
As persoas que representamos a poboación galega desde as alcaldías do
BNG,  reunidas  en Santiago de Compostela  o  día  27  de marzo de 2013,
queren manifestar perante a opinión pública as seguintes cuestións:

1. Solidarizámonos con todas as persoas afectadas pola fraude e estafa
das  participacións  preferentes  e  subordinadas.  Rexeitamos,  de
maneira moi particular, a decisión que os gobernos do PