saúde
que agora poderán pasar a mans da Xunta a través dun
convenio modelo que xa temos acordado co departamento de sanidade; é un obxectivo cumprido, pero non
é o único no que estivemos traballando na Fegamp.
Un dos temas principais tratados coa Vicepresidencia
da Xunta de Galicia foi o mapa de emerxencias galego
e a demanda por parte da Fegamp á Consellería de
Facenda de facer un estudo das subvencións susceptibles de integrarse no Fondo de Cooperación Local (FCL).
Ademais destas novas propostas, nas que queremos
seguir traballando, tamén temos obxectivos cumpridos
neste eido que nos animan a tirar cara adiante, como a
creación da “Bolsa de Traballo” de habilitados nacionais
(para cubrir postos de tesourería, secretaría e intervención) ou a centralización das probas de selección
de policías locais na Academia Galega de Seguridade
Pública (AGASP).
Entre outras metas conseguidas está o avance coa instrución da Lei de Patrimonio firmada coa Consellería
de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, permitindo así aos concellos dar licenza para a execución
de obras menores e así adiantar o proceso de concesión
da mesma e despexar meses de espera. Esta lei de

patrimonio vese complementada coa firma do convenio modelo para os Pactos polas Paisaxe que firmamos
coa Consellería de Medio Ambiente, no que a Fegamp
comprométese a promover entre os concellos galegos
a preocupación pola paisaxe, e o uso de materiais e
cores, para manter a coherencia das obras realizadas
co entorno, para loitar contra o feísmo.
O Medio Ambiente é sempre protagonista xa que está
sempre presente no noso día a día, e o reciclaxe de
residuos é unha preocupación constante para os concellos. Por iso desde a Fegamp organizamos a xornada
de FORSU: Retos e oportunidades, onde quixemos promover a reciclaxe da fracción orgánica nos concellos
coa implantación do quinto contedor e presentando
os beneficios da compostaxe que xa practican moitos
concellos galegos. É necesario dar un paso máis na
xestión dos residuos e achegarnos a modelos de xestión
sostibles economicamente, que permitan maiores taxas
de separación, recuperación e reciclaxe de residuos, e
que mostren o compromiso dos actores públicos co territorio e o seu medio ambiente, e que este se traslade
ao conxunto da cidadanía.
Estes últimos meses foron para a Fegamp un período
de organización de xornadas, de carácter formativo e
tamén informativo, como II Xornada de xestión deportiva para pequenos e medianos municipios, a xornada
sobre as novidades da LOPD (Lei Orgánica de Protección
de Datos), a xornada sobre a central da contratación da
FEMP ou a xornada sobre a LCSP (Lei de Contratación do
Sector Público), entre outras. Nesta liña de apoio aos
concellos, a través de convenios, actividades, xornadas,
etc., seguiremos a traballar nos próximos meses.

Alfredo García Rodríguez
Presidente da Fegamp e alcalde do Barco de Valdeorras
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A Fegamp firma con
Sanidade o modelo de
convenio para asumir a
xestión de 131 centros
de saúde en 2018
Este era un compromiso adquirido pola
Consellería de Sanidade coa firma do
Pacto Local en 2006 e foi a mañá do
7 de maio, previamente á celebración
da Comisión Galega de Cooperación
Local, cando a Fegamp e a Consellería
de Sanidade firmaron o acordo para
promover entre os concellos o modelo
de convenio de adhesión para que o
departamento de sanidade asuma os
131 Centros de Saúde municipais que se
comprometeu a xestionar. A federación
propuxo tamén, xa no marco da reunión
da Comisión Galega de Cooperación
Local celebrada en Santiago, crear
unha comisión de estudo dos gastos
dos centros que non foron asumidos
para avanzar na asunción dos mesmos
e estudar os casos dos consultorios de
forma individualizada.

A Xunta de Voceiros da Federación
Galega de Municipios e Provincias
acudiu en pleno á Comisión Galega de
Cooperación Local celebrada no mes
de maio en Santiago de Compostela.
Os voceiros Alfonso Villares Bermúdez,
Evencio Ferrero Rodríguez, Manuel
Mirás Franqueira e Óscar Benito
Portela Fernández, acompañados
polo presidente, Alfredo García, reuníronse no edificio da EGAP (Escola
Galega de Administración Pública)
xunto cos representantes de todas
as consellerías da Xunta ao carón
tamén da directora de Administración
Local e as Deputacións Provincias,
Marta Fernádez-Tapias, para debater os temas a tratar de solucionar
nos diferentes eidos que afectan
á administración local. A Fegamp
tamén fixo referencia aos obxectivos
conseguidos nas negociacións coa
Xunta desde a celebración da última
Comisión Galega de Cooperación Local
o pasado ano. O presidente da Fegamp
destacou “a importancia de contar
agora cunha periodicidade anual para
esta cita”, e tamén a “boa sintonía”

coa que se traballa coa Xunta para
seguir avanzando nos obxectivos do
municipalismo.
En declaracións previas á reunión,
o presidente da Fegamp, Alfredo
García, destacou algúns dos logros
acadados neste último ano: “sen
dúbida as reunións mantidas co goberno autonómico deste último ano
teñen sido moi positivas chegando
a acordos como a centralización de
probas da Policía Local na AGASP, a
creación da bolsa de interventores/
as, secretarios/as e interventores/as,
ou a sinatura do convenio en servizos
socias para cerrar o mapa de Centros
de día, entre outros”. Alfredo García
tamén fixo referencia a temas que
están en vías de solucionarse como
a asunción de Centros de Saúde por
parte da Consellería de Sanidade ou o
Pacto da Auga no que se leva meses
traballando e que a Fegamp urxiu pechar no prazo máximo dun mes.Pero
o presidente da Fegamp tamén deixou
claro que aínda quedan outros grandes obxectivos polos que traballar que
presentou na reunión da comisión.

Un tema principal tratado coa Vicepresidencia da Xunta de Galicia, representada
pola figura de Alfonso Rueda, foi o mapa de emerxencias de Galicia e a implantación
do novo modelo á maior brevidade. Ademais neste eido desde a federación quixeron
coñecer o destino dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES) ao fin do convenio
regulador dos mesmos o 31 de decembro de 2018. No eido do financiamento foron
diversas as peticións que a Federación Galega de Municipios e Provincias fixo á Xunta.

ASUNTOS TRATADOS
COA CONSELLERÍA
DE FACENDA

Comezando pola Consellería de Facenda, a Fegamp demandou facer un estudo das
posibles subvención susceptibles de integrarse no Fondo de Cooperación Local (FCL)
e a necesidade de incrementar polo tanto a porcentaxe de partidas non finalistas.

CONSELLERÍA
DE CULTURA,
EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a Fegamp
propúxolle rematar a asunción dos gastos enerxéticos de todos os centros educativos
independentemente do combustible empregado como rede de calor. Outro tema proposto
foi o de cofinanciar o servizo de conservatorios municipais participando todas as
administracións no mantemento do mesmo. Para resolver o problema de financiamento
da Real Academia Galega (RAG) a Fegamp propuxo un incremento dos fondos da Xunta
para a Academia e a negociación ou mediación para o incremento dos fondos do Estado.

CONSELLERÍA
DE SANIDADE

En canto ao Departamento de Sanidade da Xunta de Galicia, e tras o anuncio
de esta da asunción de parte dos centros de saúde galegos, a Fegamp propuxo
chegar a acordo para responsabilizarse tamén dos gastos de mantemento dos
Centros de Saúde non asumidos e estudar tamén os casos dos consultorios
un por un para proceder a asumir os gastos dos consultorios que estaban
inicialmente no primeiro grupo de cesión e que teñen características similares
de prestación de servizo aos de os centros de saúde. Un calendario para
asumir as Unidades de Atención á Drogodependencia (UAD) por parte deste
departamento das foi outra das propostas que urxiu axilizar a federación.

CONSELLERÍA DE
MEDIO AMBIENTE
E ORDENACIÓN
DO TERRITORIO

Con respecto á Consellería de Medio Rural a Fegamp pediu cooperar entre
todas as administracións en materia de prevención de prevención de incendios
nas faixas secundarias de xestión de biomasa avanzando no convenio que
está en fase de borrador. A posta en valor do monte con políticas acordadas
para poñer a producir un activo de vital importancia para Galicia.

CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPREGO
E INDUSTRIA

Coa Consellería de Economía, Emprego e Industria, tamén a Fegamp tratou
tema de distribución de fondos en política de emprego tanto no que se refire
aos requirimentos dos cursos de formación, como a subvencións do RISGA, como
aos obradoiros de emprego. Considerar establecer excepcións para os concellos
con Plan de Estabilidade que non poden aplicar as bonificacións necesarias para
acceder ao selo Doing Business foi outra das propostas que levou a federación.

CONSELLERÍA DO
MEDIO RURAL

Cambiando ao eido de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, a Fegamp pediu á
Xunta resolver en coordinación cos concellos e Deputacións a problemática actual dos
animais abandonados mediante a construción das canceiras necesarias en cada unha
das 4 provincias mediante vias de cofinanciamento polo elevado aumento do custo do
servizo para os concellos. Neste departamento a Fegamp tiña tamén posto o obxectivo de
axilizar o peche do Pacto da Auga polo que propuxo cerrar nun breve prazo o documento
a tres bandas (Concellos+Deputacións+Xunta) no se leva traballado desde hai meses.

CONSELLERÍA DE
POLÍTICA SOCIAL

Pasando aos servizos socias, á Consellería de Política Social a Fegamp propúxolle
coñecer a realidade dos Servizos Sociais de Galicia mediante un estudo concello
por concello para coñecer as necesidades específicas de cada territorio e coordinar
os medios e a información. Desde a federación propúxose a contratación dun
técnico/a mediante sinatura co departamento para coordinar os diferentes programas
en marcha nos servizos sociais dos concellos galegos a través da Fegamp. A
federación tamén insistiu en que se debe revisar antes do 31 de decembro deste
mesmo ano a incidencia do Bono Social Eléctrico para ver os custos reais para
os concellos e avaliar a súa revisión; así como asumir novas escolar infantís por
parte do consorcio de servizos sociais e planificar mapa de Centros de Día.
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APROBADO O REAL DECRETO QUE
FLEXIBILIZA O USO DO SUPERÁVIT LOCAL
EN INVERSIÓNS FINANCEIRAMENTE
SOSTIBLES PARA O ANO 2018
O pasado mes de marzo aprobouse o Real
Decreto que permitirá no ano 2018 ás entidades locais que cumpran os preceptos
contemplados na Disposición Adicional
Sexta Lei de Estabilidade Orzamentaria
e Sustentabilidade Financeira investir o
seu superávit nun abano maior de servizos públicos esenciais para a cidadanía.
Tal e como expón a norma, as entidades
locais no seu conxunto levan xerando
superávit os últimos 6 anos consecutivamente, dende o ano 2012, o que
resultou decisivo para o cumprimento
dos obxectivos anuais de déficit público
do conxunto do Estado.
A medida adoptada coa publicación do
Real Decreto, previa á aprobación dos
Orzamentos Xerais do Estado para o ano
2018, e a flexibilización dos criterios
para a utilización do superávit en investimentos financeiramente sostibles
enmárcase dentro das demandas solicitadas pola Fegamp a través dos relatoriows aprobados na súa Asemblea Xeral

celebrada no ano 2015, e reforzadas pola
proposta das 100 medidas da Comisión
de Análise das Facendas Locais creada
no seo da Fegamp, no que se reclamaba
a ampliación dos supostos de aplicación
no caso de existencia de superávit.
Nestes anos, mentres que se produciu
unha máis que destacable redución da
débeda das entidades locais a nivel estatal, e especificamente a nivel galego,
o nivel de investimentos financeiramente
sostibles tivo un efecto moi baixo. De
feito, e tal e como consta no informe do
Ministerio en relación ao ano 2016, tan
só se destinou un 26 % da contía posible
a este tipo de investimentos, que acadou
en Galicia os 48 millóns de euros.

Medida necesaria
pero insuficiente
Estas medidas que se implementan no
Real Decreto, coa ampliación de prazos
e das actuacións que se poden levar a
cabo no seu marco, poden axudar a que

a contía destinada a investimentos creza
nos vindeiros anos, pero nun contexto
no que é cada vez máis necesario que as
entidades locais poidan ter a capacidade
de adoptar medidas que lles permitan ser
actores principais do crecemento económico do país, é preciso que esta veña
unida a outras de maior calado coa necesidade de que, mantendo o compromiso
coa estabilidade orzamentaria dos que os
concellos deron bo exemplo, se suavicen
os ríxidos límites aínda vixentes en materia de gasto público, endebedamento
e contratación de persoal, e permitindo
manter aos concellos un axeitado nivel
de investimento público e gasto social
que atenda as necesidades dos veciños
e veciñas, reformulando as regras fiscais
(estabilidade, sustentabilidade, regra de
gasto, etc) que deberían tomar en consideración as distintas situacións en que
se poden atopar as Entidades Locais, tal
e como solicitou a mencionada Comisión
de Facendas Locais.

CAPACIDADE/NECESIDADE FINANCIAMENTO ENTIDADES LOCAIS (2012-2017)

0,64%
0,55%

0,59%

0,53%
0,47%

0,32%

2012

2013

2014

2015

2016

Previsión 2017

SUPERÁVIT ESTIMADO ENTIDADES LOCAIS (millóns de euros)

7.083

6.866

5.938

5.474

5.094

2.287
> CONCELLOS
GALEGOS

9
2012

2013

2014

2015

2016

Previsión 2017

_

SUPERÁVIT ENTIDADES LOCAIS Ano 2018
¿Que entidades locais poden utilizar o superávit para inversións financeiramente sostibles?
Aquelas entidades locais que teñan:
>> Superávit e remanente de tesourería para gastos xerais positivo.
>> Nivel débeda pública inferior ao limite a partires do que está prohibido o recurso ao endebedamento.
>> Período de medio de pago a provedores inferior ao establecido na normativa.
>> Estar ao corrente no cumprimento das obrigas tributarias e fronte á seguridade social.

¿En que grupos de programa se pode investir?
a) Deberá ter reflexo orzamentario
nos seguintes grupos de programas
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Rede de sumidoiros.
Abastecemento domiciliario
de auga potable.
Recollida, eliminación
e tratamentode residuos.
Iluminación pública.
Protección e mellora do medio ambiente.
Mellora das estruturas agropecuarias
e dos sistemas produtivos.
Industria.
Enerxía.
Comercio.
Información e promoción turística.
Transporte de viaxeiros.
Infraestruturas do transporte.
Recursos hidráulicos.
Investigación científica, técnica e aplicada.
Sociedade da información.
Xestión do coñecemento

b) Poderá ter reflexo orzamentario
nos seguintes grupos de programas
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Seguridade e Orde Público.
Ordenación do tráfico e do estacionamento.
Protección civil.
Servizo de prevención e extinción de incendios.
Vías públicas.
Parques e xardíns.
Asistencia social primaria.
Creación de centros docentes de ensino infantil e primario.
Funcionamento de centros docentes de ensino
infantil e primario e educación especial.
Bibliotecas e Arquivos.
Equipamentos culturais e museos.
Protección do Patrimonio Histórico-Artístico.
Instalacións deportivas.
Estradas.
Camiños veciñais.
Xestión do patrimonio, no que se poderán incluír as aplicadas á rehabilitación, reparación
e mellora de infraestruturas e inmobles propiedade da entidade local afectos ao servizo
público incluíndo as actuacións de adaptación de infraestruturas que permitan
a accesibilidade universal para persoas con discapacidade e persoas maiores.

¿Cando se pode realizar o investimento?
>> No caso de que un proxecto de investimento non poida executarse integramente en 2018, a parte restante do gasto autorizado en 2018 poderase
comprometer e recoñecer no exercicio 2019, financiándose con cargo ao remanente de tesourería de 2018 que quedará afectado a ese fin por
ese importe restante e a Corporación Local non poderá incorrer en déficit ao final do exercicio 2019.

Outras novidades
>> No grupo de programas do apartado b) a autorización do Ministerio de Facenda
cando se incurra nun gasto de investimento increméntase de 10 a 15 millóns de euros.
>> Quedan excluídos tanto os investimentos que teñan unha vida útil inferior a cinco anos como as que se refiren a mobiliarios
e enseres, salvo que se destinen á prestación de servizos asociados aos grupos de programas recollidos anteriormente.
> Admítense os investimentos en vehículos destinados á prestación de servizos públicos de recollida, eliminación e tratamento
de residuos, seguridade e orde público, protección civil, prevención e extinción de incendios e de transporte de viaxeiros.
Aa

Novas áreas de posible investimento para o superávit.
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EVOLUCIÓN DÉBEDA VIVA ENTIDADES LOCAIS ESTADO (2012-2016)

41.939.299

41.479.632

38.386.000

35.147.411
32.094.000
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2012

2013

2014

2015

2016

EVOLUCIÓN DÉBEDA VIVA ENTIDADES LOCAIS GALICIA (2012-2016)

1.018.244
894.113
693.001

586.422
467.646

2012

2013

2014

2015

2016

As cifras locais no proxecto de orzamentos
do estado para o ano 2018
O pasado 3 de abril de 2018 foi presentado nas Cortes Xerais o
Proxecto de Orzamentos do Estado para 2018. Este retraso provocou
que por segundo ano consecutivo, as contas correspondentes ás
entidades locais en concepto de Participación nos Ingresos do Estado
(PIE) foron prorrogadas no mes de xaneiro, e serán recalculadas no
momento en que se aprobe este proxecto, se fora o caso.

Entregas a conta ano 2018
A previsión das entregas a conta contempla un crecemento da
participación nos ingresos do estado das entidades locais do
4,65 % con respecto ao ano 2017.

TOTAL ENTIDADES LOCAIS (Euros)
18.039.394.228 €

TOTAL

Deputacións
Provincias,
Cabildos e Consellos
Insulares(*)
Concellos Réxime
Cesión(*)

Concellos Réxime
Variables

17.259.337.337 €
6.101.713.354 €
5.839.432.109 €
7.253.597.517 €
6.941.814.065 €
4.684.083.357 €
4.478.091.163 €

Entrega Conta estimada 2018
Entrega Conta Prorrogada

(*) Non incluída a cesión de impostos directa de IRPF, IVE E IIEE correspondente ás Deputacións Provinciais e concellos integrados no réxime de cesión.

ESTIMACIÓN PARTICIPACIÓN ENTIDADES LOCAIS GALEGAS (Euros)
1.152.820.213 €

TOTAL

1.102.892.588 €

Deputacións
Provincias
Concellos Réxime
Cesión

> CONCELLOS
GALEGOS
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244.815.388 €
234.390.236 €
355.448.077 €
339.816.517 €

Entrega Conta estimada 2018
Entrega Conta Prorrogada
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Concellos Réxime
Variables

552.556.747 €
528.685.834 €

Sistema dual
En todo caso, as peculiaridades de cada modelo de reparto repercutirán no recálculo das cantidades e nas contías
individualizadas que percibirá cada entidade local.

COMPARATIVA LIQUIDACIÓN PIE 2015-2016
(Miles de Euros)

Así, no caso das 4 Deputacións galegas e os 6 concellos
galegos maiores de 75.000 habitantes integrados no
sistema de cesión, esta porcentaxe será homoxéneo, de
tal xeito que as 10 entidades estarán en torno á cifra
global de crecemento respecto ás entregas a conta
percibidas no ano 2017.
Pero no caso dos 307 concellos galegos restantes integrados no réxime xeral, a variación das cifras individualizadas serán nalgúns casos importantes, polo efecto
que producirá á actualización dos índices das variables
utilizadas para o reparto: Poboación (aplicarase a do
ano 2017 mentres que na entrega a conta prorrogada
utilizouse o padrón de 2016, e terá un gran efecto naqueles concellos que cambien de tramo de poboación),
esforzo fiscal e inverso da capacidade tributaria.

Caída da liquidación definitiva
En canto á liquidación definitiva correspondente ao
exercicio 2016, haberá unha caída importante con
respecto á percibida no ano 2015.
Tal e como sucederá co recálculo das entregas a conta, a
actualización dos índices no réxime de variables provocará
que, a pesares de que a liquidación global é positiva, un
número relevante de concellos galegos integrados neste
réxime terán que reintegrar cantidades ao Estado polas
diferenza negativa entre a entrega a conta recibida no
ano 2016 e a participación definitiva calculada neste momento, que será inferior á cifra do ano 2015 por efecto
da discutible metodoloxía de cálculo anual dos Ingresos
Tributarios do Estado (ITE), índice que finalmente determina a participación anual das entidades locais.
No caso dos concellos de Vigo, A Coruña, Ourense, Lugo,
Santiago de Compostela e Pontevedra, integrados no
réxime de cesión, e as Deputación Provinciais galegas,
e atendendo ás cifras provisionais contempladas neste
proxecto de orzamentos, a liquidación definitiva será
positiva en todos os casos, aínda que substancialmente
inferior respecto á recibida o pasado ano.

Total Estado

Total Galicia

Liquidación 2015
Estimación Liquidación 2016

Andrés Núñez
Técnico da Fegamp
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Galicia conta cunha estrutura sólida e ben entretecida para dar resposta
ás situacións de risco de lume que se poidan presentar ao longo do
noso territorio.
Esta é unha aseveración contrastada que puidemos extraer do encontro
que mantivemos cunha trintena de alcaldes portugueses que se fixaron
no noso modelo autonómico de prevención e loita contra os lumes;
e que ven en Galicia e na súa política forestal un referente a imitar
nesta materia.
Foi unha conversa a todas luces positiva. Un intercambio de experiencias que nos serviu para ratificar que a existencia dunha dirección
central única que coordine todo o entrabado forestal é fundamental.
Esa é unha das grandes diferenzas que existen entre o modelo luso e o
galego. A política forestal portuguesa baséase nunha rede de brigadistas voluntarios, con menos formación e medios, organizados de xeito
independente polo ente municipal que corresponda.
Na nosa Comunidade, é a Xunta de Galicia, a través da Consellería de
Medio Rural, a que se encarga da coordinación das brigadas contra
incendios, do seguimento e da evolución dos lumes ou de supervisar,
dentro do seu ámbito de actuación, que se cumpra a Lei; destinando
máis de 100 millóns de euros ao ano ás políticas forestais.

A política
forestal galega
como modelo
a seguir

A Administración Autonómica centraliza, así mesmo, todas as emerxencias que se poidan producir en materia de lumes, poñendo a disposición
de toda a cidadanía un teléfono para alertar de calquera incidencia
nesta materia. É un servizo importante para acadar unha coordinación
eficiente; que sería importante que se puidese reforzar, como xa se
solicitou desde a Fegamp, cunha liña directa entre Emerxencias e os
rexedores dos diferentes municipios, que son o primeiro elo dunha
cadea ben engraxada; a base dunha pirámide que ten como cúspide á
Xunta de Galicia.
No encontro, os presentes recoñecían que “nin con todos os medios
do mundo se podería evitar o que pasou en Galicia en outubro do ano
pasado”, polas condicións de vento e humidade que se deron. Pero
está claro que, aínda que hai moito camiño andado, queda moito por
facer en materia de prevención de incendios. E os representantes dos
veciños temos o deber de buscar fórmulas para contribuír, desde a
humilde pero importante posición que ocupan os nosos concellos, na
loita contra esta lacra.
Nesta liña resultou moi interesante escoitar as propostas dos rexedores
galegos alí presentes, das que os homólogos lusos tomaron boa nota.
Brión presentou ás autoridades lusas o concepto de Grupo de
Emerxencias Supramunicipal (G.E.S.), temática da que ten sobrada experiencia, sendo un municipio pioneiro en contar cun servizo destas
características.
Coñecemos o proxecto piloto de Ames coas súas árbores bombeiras, que
avoga por facer un cinto con especies frondosas ao redor dos núcleos,
para que estas poidan servir de cortalumes.
Soubemos que Ribadeo fixo un importante traballo cartográfico e enviou notificacións a todos os veciños que non están dando cumprimento
á Lei de Montes, anunciando sancións a aqueles que non rocen o que
marca a norma.
Ponte Caldelas amosou como recuperan a superficie queimada a base
de palla, materia vexetal e centeo, co que conseguen frear a erosión
do terreo.
Cervo explicou o seu proxecto integral de reforestación dos montes
municipais con árbores autóctonas, que outorgan un valor engadido á
contorna e contribúen a evitar incendios.
Son xestos que poden valer para calquera territorio e que poden resultar
de vital importancia á hora de xestionar e protexer os nosos montes.

O Concello de Cervo aposta pola
reforestación con árbores autóctonas
A ordenación forestal sustentable é un dos obxectivos principais
que temos definidos dentro da política medio ambiental do Concello
de Cervo. Deste xeito, traballamos para buscar un equilibrio que
garanta a convivencia entre especies como os eucaliptos e outras
árbores frondosas, co fin de valorizar os nosos montes e buscar o
seu aproveitamento empregando as técnicas silvícolas idóneas e
cumprindo e respectando, en todo momento, a normativa vixente.

O obxectivo é claro: recuperar eses soutos ou carballeiras, que
eran lugares de encontro emblemáticos en pobos como o noso;
favorecendo a creación de novos bosques con estas especies e
outras frondosas; que outorgan un valor engadido aos nosos terreos
e que, ademais, pola súa natureza, actúan de cortalumes no caso
de que se declare un incendio.
A día de hoxe, no Concello de Cervo levamos plantadas máis de 8.000
árbores autóctonas en máis de 20 hectáreas de terreo municipal. Un
tramo do camiño está percorrido, pero aínda queda moito traballo
por facer nesta materia.
As campañas de concienciación ambiental no eido educativo son
un dos cimentos sobre os que se asenta esta política. Os propios
rapaces participan varias veces no ano nos procesos de reforestación que se levan a cabo no termo municipal.
Esta liña marcada pretende ser un modelo de futuro para toda a
veciñanza. Un concepto de aproveitamento produtivo do monte e
de posta en valor do terreo que poden emular nas súas propiedades.
Está claro que a política de reforestación non vai dar resultados
inminentes, pero a medio prazo poderemos gozar en Cervo de magníficas paisaxes esculpidas con frondosas autóctonas que poden ser
tamén unha importante contribución económica para a veciñanza,
e un bo antídoto contra a propagación dos lumes.
Os bosques autóctonos son, sen dúbida, tanto no sentido paisaxístico como no produtivo, unha herdanza de incalculable valor
para as futuras xeracións.

Alfonso Villares
Vicepresidente primeiro da Fegamp e alcalde de Cervo
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Galicia conta cun sistema
de emerxencias profesionalizado
Desde o Concello de Brión fomos os encargados
de explicar aos alcaldes e alcaldesas veciñas o
modelo de funcionamento dos equipos humanos
e centros de coordinación principais do mapa de
emerxencias de Galicia. Despois dunha traxedia
ocorrida coma a do pasado mes de outubro, o
que hai que pensar é que en Galicia o sistema
de emerxencias ten funcionado cun alto nivel de
competencia a pesares do colapso do pasado mes
de outubro. O ocorrido o 15 de outubro de 2017
tería pasado de calquera forma xa que as condicións que se deron facían imparable o lume; pero
o que tamén é seguro é que se pode mellorar. A
Fegamp ten demandado neste sentido a posta en
marcha dunha liña de comunicación específica para
alcaldes e alcaldesas (independente do 112) para
establecer contacto directo en caso de emerxencia
cos servizos de extinción e así poder coordinar os
medios como foi o caso dos incendios do pasado
outono. É un compromiso que ten asumido a Xunta
e que desexamos que pronto poña en marcha.
Os/as portugueses/as interesáronse no organigrama galego de emerxencias que conta con 30
parques de bombeiros e 25 Grupos Supramunicipais
de Emerxencias (GES) traballando na nosa comunidade e con máis de 300 membros entre o seu persoal. En Galicia contamos ademais con profesionais
debidamente formados en extinción de incendios o
que supón unha garantía engadida en seguridade e
en efectividade das labores a desenvolver. Os medios materiais para realizar esas labores (coches,
palas, motobombas...) son flotas novas -en moitos
casos aínda que non en todos- e que cumpren cos
requirimentos de seguridade e utilidade. Neste
eido, os veciños/as lusos/as contan cunha rede
de bombeiros voluntarios non profesionais e cos
medios algo cativos, polo que amosaron o seu
interese en coñecer todos os detalles do modelo
municipal de GES e o seu financiamento, e que
recolleron como unha posible idea a desenvolver.

José Luis García García
Alcalde de Brión
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Coa intención de preservar e potenciar todo o Patrimonio natural que
identifica ao noso municipio, desde este equipo de Goberno comezamos
a desenvolver vai dez anos unha política activa de reforestación con
árbores autóctonas naquelas fincas que son de titularidade municipal,
e tamén en colaboración coas Comunidades de Montes do municipio,
un sector estratéxico fundamental para poder dar cumprimento a esa
folla de ruta marcada.

Plan de prevención de incendios de Ames:
Proxecto árbores bombeiras
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Ames conta con 496,53 ha onde é obrigado cumprir os criterios de xestión
da biomasa, o que supón o 13,2 % da
superficie forestal total do Concello.
Ante esta situación, o Concello puxo en
marcha un plan plurianual de medidas
preventivas mediante a repoboación
con frondosas caducifolias. A finalidade
do plan é poñer en mans da veciñanza,
unha vez cumprida a lei, unha ferramenta
que lles permita repoboar a súas fincas
colaborando ao tempo ca prevención
de incendios e evitando a diminución
da superficie arborada do Concello e a
conseguinte perda de diversidade.
Os 4 obxectivos principais deste Plan son:
>> Posta en valor dun terreo non explotable de maneira forestal e con
prohibición de plantación rápida

>> Control e inhibición do monte baixo.
>> Obtención de beneficios complementarios (castañas, noces, abelás, cereixas, landras); ambientais
(biodiversidade, protección do solo,
etc); sociais (proxecto colectivo e
común, revalorización e accesibilidade do monte, recuperación das
prácticas tradicionais) e económicos (evitar sancións por incumprila
lei, deporte e turismo).
>> Reversión da percepción negativa
que adoita ter o cumprimento das
obrigas legais.
Previo ao inicio das actuacións o Concello
elabora un Plan municipal cunha zonificación de ámbitos ordenados en función
de criterios de prioridade na protección
de núcleos de poboación, cambiando

aqueles terreos con especies recollidas
na lei 3/2007, con plantacións de especies de froito.
Para o desenvolvemento do plan realízase en primeiro lugar unha redacción
técnica das medidas de prevención; logo
determínanse os ámbitos de actuación e
a disposición de medios humanos, técnicos e económicos. Despois prográmanse
as actuacións e tramítanse as solicitudes
dos titulares, supervisando as operacións
a realizar e sendo fundamental o contacto directo cos propietarios das fincas.
Para a clasificación das faixas téñense en
conta diferentes factores como a extensión, visibilidade, o tamaño das fincas, ou
o risco e a orientación dos núcleos e vivendas, resultando 10 ámbitos prioritarios
catalogados de moi alto risco de incendio.

A redacción de cada ficha de actuación no ámbito elixido segue o seguinte esquema:

Así, o plan cumpriu o seu 2º ano de
vida actuando nunha 1ª Fase sobre
dous ámbitos prioritarios cunha superficie total de faixa de protección
de 19.374 m2, 37 parcelas e case 1.000
árbores plantadas. O Concello conveniou con 33 propietarios os traballos
de limpeza, subsolado, aboado e plantación, pagando o propietario o 20%
destes custes, e os traballos de tala e
poda da súa parcela.

DISTANCIA

0-30

30-50

SUBTOTAL

ILLADAS
RÚSTICAS

103

257

360

SUPERFICIE
DE XESTIÓN

2,74

3,13

5,87

ILLADAS
URBANAS

81

191

272

SUPERFICIE
DE XESTIÓN

2

1,88

3,88

Na 2ª Fase levada a cabo no 2017/18
incrementouse a 3 ámbitos os traballos
de plantación, actuando nun total de 8
Ha e 67 parcelas, de xeito que o número
de castiñeiros, carballos, cerdeiras e nogueiras plantados duplicouse (2.000) con
respecto ao ano anterior. O plan prevé
tamén o seguimento das plantacións no
primeiro ano de vida, resultando unha
porcentaxe de éxito de crecemento no
ano 2017 do 97,2%.

En total o Concello de Ames dende 2016
ten plantado preto de 3.000 novas árbores bombeiras en 10 Ha de mais dun
centenar de fincas, cunha política na que
se dá prioridade a prevención sobre a
extinción e que supón un éxito absoluto
na loita contra o fogo.

José Miñones
Alcalde de Ames

Ribadeo fará cumprir a lei de incendios
de Galiza, esperamos que a Xunta nos apoie
Os incendios forestais supoñen unha grave ameaza, non
só para a riqueza ambiental e paisaxística do monte
ou para as actividades agroforestais, as nosas vidas
e posesións máis prezadas corren serio perigo neste
tipo de catástrofes ás que resulta moi difícil facerlles
fronte, feito polo cal, compre tomar todas as medidas
preventivas que estean ao noso alcance máis que actuar
unha vez producido o desastre.
> CONCELLOS
GALEGOS

_

Pese a isto, a lei de incendios de Galiza atribúenos aos
Concellos toda a responsabilidade de velar polo bo estado
das redes secundarias de faixas de xestión de biomasa,
isto é, libres de especies arbóreas prohibidas como o
eucalipto ou o pino ou rozadas o 1 de xuño de cada ano,
entre outros requisitos, unha superficie de terreo rústico
que en principio debería quedar fóra do noso ámbito e
na que ao final acábanse mesturando competencias da
administración autonómica e municipal.
Chama a atención que esta lei, con algunha que outra
modificación como a do pasado mes de xaneiro, conta
xa con 10 anos nos que non se fixo cumprir en ningún
recuncho de Galiza, máis aló dalgún posible caso puntual e moi excepcional.
Ante este panorama, conscientes da problemática cada
vez máis acentuada dos incendios forestais e pese a non
ser un municipio cun alto risco de incendio, tomamos a
determinación de poñer fin a esta situación e de facelo
dun xeito integral para todo o noso termo municipal.
Así, o primeiro paso foi publicar un Bando en outubro
de 2017 para dar a coñecer as obrigas desta lei a tódolos

As desoladoras imaxes que deixaron os incendios forestais ocorridos en Galiza ese outono, que arrasaron grandes superficies de territorio cobrando incluso vítimas
mortais, non fixeron máis que fortalecer a iniciativa
xa comezada.
Durante os seguintes meses, coa axuda do programa
QGIS e un inmenso traballo de campo, levamos a cabo
un estudo de tódalas redes secundarias ata identificar
un total de 767 parcelas irregulares.
O seguinte paso foi emitir un novo Bando, en febreiro
de 2018, á vez que se comezaban a remitir comunicacións individualizadas a tódolos titulares catastrais das
parcelas afectadas. Paralelamente, mediante escrito ao
Presidente da Xunta de Galiza, requiriuse a colaboración
da Consellería do Medio Rural unha vez chegado o mes
de xuño, como así o establece esta lei.
Dende febreiro é incalculable o número de veciños que
se achegaron ata o Concello para informarse, polo xeral
moi comprensivos e concienciados con esta problemática, e realmente estamos sorprendidos coa difusión
alcanzada fóra do noso municipio, xa que ao final nós
non pretendemos máis que facer cumprir a lei, e chama
a atención que isto poida ser noticia, pero non deixan
de ser dez anos nos que nada se fixo ao respecto neste
eido e moito o risco que se está a asumir.
O 28 de marzo remitímoslle novo escrito ao Presidente
da Xunta. Seguimos esperando por unha resposta, esperamos que a Xunta colabore, como así se contempla na
lei de incendios, o que si temos claro é que, o faga ou
non, o Concello de Ribadeo vai ser consecuente e chegará
ao final desta actuación, polo ben dos nosos veciños.
Fernando Suárez Barcia
Alcalde de Ribadeo
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Cabe salientar que no tocante a plantacións e obrigas
de xestión da biomasa, os Concellos só temos competencia no solo urbano, de núcleo rural e urbanizable,
deste xeito, en Ribadeo estamos a tramitar unha ordenanza nesta materia, en período de exposición pública
nestes momentos.

veciños, do cal, que teñamos constancia, soamente se
derivou a adaptación dunha parcela.

16.
---
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Ponte Caldelas, máster de
Voluntariado en “mulching”
Un concello que fixo pedagoxía
sobre como loitar contra a erosión
despois dos lumes e canalizar a
indignación da sociedade
Ás 9 da noite do 15 de outubro, dende o alto da Penarada, na parroquia
caldelá de Barbudo avistábase perfectamente unha pequena columna de
fume. Ninguén podía adiviñar que pouco
despois máis de 20 dos case 40 núcleos
de poboación de Ponte Caldelas estarían arrodeados polas lapas. Os incendios que varreron boa parte de Galicia
aquela fatídica data cebáronse coa vila
do Verdugo, que viu como case 3.000
Hectáreas, un terzo da súa superficie,
quedaba cuberta polas cinzas.
Declarada a alerta, o Concello de Ponte
Caldelas mobilizou aos operarios municipais (unha brigada de cinco homes
composta por albaneis, carpinteiros,
fontaneiros e electricistas) e sacou a
vella motobomba municipal, un vehículo con 25 anos de antigüidade. O único
apoio ata as 3 da madrugada, hora na
que apareceron as brigadas forestais da
Consellería de Medio Rural, foi outra motobomba dunha empresa construtora e os
cubos e mangueiras cos que a veciñanza
plantou cara a un inimigo voraz.
A outra batalla foi a da información.
Os rumores corrían tan rápido como as
lapas: que se explotara unha gasolineira,

que se o instituto quedara arrasado... O
alcalde, Andrés Díaz, mantivo activa a
súa conta de Facebook, con actualizacións periódicas cada poucos minutos,
ata que pasadas as cinco da madrugada
o cambio do vento e a caída dunhas
pingas de choiva serviu para controlar
definitivamente a situación. Unha canle
de información que serviu para manter a
calma nunha situación crítica e de cuxa
importancia falaríase durante semanas.
Foi unha noite terrible. Meses despois,
bastantes veciños continuaban a tratamento psicolóxico tras ter que tirarse ao
chan cunha toalla empapada na cabeza,
ou de refuxiarse debaixo dun coche para
protexerse dunha bola de lume que chegaba a toda velocidade. O día amañeceu
cos restos aínda quentes de casas queimadas, vehículos calcinados, bombonas
medio derretidas e, sobre todo, milleiros
e milleiros de árbores debuxando unha
paisaxe fúnebre.
O Concello de Ponte Caldelas decidiu
superar a traxedia poñéndose mans á
obra e apenas dúas semanas despois fixo
un chamado ao voluntariado social para
tratar de evitar a erosión nos montes
máis afectados. O acento púxose, dende
o primeiro momento, nas inmediacións
dos acuíferos que subministran ás traídas
de augas veciñais. Máis de 2.000 persoas
quedaron sen auga en Ponte Caldelas,
os depósitos estaban ameazados polas
cinzas e foi preciso repoñer moitos

quilómetros de mangueiras.
Os expertos recomendaron inmediatamente a técnica do “mulching” (acolchar
o terreo con palla esparexida para evitar que a chegada das choivas produza
arrastres). Ao chamado de Ponte Caldelas
responderon centos de persoas de toda
España. Decidiuse restrinxir o voluntariado a Galicia e, aínda máis, dar preferencia aos voluntarios das zonas máis
próximas. “Foi un auténtico máster que
improvisamos en apenas uns días, unha
tolería á que nos lanzamos de cabeza e
que saíu fantasticamente ben, porque os
resultados están á vista”, afirma Díaz.
Durante tres domingos sucesivos levouse
a cabo un dispositivo sen precedentes.
O Concello comprou a palla e coa axuda
dos agricultores locais, que se achegaron cos seus tractores, repartíronse as
pacas polas zonas a tratar, previamente
seleccionadas. Déronse as pautas de
traballo e o resto foi un traballo arduo
baixo o sol, estendendo palla en zonas
escarpadas. Concelleiros do equipo de
goberno, veciños e, sobre todo, moitos
voluntarios chegados dende diferentes
lugares de Galicia botáronse ao monte.
Os expertos calcularon que era necesario
tratar un 10% da superficie queimada, é
dicir, unhas 300 Hectáreas. O Concello de
Ponte Caldelas fixouse un obxectivo máis
modesto, centrándose na protección dos
acuíferos veciñais. Deste xeito conseguiuse actuar sobre preto de 30 Hectáreas
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entusiasta de varios colectivos, institucións e asociacións. As familias máis necesitadas foron as beneficiarias
desta recadación, que serviu para repoñer os bens que
perderon durante aquela fatídica noite.

En Paradela, unha pequena aldea caldeá habitada fundamentalmente por xente maior acabouse moi tarde nun
deses domingos de “mulching”. Ate alí desprazáronse
tamén os voluntarios. “Filla, temos que marchar que entras
a traballar; non, que aínda non acabamos, non podemos
marchar agora”. Así conversaban nai e filla, traballadoras
da Citröen pasadas as sete e media da tarde, cando o Sol
xa se poñía no horizonte. “Vinde ducharvos á nosa casa”,
“comede algo antes de marchar”, “tendes roupa limpa?”,
respondía un coro de mulleres hai tempo xubiladas. Todo
o mundo coa cara negra e o sorriso na boca.

Ata Ponte Caldelas chegou tamén o “anxo de
Ponteareas”, unha veciña que se puxo en contacto co
Concello e logrou reconstruír, grazas á colaboración de
varias empresas de construción, a vivenda dunha das
familias máis feridas polo lume, no lugar de Parada. O
exemplo volveu ocupar titulares de medios de comunicación de media España, nos que o topónimo Ponte
Caldelas pronunciouse con frecuencia.

A Ponte Caldelas chegaron todos os medios de comunicación audiovisual de cobertura nacional. Contaron
centos de historias a cada unha máis sorprendente. Un
mozo pontevedrés, xerente dun pequeno supermercado
familiar, presentouse por tres ocasións para doar bocadillos e bebidas para os voluntarios.

Os animais foron tamén vítimas inocentes do vórtice
do lume. Moitos morreron aquel 15 de outubro e moitos
dos que sobreviviron quedaron sen alimento. Ponte
Caldelas, como municipio rural, conta con algunhas
explotacións gandeiras, pero sobre todo cun gran número de persoas que teñen gando como parte da súa
economía familiar. O Concello decidiu actuar para tratar
de botarlles unha man. Unha vez máis, a fórmula elixida
foi un chamado á solidariedade.

Pero se importante era traballar sobre o terreo, máis aínda
era levar a solidariedade ás persoas damnificadas polo
lume. Moitas delas nunha situación de precariedade total,
residentes en vivendas precarias ou con economías moi
modestas. Persoas ben coñecidas polos Servizos Sociais de
Ponte Caldelas, pero con graves dificultades para acreditar
os rigorosos requisitos para acceder ás axudas oficiais da
Xunta de Galicia. Persoas que necesitaban axuda urxente.

E unha vez máis, houbo resposta. Asociacións, cooperativas, unha empresa e tamén un grupo de voluntarios
achegaron moitas toneladas de forraxe solidaria. O complicado foi o reparto porque foi preciso facer un censo
de todas as persoas con gando e asignarlle un peso en
función do número de cabezas e do tipo de gando. Ata
Ponte Caldelas chegou tamén algún gandeiro de concellos
limítrofes pedindo axuda. Ninguén quedou sen atender.

O Concello puxo en marcha con Cáritas de Ponte Caldelas
unha conta solidaria para recoller doazóns e poder repartilas dun xeito áxil, aproveitando a maior flexibilidade
dunha ONG, que non está sometida ás esixencias burocráticas das Administracións públicas. O resultado foi
que se recadaron 16.670 euros procedentes do esforzo

Ponte Caldelas non ten Universidade, pero está moi
claro que pode dar leccións sobre como loitar contra
os efectos do lume e axudar as súas vítimas.
Texto e fotos:

Anxo Barros
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segundo os cómputos finais. E sobre, todo conseguiuse,
mellorar a estima propia de todo o voluntariado que
atopou en Ponte Caldelas unha fórmula espontánea
para canalizar a rabia pola lacra dos incendios.

18.
---
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---

Acordo de cooperación
para promover a incorporación
dos concellos galegos á
plataforma dixital Portal
de Transparencia de Galicia
A Federación Galega de Municipios e
Provincias firmou no mes de marzo, xunto
coa Xunta e a Universidade de Vigo, un
convenio de cooperación para promover
a transparencia nos concellos galegos a
través dunha plataforma dixital como é o
Portal de Transparencia de Galicia. Trátase
dunha plataforma tecnolóxica a través da
que se pode acceder á información dun
concello, segundo o esixido pola normativa, así como información que os cidadáns
solicitan con maior frecuencia.
No Portal recóllese toda a información
da entidade local obxecto de publicidade
activa conforme á normativa, de forma
comprensible, con acceso fácil, gratuíto
e accesible. Así mesmo, é a vía pola que
se poderá presentar de forma electrónica
unha solicitude de acceso á información
pública, entre outros usos. Os concellos
poden incluír a información dentro do
portal ou engadir unha ligazón ao seu
propio portal web.
A plataforma pódese consultar a través da
web “eidolocal.gal” e no seu inicio eran
xa 35 entidades locais as que estaban
activas. O obxectivo e ir incrementando
este número ata completar a información
sobre transparencia do maior número de
concellos galegos posibles.

Fegamp, Xunta de
Galicia e Universidade
de Vigo colaboran para
impulsar a iniciativa

As entidades locais abren así as súas portas
á cidadanía para que teñan acceso a todo
tipo de información organizativa (funcións,
normativa interna, estrutura administrativa, plans anuais e obxectivos); información
de relevancia xurídica (directrices, acordos
e consultas xurídicas, proxectos de regulamento, memorias e informes incluídos
nos expedientes); e información de contido
económico (contratos e convenios, retribucións aos altos cargos, subvencións e
axudas, presupostos e contas anuais e bens
inmobles de propiedade local).
Aqueles concellos que queiran participar
no portal colgando a súa información na
web teñen que solicitalo na Xunta para
que a administración tramite a petición.
E ademais a web tamén ten a disposición
dos usuarios e usuarias documentación
e normativa sobre transparencia, recomendacións, resolucións, criterios
xurisprudencias, suxestións e propostas.
O presidente da Fegamp, Alfredo García,
quixo destacar a importancia desta
iniciativa: “o portal é o froito da colaboración a tres bandas entre a administración local, autonómica e a universidade e achega dunha forma sinxela a
información municipal tanto para poder
publicala os concellos como para poder

consultala a cidadanía”. Tamén puxo
en aviso de que para cumprir as novas
esixencias, os concellos necesitan desta
colaboración: “as administracións locais
facemos un esforzo para ser transparentes, pero precisamos axuda”, insistiu.
O vicepresidente autonómico, Alfonso
Rueda, destacou a utilidade da ferramenta e amosou a súa confianza en que
o número de concellos que se sumen
ao Portal de Transparencia aumentara
ao longo dos próximos meses. Natalia
Prieto, a directora xeral de Avaliación e
Reforma Administrativa, afirmou que o
portal é unha ferramenta que permitirá
coñecer nun único acceso a información
de tódolos concellos , cumprindo así coa
lei de transparencia e recalca que os cidadáns son os principais destinatarios.
O reitor da Universidade de Vigo, Salustiano
Mato, destacou na firma do convenio que o
acordo é un exemplo de transparencia eficiente e que demostra que se está a favor
dunhas boas políticas públicas. Pola súa
banda, Concepción Campos, codirectora da
Red Localis, apuntou que a ferramenta será
útil tanto para os cidadáns como para os
propios responsables políticos, que terán
así unha imaxe do nivel de transparencia
dos seus concellos.

Guía básica de transparencia
Normativa sobre a transparencia
Ámbito nacional: Lei 19/2013, de 9 de
decembro de transparencia, acceso a la
información pública y bo goberno (LTBG).
Aprobada cun triplo alcance: incrementar
e reforzar la transparencia na actividade
pública, recoñecer e garantir o acceso á
información e establecer as obrigas de bo
goberno que deben cumprir os responsables
públicos, así como las consecuencias xurídicas derivadas do seu incumprimento.

Ámbito local: Os concellos poderán
aprobar unha Ordenanza Municipal sobre
Transparencia sobre a base do artigo 70 bis,
3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das
Bases do Réxime Local, introducido pola lei
57/2003, do 16 de decembro de medidas para

http://femp.femp.es/files/11-5133-fichero/
Ordenanza_Transparencia
http://www.fegamp.gal/sites/default/files/
artigos/descargas/plandetransparenciaebo
gobernoparaentidadeslocais.pdf
Ademais da normativa en materia de transparencia, no Portal recóllense tamén outras
obrigas procedentes de normas sectoriais reguladoras de materias como as subvencións, a
ordenación urbanística, as prestacións sanitarias, o sistema de arquivos, e a calidade dos
servizos públicos.

Información que se pode atopar
no Portal de Transparencia
Sen prexuízo do aprobado nunha Ordenanza
Municipal sobre transparencia, a Lei
19/2013, de 9 de decembro de transparencia,
acceso á información pública e bo goberno

nos artigos 6, 7 y 8, sinala a información
que se ten que publicar:
Información organizativa: Funcións que se
desenvolven. Normativa interna. Estrutura
administrativa (xerarquía, traxectoria
profesional dos responsables das distintas
unidades). Plans anuais e obxectivos (grao
de cumprimento, resultados).
Información de relevancia xurídica:
Directrices , acordos e consultas xurídicas.
Proxectos de regulamento. Memorias e informes incluídos nos expedientes. Documentos
que deben ser sometidos a información pública.
Información de contido económico:
Contratos e convenios. Retribucións altos
cargos. Subvencións e axudas públicas.
Presupostos e contas anuais (informes de
auditorías, etc.) Información estatística
do grao de cumprimento dos servizos. Bens
inmobles de propiedade local.
Ademais, debe figurar o procedemento para
solicitar o acceso á información.

Na procura do rumbo certo
Coñecemos a importancia das palabras aínda que non afondemos no seu
significado. O debate dialéctico forma
parte consubstancial, na hora de fixar
posicións, na argumentación. Vivimos
tempos do efémero. Poucas novidades
permanecen e as que si o fan son de
moito calado. Parece que a nova Lei de
Contratación do Sector Público (LCSP),
vixente desde o pasado 9 de marzo, está
disposta para calar nas profundidades remotas porque todo o que veña na rede é
peixe para a grande empresa.

para as que estaban cualificadas sen
inxerencias superiores. E as medianas
respectaban ás pequenas e por suposto
á economía local porque so así había
crecemento para todas.

respecta entre as poderosas. Quen xoga
fronte a un contrario descalzo volve a poñer as normas e obriga a non permitir cargas. Esa suposta transparencia dará paso
tamén á irracionalidade e escasa eficiencia.

Nada deso existe agora. O denominado
incremento da transparencia levou a que
cada quen mirara cara abaixo para aumentar o pastel. A grande compite coa
mediana e tamén coa pequena, xa non hai
barreiras nin autocontrol. A voracidade é
total e rachamos o equilibrio sen lograr
mellores prezos nin superar a calidade.

Concúlcanse de este xeito os principios
reitores da lei de contratos independentemente da modalidade do procedemento. Hai empresas locais que dependen,
para non desaparecer, dos ingresos por
servizos ao concello.

Desde o propio prólogo lexislativo indícase
como finalidades principais da nova lei o
incrementar a transparencia na contratación pública e maximizar a racionalización
e eficiencia dos recursos públicos.

Precisamos da libre concorrencia da pequena empresa para facer sociedades máis
sólidas, para facer pequena economía no
conxunto do territorio como única garantía da economía circular. Vivimos tempos
de desamparo para quen máis o precisa.
Quen lexisla sabe que a licitación pública
estaba a ser invadida, cada vez máis, por
empresas de maior dimensión provocando
aínda máis dificultades para o comercio
local, xa moi golpeado cos novos comportamentos na compra.

Primeira mensaxe que debera ser avaliada. Concordamos na necesidade de
transparencia, na eficiencia e na racionalización, pero imos no rumbo certo?
Hai anos existía unha estabilidade na
zona de confort para as grandes empresas. A clasificación esixida permitía que
a licitación estivese limitada ás grandes
firmas. Estas á súa vez respectaban ás
medianas e permitían que estas participasen na disputa das adxudicacións

Estas pequenas empresas están en posesión de todas as limitacións para competir. Os principios de igualdade, mérito e
capacidade racharon totalmente e só se

Cando se avalía o nivel de contratación
por parte das administracións desde a
entrada en vigor chegamos á alarmante
conclusión que esta lei xa paralizou os
concellos pequenos, medianos e mesmo
de maior dimensión e iso non figuraba
no preámbulo nin nos seus obxectivos
pero a realidade é teimuda e volveu a
vérselle o plumeiro.
Evencio Ferrero
Vicepresidente segundo da Fegamp
e alcalde de Carballo
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Ámbito autonómico: Lei 4/2006, do 30 de
xuño, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega, derrogada
pola norma vixente, a Lei 1/2016, do 18 de
xaneiro, de transparencia e bo goberno.

a modernización do goberno local. Poden basearse nas Ordenanzas tipo propostas pola
Femp ou pola Fegamp:

20.
---

O FALADOIRO
---

A transparencia
nos concellos
A propósito dos concelleiros

A transparencia converteuse nunha necesidade crecente. A
sociedade actual detesta a escuridade, a falta de claridade ou
a opacidade do funcionamento das Institucións e organismos
públicos pois a identifica coa corrupción. Por iso cada vez máis
a sociedade actual esixe vivir con transparencia. Para colmar
esta necesidade producíronse unha serie de Leis de transparencia e bo goberno, creouse o Consello de transparencia e bo
Goberno con sede en Madrid, e afloraron distintos organismos
nas Comunidades Autónomas cuxa función é vixiar o adecuado
exercicio da transparencia.
A cidadanía, xunto cos poderes do Estado, necesita adaptarse
á lexislación reguladora do dereito á transparencia, e precisa
igualmente -ou mesmo de forma prioritaria diría eu- alcanzar
unha “cultura de transparencia”, unha forma de ver as cousas
onde a claridade administrativa e o acceso á información sexan
o habitual e non a excepción.
Galicia deu un paso importante neste ámbito coa publicación
das sucesivas leis de transparencia e bo goberno. É importante
que exista esta normativa pero a súa plena realización non
depende unicamente do cumprimento da letra da lei. É necesario
interpretar o espírito da norma que está a ocasionar un número
considerable de problemas de aplicación que se irán solucionando aos poucos. Quixera reflexionar neste momento sobre
un deles. Refírome ás peculiaridades do dereito á información
cando este é exercido por un concelleiro ou concelleira.
Preocúpame este asunto porque observamos desde a Institución
do Valedor do Pobo e tamén desde a Comisión da Transparencia
de Galicia, que existe unha tendencia (aínda que non é xeral
mostra un patrón ao noso xuízo demasiado repetido) a tratar de
limitar ou poñer trabas ao lexítimo dereito á información que
deben ter os concelleiros nos concellos para poder desenvolver
mellor a súa función de oposición aos gobernos locais.
Non é posible esquecer que os concellos están formados por
concelleiros democraticamente elixidos de modo que estes representan a vontade popular. Estas persoas teñen un dereito á
información, que non pode ser menoscabado ou diminuído polo
feito de que o seu coñecemento poida supoñer unha dificultade
engadida para o goberno do partido que conseguise o poder en
cada momento concreto.

Este dereito non pode ser cernado. Pero como todo
dereito leva aparellado un deber, do mesmo xeito que
toda liberdade pode esixirse unicamente matizada pola
responsabilidade que o seu uso leva aparellada. Ademais
non é menos certo que os concelleiros dos equipos dos
concellos non deben usar do seu lexítimo dereito á
información para entorpecer o normal funcionamento
dun concello cuxo goberno non puideron conseguir a
través do sufraxio libre e segredo da veciñanza.

> CONCELLOS
GALEGOS

_

En Galicia a cuestión complícase xa que as peticións
sobre transparencia diríxense nalgúns casos á institución do Valedor do Pobo e noutros, á Comisión da
Transparencia de Galicia que é un órgano colexiado
adscrito á propia Institución do Valedor e presidido
pola Valedora que engade novas funcións, distintas
e complementarias, das propias da titularidade no
exercicio da valedoría.
Moitas veces os propios usuarios non distinguen as
implicacións de elixir un ou outro procedemento. Así
as cousas a pregunta que se pode facer un concelleiro é
ante quen debo realizar a miña petición de información?
Ante que órgano debo interesar a miña petición sobre
transparencia? Para responder a este interrogante,
a Comisión dá Transparencia de Galicia estableceu o
seguinte criterio:
Se o concelleiro solicitante da información se dirixe ao
Valedor citando expresamente a lexislación de réxime
local que o ampara, a súa petición trasládase ao Valedor
do Pobo como petición de información e non á Comisión
da Transparencia de Galicia.

Nestes dous casos como pode advertirse déixase en
mans do concelleiro a posibilidade de que a súa petición
sexa dirimida polo Valedor do Pobo ou pola Comisión
da Transparencia de Galicia. A diferenza en canto á
catalogación da queixa reside na vontade do concelleiro
de utilizar a lexislación local ou a lei de transparencia.
Se o concelleiro acode directamente á Comisión e non
ao Valedor, catalógase como unha petición ante a
Comisión de Transparencia e logo se o que pide non cae
dentro do ámbito de resolución desta procédese a pedir
aclaracións ou solicítase unha mellora de reclamación.
Como actúa a Comisión da transparencia nestes casos?
A Comisión de Transparencia admite e resolve favorablemente as peticións interesadas polos concelleiros
cando estes solicitan o seu dereito de acceso a información pública.
A Comisión de Transparencia non admite aquelas
peticións nas que o concelleiro quixo ampararse, e así
o dixo expresamente, na lexislación local e non na lei
de transparencia. Tampouco admite aquelas solicitudes
de información que se refiren a documentos ou contidos
que non foron adquiridos ou elaborados no exercicio
das funcións propias do concello.
Esta é a situación que se vive neste momento. A casuística é moi ampla e complexa co cal é necesario
analizar cada caso concreto. E así o faremos preservando o dereito á información e o lexítimo uso do mesmo
pero matizándoo coa adecuada forma de exercitalo e
solicitalo. É moi importante establecer criterios claros
de actuación pois o axeitado funcionamento deste dereito determinará en gran medida a eficacia presente
e futura do mesmo.

Milagros Otero Parga
Valedora do Pobo de Galicia
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De modo que nos atopamos unha vez máis entre dous
dereitos: por un lado o da información, e por outro,
o do bo goberno. Ambos deben ser valorados de forma conxunta e que deben ser harmonizados co fin de
que o exercicio dun non entorpeza, ou mesmo faga
desaparecer, o do outro. É preciso atopar o punto de
equilibrio que garanta o exercicio de ambos os dous
dereitos sendo sometidos ademais ao respecto de todos
os deberes e responsabilidades que o ben común e
a convivencia pacífica levan aparellados.Delimitado o
dereito e a necesidade de facer un uso razoable del convén agora deterse brevemente na forma de exercitalo.

Pola contra se o concelleiro diríxese ao Valedor do
Pobo citando a lexislación de transparencia enténdese que optou por dirixir a súa petición á Comisión
da Transparencia e non ao Valedor.

22.
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Balance 2017 e propostas
municipais en materia
de violencia de xénero
O Parlamento de Galicia convocou ao
presidente da Fegamp á Comisión sobre Violencia de Xénero para achegar
as propostas municipais neste eido e
valorar o estado de servizo de atención
desde os servizos sociais municipais.
Alfredo García puxo datos enriba da mesa
como que no ano 2017 producíronse un
total de 53 vítimas mortais, 6.463
denuncias por Violencia de Xénero na
Comunidade galega, 3.473 chamadas ao
016 e 1.424 Ordes de protección; en
Galicia mantéñense ademais 33 dispositivos de seguimento activos en 2018.
O presidente tivo palabras para os departamentos dos servizos sociais municipais
que asegurou “facían un traballo moi
importante e traballan a reo para sacar

O presidente da Fegamp trasladou as valoracións
dos concellos á Comisión sobre Violencia
de Xénero do Parlamento de Galicia
adiante propostas para motivar na erradicación desta lacra”. Neste sentido falou
do traballo dos Centros de Información
á muller municipais (CIM) e da implantación das Mesas Locais de Coordinación
Interinstitucional (MLC) contra a violencia
de xénero e o traballo que se está a facer.
Desde a Fegamp tamén se está a facer
traballo neste eido como colaboración
coa Rede de Entidades Locais contra
a Violencia de Xénero ou o acordo de
colaboración da Fegamp co Colexio de
Psicoloxía de Galicia para atención
24 horas a vítimas de violencia de
xénero. Tamén valorou o presidente
o traballo feito desde a federación a
través da campaña Concellos Galegos
#PoloBoTrato para motivar aos concellos

Colaboración da Fegamp para a posta
en marcha da “Rede de Concellos polo
Benestar” da provincia da Coruña

na non discriminación por razón de sexo e
un trato en igualdade en todos os ámbitos
municipais.
Destacou por último García a importancia
da educación para dar pasos en firme de
cara a mellorar os datos de violencia de
xénero e, aínda que valorou o traballo
feito ata o de agora a nivel curricular,
asegurou que “está claro que o feito non
ten sido suficiente e haberá que seguir
traballando cos rapaces e rapazas para
concienciar sobre a necesidade de eliminar a violencia exercida contra as mulleres”; segundo o presidente da Fegamp
existe a necesidade de complementar a
educación cun “gran pacto social de tódalas institucións” no que pedía traballar
cada un na parte que lle corresponde.

O presidente da Federación Galega de Municipios e
Provincias, Alfredo García, xunto co vicepresidente da
entidade, Manuel Mirás, mantiveron unha reunión coa
responsable da área de Igualdade, Educación e Servizos
Sociais da Deputación da Coruña, Ánxela Franco, co fin de
presentar o proxecto de “Rede de Concellos polo Benestar”
e estudar colaboracións para a elaboración do Plan de
Acción de Servizos Sociais.
A deputada presentou na Fegamp os eixos centrais do Plan
de Acción de Servizos Sociais “Rede de Concellos para o
Benestar”, que desenvolve a cooperativa galega Nova Works
Consulting, e explicou que se trata dunha análise na que
está a traballar co ánimo de coñecer a realidade social dos
concellos da Coruña e así poder elaborar no futuro políticas
eficientes que optimicen a xestión dos recursos.
Alfredo García amosou a súa intención de estender este
estudo ao resto de Galicia: “ademais intentaremos trasladar esta iniciativa á reunión da Axenda Social para facer
extensiva esta proposta a todos os concellos galegos e así
contar cunha visión ampla do estado dos servizos sociais
municipais en Galicia de forma que se poidan emendar
posibles erros e establecer lazos de colaboración”, petición
que xa foi trasladada na Comisión Galega de Comisión Local
celebrada o pasado 7 de maio.
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A Confederación de Fondos: un espazo
para impulsar a cooperación municipalista
Impulsar a cooperación descentralizada que un milleiro
de municipios apoian a través dos nove fondos que forman parte da Confederación é o obxectivo desta entidade de ámbito estatal que na actualidade preside o Fondo
Galego. A Confederación de Fondos de Cooperación y
Solidaridad vén de aprobar en Valencia o seu plan de
actividades para 2018, que propón o fortalecemento
deste espazo de coordinación e traballo conxunto, amais
de promover a representatividade e interlocución con
outros axentes, como a FEMP ou a AECID.
O presidente do Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade e alcalde de Nigrán, Juan González, e mais
a vicepresidenta e concelleira en Redondela, Teresa París,
participaron na Asemblea da Confederación, onde ocupan
a Presidencia e a Secretaría, respectivamente. González
salientou no encontro a necesidade de poñer en valor este
espazo compartido, “dando pasos para recuperar presenza
e para mellorar o mundo desde a unidade”. “Somos a ferramenta axeitada para territorializar a cooperación e a sensibilización”, engadiu a vicepresidenta da Confederación
e presidenta do Fons Valencià, Xelo Angulo.
A xuntanza contou tamén coa participación do conseller
de Transparencia, Responsabilidade Social, Participación
e Cooperación da Generalitat Valenciana, Manuel
Alcaraz, quen coincidiu en destacar o papel “esencial”

dos municipios na promoción da solidariedade e a importancia da colaboración entre administracións para
impulsar a proxección exterior e mellorar a vida das
persoas. Do mesmo xeito, o director xeral de Cooperación
e Solidariedade, Federico Buyolo, apelou á necesidade
de estar conectados nun mundo “onde hai problemas
globais que pasan por solucións locais” e viceversa.
O plan anual da Confederación, que representa a unhas
mil administracións locais con proxectos de desenvolvemento en máis de trinta países, púxose en marcha
xa na xornada previa á asemblea, cunha formación
arredor da comunicación transformadora e creativa á
que asistiu persoal técnico dos nove fondos integrados:
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons
Valencià per la Solidaritat, Fons Pitiús de Cooperació,
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidariadad
Internacional (Famsi), Euskal Fondoa, Fondo Extremeño
Local de Cooperación al Desarrollo (Felcode), Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de Cooperació.

Asinado:
Comisión Executiva do Fondo Galego
de Cooperación e Solidariedade.
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O presidente do Fondo Galego
e alcalde de Nigrán, Juan
González, e mais a vicepresidenta
e concelleira en Redondela,
Teresa París, participaron na
Asemblea de Confederación.
2

Fondos de nove comunidades
autónomas forman parte da
Confederación, que representa
a preto dun milleiro de
administracións locais con
proxectos de cooperación
en máis de trinta países.

24.
---

ACTIVIDADE
FEGAMP
---

A Fegamp promove
os pactos pola paisaxe
entre os concellos
O 25 de abril o presidente da Federación
Galega de Municipios e Provincias,
Alfredo García, e a conselleira de Medio
Ambiente, Beatriz Mato, firmaban un
protocolo de colaboración a través do
Instituto de Estudos do Territorio no
que a Fegamp comprométese a promover
entre os concellos, en materia de protección paisaxística, a firma de pactos
individuais pola paisaxe.
Alfredo García recollía na súa intervención que estes pactos son unha

declaración de intencións de futuro no
eido urbanístico que funcionará como
marco para promover a firma de pactos
individuais por parte dos concellos
galegos, e aseguraba tamén, que os
concellos teñen neste sentido un papel
de vital importancia xa que é preciso
promover entre os veciños a importancia de respectar a paisaxe. O presidente
da Fegamp, e tamén alcalde do Barco
de Valdeorras apuntaba como exemplo,
que no seu concello é cada vez máis

habitual que os veciños se acheguen ao
concello a informarse e pedir consello
para rematar as edificacións da mellor
forma posible.

García sostivo na súa intervención levada a cabo na entrega dos selos, que a
verdadeira vitoria era conseguir a unión
do municipalismo fronte a proxectos que
promovan e dinamicen os territorios, e
felicitou aos asistentes por esta razón.
A pesar da boa acollida que tivo a iniciativa Doing Business, o presidente da
Fegamp mantivo que o análise da repercusión desta proposta poderase valorar
nuns anos, cando se poda estimar a
achega real de empresas aos territorios.
García tamén fixo fincapé na necesidade
de fixar a poboación nos concellos fóra
dos grandes núcleos de emprego.

O presidente da federación defendeu que
a pesar de que os concellos non vaian
ingresar diñeiro durante 3 anos, despois
gañarán xa que se trata de sementar para
crear emprego e fixar poboación e atraendo a empresas que queiran establecerse
nos concellos. Por último, o presidente
da Fegamp quixo facer mención ao compromiso dos municipios coa iniciativa xa
que foron moitos os alcaldes e alcaldesas
citadas para o evento destacando que
a alta participación demostraba que os
concellos non se teñen quedados quietos
esperando que as empresas veñan senón
que traballan para achegalas.

Tamén se fixo mención á guía de Cores e
Materiais de Galicia que se está presentando como manual básico para unificar a paleta de cores e materiais nas construcións
da comunidade galega, e que, segundo
comentaba o presidente, aínda que non é
de obrigado cumprimento, senta as bases
do que está ben feito e o que non.

Un total de
47 concellos galegos
reciben o selo
de Concello
Doing Business

O 20 de abril o presidente da Fegamp,
Alfredo García, xunto co presidente da
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo,
e o conselleiro de Economía, Francisco
Conde, entregaron no Palacio do Carme
os 47 primeiros selos de Concello
Emprendedor a outros tantos concellos
de Galicia. Esta iniciativa está dentro
das accións enmarcadas dentro da Lei
de Fomento de Implantación Empresarial
que oferta unha serie de medidas que
abrirán o camiño á creación ou implantación de empresas en terras galegas.

1

2

A xunta de voceiros da Fegamp
achégase ás comarcas galegas
3

Os membros da xunta de voceiros da Fegamp, os alcaldes de Cervo,
Carballo, Oroso, Sada e O Barco de Valdeorras, remataban na localidade
valdeorresa, unha rolda de reunións da federación polo territorio galego,
para achegar así a federación ás comarcas galegas. O motivo foi o de
achegar a federación ata os concellos integrantes dos voceiros da mesma
incluíndo ademais temas de interese para os territorios visitados.
A rolda de reunións comezou no concello Cervo no mes de novembro co
vicepresidente da Fegamp, Alfonso Villares, como anfitrión; continuou a
rolda de reunións, no último mes do ano, no concello de Carballo, lugar
de onde é alcalde o vicepresidente 2º da Fegamp, Evencio Ferrero; no
mes de xaneiro a visita da xunta de voceiros foi á localidade de Oroso,
onde o vicepresidente executivo da Fegamp, Manuel Mirás Franqueira, é
o alcalde; no mes de febreiro, a localidade á que lle correspondeu a visita
foi o concello de Sada, na que o voceiro da Fegamp, Benito Portela,
é rexedor; por último, para pechar as visitas da xunta de voceiros por
Galicia, os integrantes da directiva trasladáronse ao Barco de Valdeorras,
de onde é alcalde o presidente da Fegamp, Alfredo García.
No Barco de Valdeorras dábase por concluída esta rolda de visitas
anual da xunta de voceiros aos concellos integrantes da mesma,
e trasladábase ao ano que vén a valoración de volver repetir esta
experiencia. Os medios locais de cada un dos concellos visitados
responderon á chamada da Fegamp e recolleron a información sobre
os temas tratados nesas reunións; entre outros temas falouse de
financiamento e criterios de reparto, da Lei de Benestar Animal, da
Lei de Contratación do Sector Público (LCSP), e de tódolos demais
temas de actualidade que se teñen tratado nos últimos meses.

4

5

1 	A Terraza, Sada

4 	Praia de Razo,

(A Coruña)

Carballo (A Coruña)

2 	Río Sil, O Barco (Ourense)
3 	Faro San Ciprián,

5 	Paseo do Carboeiro,

Oroso (A Coruña)

Cervo (Lugo)

Máis vale maña que forza
Parece indiscutible que a Fegamp está
asentando o seu peso no panorama
político galego. Os 313 concellos que
hai en Galicia son socios da Fegamp (ao
igual que as catro deputación e todas as
entidades locais menores galegas), e iso
imprímelle a esta entidade pluralidade
de cores políticas e peso nas decisións
tomadas. Hai que contar ademais que
isto non pasa en todas as federacións
rexionais do territorio español ás que
pertencen en moitos casos tan só unha
parte dos concellos da comunidade.
A unanimidade respecto do criterio de
pertencer a esta entidade parece tamén

indiscutible. A Fegamp en si mesma ten
collido pouco a pouco, ao longo destes
20 anos de vida, unha importancia de
gran calado para a administración local,
e o feito de poder trasladar os problemas
municipais dunha soa sentada aos gobernos da Xunta e Central é todo un logro
e tamén unha maior garantía para obter
resultados óptimos nas negociacións
levadas a cabo.
O actual mandato, con Alfredo García á
fronte, ten sido unha correa de transmisión que funciona correctamente, entre os
obxectivos a acadar para o benestar dos
concellos, e a Xunta. Ademais os logros

non van nunha única dirección senón que
son para todos os municipios de Galicia. E
esta está sendo a maña da Fegamp.

Manuel Mirás Franqueira
Vicepresidente Executivo da Fegamp e
alcalde de Oroso

26.
---

AXENDA DE
ACTIVIDADES
E EVENTOS
---

Xornada sobre
xestión deportiva
nos pequenos
municipios
A Federación Galega de Municipios e
Provincias (Fegamp), a Asociación Galega
de Xestores Deportivos (AGAXEDE) e a
Federación de Asociacións de Xestores do
Deporte de España (FAGDE), organizaron
o 16 de marzo unha xornada de xestión
deportiva para pequenos e medianos
municipios no Salón de Actos da Escola
Galega de Administración Pública (EGAP).
A xornada contou tamén coa colaboración
das empresas Gadis e Invernalia.
Os obxectivos da xornada eran analizar
as novidades da nova Lei de Espectáculos
Públicos de Galicia na súa aplicación ós

plans de seguridade e de autoprotección;
valorar algunhas ferramentas dixitais que
favorezan a xestión dos servizos deportivos locais; e identificar que formas de
contratos públicos son os adecuados nos
distintos ámbitos da xestión deportiva
municipal.
A xornada contou cos relatorios de
Guillermo Taboada, cunha dilatada experiencia na materia con máis de 15 anos
como director executivo; Gonzalo Barrio,
especialista en dereito administrativa e
gran coñecedor de eidos como a contratación pública; ou Luis Gómez, profesional
da seguridade durante case 30 anos.
A xestión deportiva é un eido preferente
para os concellos e a vontade é sempre
a de prestar o servizo coa máis alta calidade. Ao fin e ao cabo o deporte é básico para o desenvolvemento persoal e a
Xestión das Escolas Deportivas Municipais

Xornada Central de
Contratación da Femp
O 6 de abril celebrouse na Cidade da Cultura de
Galicia ás Xornadas Informativas sobre A Central
de Contratación da FEMP. O obxecto foi o de
informar sobre o funcionamento e vantaxes da
Central de Contratación, información sobre os
trámites a realizar para a contratación de servizos e subministracións dispoñibles, incidencia da
nova lei de contratos do sector público no noso
funcionamento e liñas de traballo futuras.
A sesión estaba dirixida a responsables políticos e
responsables técnicos das áreas de contratación,
intervención, secretaría, facenda, ou calquera
outra afectada polo obxecto das diferentes subministracións e servizos ofrecidos dende a mesma.

aínda que sexa un reto de financiamento
e de traballo para os concellos.
Hai outro aspecto a destacar destas xornadas, como é o papel dos empregados públicos na adaptación das entidades locais
ao cambio. Por exemplo no aspecto dixital
os empregados públicos son básicos para
o aprendizaxe da propia Administración
Local. Os asistentes a esta xornada puideron coñecer as novidades informáticas
en cuanto ao eido da xestión deportiva.
A formación dos cargos públicos en
materias como a administración electrónica, o abastecemento, a xestión de
residuos, etc, está sendo de prioridade
para a Fegamp pola capacidade para
aprender, despexar dúbidas e establecer
contactos que traen consigo e porque
poden servir de axuda aos responsables
municipais para salvar os retos que se lle
presentan ao municipalismo.

Xornada LOPD
O 23 de marzo a Fegamp organizou unha xornada informativa
para os concellos sobre o novo Regulamento de Protección de
datos que entra en vigor o 25 de maio de 2018. O obxectivo desta
xeira era conversar e instruír sobre o impacto do regulamento
xeral de protección de datos sobre a actividade dos concellos e
Administracións Públicas.
A inauguración estivo da man do vicepresidente executivo da
Fegamp, Manuel Mirás, da directora de Amtega, Mar Pereira, e do
presidente do CPEIG, Fernando Suárez. Os relatores da xornada
foron o profesor de Dereito Constitucional e director do Centro
de Estudos de Seguridade (CESEG-USC), José Julio Fernández;
a directora xeral de UNIVE Avogados, Carmen Cas; o xefe do
departamento de Seguridade en Amtega, Gustavo Herva; e o
doutor en Dereito do Máster Protección e Tratamento de datos
da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Daniel Neira.

Os concellos amosan
o seu interese por avanzar
en materia de compostaxe
de residuos orgánicos
Un total de 150 persoas participaron xornada
formativa sobre a xestión da fracción orgánica dos residuos sólidos urbanos (FORSU)
organizada pola Fegamp e levada a cabo na
cidade de Santiago esta mañá. A alta participación e o desenvolvemento da xornada
foron unha mostra clara do interese que
suscita a xestión de residuos no marco local.
O 9 de maio a xornada “FORSU: retos
e oportunidades” organizada pola
Federación Galega de Municipios e
Provincias, conseguiu reunir nunha xornada ás administracións locais xunto con
entidades experimentadas na materia,
dando a coñecer os retos e oportunidades da xestión da fracción orgánica dos
residuos sólidos urbanos. A cita reuniu
na Cidade da Cultura a xestores públicos, técnicos municipais, autonómicos
e de empresas do sector da xestión de

residuos, co obxectivo de debater e
intercambiar experiencias sobre o tratamento da fracción orgánica en Galicia.
Esta iniciativa puxo de manifesto o interese que suscita este tema entre os
concellos e a necesidade de desenvolver
actuacións que contribúan á mellorar a
eficacia e efectividade da xestión dos
residuos sólidos urbanos. Os relatorios,
tiveron o obxectivo de proporcionarlle ás
entidades locais estratexias facilmente
adaptables ao seus territorios.
Durante a inauguración da xornada as palabras do presidente da Fegamp, Alfredo
García, reflectiron tamén ese interese
municipal pola compostaxe e reciclaxe de
residuos: “temos diante de nós a transformación na recollida de lixo“, destacaba
o presidente da entidade municipalista.

Pero sobre todo García fixo fincapé na
necesidade de concienciar á cidadanía na
importancia de separar os residuos mediante a “pedagoxía”. Neste senso a compañeira
de mesa do presidente na inauguración,
a Directora Xeral de Calidade Ambiental
e Cambio Climático, María Cruz Ferreira
destacou tamén: “unha boa segregación
de residuos na casa, significa tamén unha
boa segregación nos concellos”, asegurou.
Vistas as intervencións que se suscitaron
nas roldas de preguntas por parte dos
asistentes, púxose de manifesto o gran
interese que existe nas Entidades Locais
por atopar unha estratexia de xestión da
fracción orgánica, pero tamén quedou
patente que non existe unha solución
única senón que as estratexia pasan por
ter en conta as características propias
de cada territorio.

CALENDARIO PRÓXIMAS ACTIVIDADES FEGAMP
A Fegamp colabora co Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de
Galicia (CPEIG) e Arkitas Robótica na organización da Cuarta Edición da WRO,
ou Olimpiada Internacional de Robótica, que se vai levar a cabo na Cidade
da Cultura (Gaiás) o próximo 30 de xuño. Este gran acontecemento ligado á
robótica e á intelixencia artificial porá de manifesto a capacidade creativa
e tamén formativa dos rapaces de Educación Primaria, ESO e Bacharelato de
Galicia que competirán cos seus robots en diferentes categorías marcadas
pola idade. A competición conta cunha fase local, outra nacional e por
último unha fase internacional que se levará a cabo en Thailandia en outono.

Para máis información e inscricións:
na nosa web www.fegamp.gal,
sección Actualidade – Actividades e Eventos

28.
---

AXUDAS E SUBVENCIÓNS
---

DOG Nº: 91 / LUNS, 14 DE MAIO DE 2018

ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan subvencións, en réxime
de concorrencia competitiva e en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas ao financiamento de plans de
formación das entidades locais de Galicia para o ano 2018, no marco do Acordo de formación para o emprego das
administracións públicas. BDNS (Identif.): 397047.
OBXECTO
Esta resolución ten por obxecto aprobar as
bases reguladoras e efectuar a convocatoria
das subvencións, en réxime de concorrencia
competitiva e en réxime de concorrencia non
competitiva, destinadas ao financiamento de
plans de formación para o emprego promovidos polas entidades locais de Galicia no marco
do Afedap (PR780A).
ENTIDADES BENEFICIARIAS
Poderán ser beneficiarias da liña en réxime
de concorrencia competitiva das subvencións
convocadas, os concellos, as deputacións provinciais e demais entidades locais recoñecidas
no artigo 2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo,
reguladora da Administración local de Galicia,
que promovan plans de formación para o persoal empregado público, de carácter unitario
ou agrupado, dentro do ámbito do Afedap.
De conformidade co establecido no artigo 6,
segundo parágrafo do Afedap, só poderá ser
beneficiaria da liña en réxime de concorrencia
non competitiva das subvencións convocadas a
Federación Galega de Municipios e Provincias.

2. Plans agrupados: son aqueles que afectan
o persoal de dúas ou máis entidades locais
que agrupen, polo menos, 200 efectivos.
Poderán ser formulados ben polas propias
entidades locais das cales dependa o persoal ou ben por federacións ou asociacións
de entidades locais. En todo caso, cada entidade local só poderá participar nun único
plan agrupado.
3. Plans interadministrativos: son aqueles destinados non só ao persoal da Administración
promotora, senón tamén aos/ás empregados/as públicos/as doutras administracións.
Estes plans só poderán ser elaborados
pola Federación Galega de Municipios e
Provincias, segundo o establecido no artigo
6, segundo parágrafo do Afedap, de acordo
coa redacción que se deriva da corrección de
erros publicada no Boletín Oficial del Estado
núm. 8, do 9 de xaneiro de 2014.
Os plans interadministrativos terán o 24 por
cento dos fondos asignados e os unitarios e
agrupados o 76 por cento.
FINANCIAMENTO. LIÑAS DE SUBVENCIÓNS

ACTIVIDADES OBXECTO DE FINANCIAMENTO

A asignación para as subvencións obxecto
desta convocatoria para o exercicio 2018 establécese en 410.841 euros.

As entidades promotoras recollidas na base
quinta desta resolución poderán solicitar
subvencións para financiar os seguintes tipos
de plans:
1. Plans unitarios: caracterízanse por afectar
o persoal dunha soa entidade local con,
polo menos, 200 efectivos.

Esta resolución, segundo o principio de economía
procedimental, inclúe dúas liñas de subvencións,
unha en réxime de concorrencia competitiva e
outra en réxime de concorrencia non competitiva, coa mesma causa, isto é, o financiamento de
plans de formación para o emprego promovidos
polas entidades locais de Galicia.

O importe distribúese do seguinte xeito:
- Liña en concorrencia competitiva (Aplicación
orzamentaria: 05.80.122B.460.1) cun importe de 312.239 €, destinado ás entidades
locais que presenten plans de formación
unitarios e/ou agrupados.
- Liña en concorrencia non competitiva
(Aplicación orzamentaria: 05.80.122B.481.0)
cun importe de 98.602 €, destinado ás entidades que presenten plans de formación
interadministrativos.
Prazo: 15/05/2018 – 14/06/2018
O prazo de presentación das solicitudes será
dun mes, contado a partir do día seguinte ao
da publicación da resolución de convocatoria
no Diario Oficial de Galicia.
As solicitudes presentaranse exclusivamente
por vía electrónica, de acordo co establecido
no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común
das administracións públicas.
Máis información:
Na páxina web da EGAP (https://egap.xunta.gal)
No portal Fedap: https://fedap-galicia.inap.es/
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 91)
Na Base de datos nacional de subvencións
(BDNS identif.: 397047) http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/
content/subvencions-destinadas-ao-financiamento-de-plans-de-formacion-das-entidades-locais-de-2

BOE Nº. 21 / MÉRCORES, 24 DE XANEIRO DE 2018

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS
Orde PRA/37/2018, do 16 de xaneiro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión das axudas do
Fondo Social Europeo, previstas no Programa Operativo de Emprego, Formación e Educación, destinadas a entidades
locais para a inserción das persoas máis vulnerables. BDNS(Identif.): 395506.
OBXECTO E FINALIDADE
1. As presentes bases teñen por obxecto regular a concesión das axudas previstas no
Eixo Prioritario 2 do Programa Operativo de
Emprego, Formación e Educación (POEFE)
do Fondo Social Europeo (FSE), destinadas
ás Entidades Locais para cofinanciar iniciativas ou proxectos no ámbito da inclusión

ENTIDADES BENEFICIARIAS
social, loita contra a pobreza e a discriminación (en diante AP- POEFE).
2. A finalidade destas axudas é mellorar a
inserción socio-laboral de persoas en situación ou risco de exclusión social, a través
da activación e de itinerarios integrados e
personalizados de inserción.

Poderán participar nas convocatorias e resultar
beneficiarias das axudas, sempre que cumpran
cos requisitos legais, as seguintes Entidades:
a) Os Concellos de municipios con poboación superior a 20.000 habitantes.
b) As Deputacións, os Cabidos e Consellos
Insulares, así como as Comunidades

Autónomas uniprovinciais no exercicio das competencias
que corresponden á Deputacións Provinciais.
c) Os Organismos autónomos dependentes dalgunha das
entidades indicadas nas letras anteriores.
CRÉDITO DISPOÑIBLE
O importe máximo do crédito dispoñible para financiar as subvencións previstas nesta convocatoria, para todo o territorio
nacional, é de 184.000.000 de euros, procedentes de recursos do Fondo Social Europeo para o período de intervención
2014-2020. O anexo I da convocatoria inclúe a distribución do
devandito importe por categoría de rexión e a correspondente
taxa de cofinanciación.

> CONCELLOS
GALEGOS

O procedemento de concesión das axudas é de concorrencia
competitiva.
Prazo: 30/04/2018 – 25/06/2018

Máis Información:
Secretaría de Estado para as Administracións Territoriais, www.
seat.mpr.gob.es
No BOE Nº: 21 – BASES REGULADORAS (publicado 24 xaneiro 2018).
No BOE Nº: 102 – EXTRACTO (publicado 27 abril 2018).
Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS identif.:
395506): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/content/
axudas-do-programa-operativo-de-emprego-formacion-e-educacion-destinadas-insercion-das

Publicación da
Federación Galega
de Municipios
e Provincias

DOG Nº: 75 / MÉRCORES, 18 DE ABRIL DE 2018

_

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E ORDENACIÓN DO TERRITORIO
ORDE do 4 de abril de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o ano 2018. BDNS (Identif.): 394313.
OBXECTO E PRINCIPIOS DE APLICACIÓN
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras
dunha liña de axudas para actuacións encamiñadas á protección
dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia,
relativas á atención e ao coidado dos animais domésticos de
compañía que estean nos centros de recollida autorizados e/ou
formen parten de colonias felinas reguladas no artigo 26 da Lei
4/2017, do 3 de outubro, así como proceder á súa convocatoria
para o ano 2018 (procedemento MT811A).
ENTIDADES BENEFICIARIAS
Poderán ser beneficiarias destas axudas as corporacións locais
que no seu ámbito territorial:
a) Presten o servizo de recollida e xestión de colonias felinas por si mesmas ou asociadas, en réxime de xestión
directa ou indirecta.
b) Presten o servizo de recollida e xestión de colonias felinas mediante convenio e/ou acordos de colaboración
nesta materia con outras administracións públicas e entidades, como as asociacións de protección e defensa dos
animais inscritas no Rexistro Galego de Asociacións para
a Protección e Defensa dos Animais de Compañía.
2. En todo caso, o acollemento dos animais abandonados deberase realizar en centros debidamente autorizados para tal
fin ou nos fogares de acollida dependentes deles e/ou en
colonias felinas, reguladas no artigo 26 da Lei 4/2017, do 3
de outubro, antes do 1 de setembro de 2018.
ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES (ARTIGO 2)
1. Serán actuacións subvencionables ao abeiro desta orde de
axudas as destinadas á atención e ao coidado dos animais
domésticos de compañía que estean nos centros de recollida
autorizados e/ou formen parten de colonias felinas reguladas no artigo 26 da Lei 4/2017, do 3 de outubro, e relativas
aos gastos derivados do acto clínico para:
a) A esterilización cirúrxica dos animais coa dobre finalidade de evitar a súa reprodución incontrolada e a
promoción da súa adopción.
b) A identificación animal mediante a implantación de
microchip, correspondente inscrición no Regiac e expe-

dición de pasaporte sanitario, de acordo co recollido no
artigo 12 da Lei 4/2017, do 3 de outubro.
ÁMBITO TEMPORAL
As axudas a que se refire esta orde comprenden os gastos subvencionables recollidos no artigo 2 que sexan efectivamente
realizados no período comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31
de agosto de 2018.
CRÉDITO ORZAMENTARIO
1. As axudas concederanse con cargo ás aplicacións orzamentarias 07.03.541B.460.0, dos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018, mediante concorrencia competitiva.
2. O importe máximo das axudas que se conceden no dito exercicio orzamentario ascenderá a 100.000 €, distribuídos da
seguinte maneira:
a) Gastos derivados do acto clínico veterinario da esterilización cirúrxica: 70.000 €.
b) Gastos derivados do acto clínico veterinario para a identificación animal: 30.000 €.
Non obstante, no suposto de que as axudas concedidas, cos
límites previstos no artigo 6, non esgoten a cantidade asignada para algún dos conceptos anteriormente citados, poderase
destinar a cantidade remanente a aquel en que a cantidade
sexa insuficiente para atender as solicitudes presentadas.
Prazo: 19/04/2018 – 14/09/2018
Máis información:
Na Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio.
No Diario Oficial de Galicia (DOG. Nº. 75)
Na Base de datos nacional de subvencións (BDNS identif.:
394313): http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index
Na web da FEGAMP: http://www.fegamp.gal/content/
axudas-para-actuacions-encaminadas-proteccion-dos-animais-domesticos-de-compania-abandonados
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As solicitudes de subvención presentaranse no prazo de 40
días, contados a partir do día seguinte ao da publicación

do extracto da presente convocatoria no “Boletín Oficial do
Estado”. A efectos do cómputo de prazos, serán considerados
días inhábiles os así declarados para todo o territorio nacional
no calendario de días inhábiles aprobado pola Administración
Xeral do Estado, sen que resulten de aplicación as regras de
reciprocidade previstas no artigo 30.6 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas.

30.
---

AO COMPÁS
---

O alalá que envolveu
a negra sombra

O Incio (Lugo)

NEGRA SOMBRA
Aínda que en principio Negra Sombra era tan só un poema, o
sabio criterio do músico Xoán Montés Capón a finais do século
XIX uniu estas letras coa melodía dun canto popular galego ou
alalá, recollido no corazón mesmo de Galicia. O resultado da fusión
da sentida letra de Rosalía de Castro co ritmo asonante do alalá,
foi presentado por primeira vez no Gran Teatro da Habana en
1892 e permanece ata os nosos días nas voces de Luz Casal ou
Amancio Prada.
Son diversas as orixes que se lle atribúen aos alalás, desde Grecia
ata os pobos celtas. A súa similitude coas liturxias e os cantos
gregorianos fai pensar neles como unha adaptación destas melodías pola tradición popular. Pero sen dúbida o Camiño de Santiago
foi o instrumento que deu forma á totalidade das manifestacións
culturais da comunidade galega durante moitos séculos debido á
súa importancia como canle cultural e de conexión con Europa. A
tradición oral, moi arraigada no pobo galego, e a recuperación da
identidade galega na época do Rexurdimento, uniron para sempre e
de forma inseparable o poema de Rosalía, á melodía e musicalidade
dun eco cultural ancestral que din foi recollido na zona de O Incio,
pero cuxa orixe e data de creación exacta descoñecemos.
O alalá fala do amor, da emigración, da soidade, da choiva, da sensibilidade, da pena ou da pobreza, utilizando as mesmas palabras para
falar de todos eles: coa alma e desde a alma. Unha cadea de sons
asonantes xunto co rouco co que remata desencadean as emocións.
Non é fácil escoitar o queixume profundo que expresa un alalá, non
é evidente; debes escoitalo a soas e cos ollos pechados ou poderá
pasarche desapercibida a súa esencia. Se pola contra formas parte
dela, serás invadida/o pola marea da morriña. Realmente máxico.

Cando penso que te fuches,
negra sombra que me asombras,
ó pé dos meus cabezales
tornas facéndome mofa.
Cando maxino que es ida,
no mesmo sol te me amostras,
i eres a estrela que brila,
i eres o vento que zoa.
Si cantan, es ti que cantas,
si choran, es ti que choras,
i es o marmurio do río
i es a noite i es a aurora.
En todo estás e ti es todo,
pra min i en min mesma moras,
nin me abandonarás nunca,
sombra que sempre me asombras.
Rosalía de Castro
(Follas Novas, 1880)

Letras Galegas 2018
Nesta letra e neste son asonante do alalá de Negra Sombra
reverberan as voces femininas galegas que teñen sido activas
defensoras da lingua galega. A celebración do Día das Letras
Galegas déixanos esta primavera o eco das palabras de Mª
Victoria Moreno, unha galega non de nacemento pero si de
elección, para ensinarnos a súa poesía, a súa mestría e a súa
paixón por Galicia e pola lingua galega. No libro Arroás do
Barco de Mar Adiante, a autora faláballe aos máis pequenos en

verso galego: / cóntoche o pouco que sei / do campo, do ceo e
do mar / para que non lle deas creto / a quen che queira falar /
de lobos que comen nenos / na sombra do carballal/. Pero aos
máis grandes tamén os soubo impresionar cos seus versos: / Eu
quixera tecer en fíos de auga / non as verbas do amado, / non as
conversas que o solpor arrola, / mais este doce laio / que habita
nas distancias asequibles / resolto en vento maino. / Ela non
tivo medo e dedicou o seu tempo vital ao galego e a Galicia.
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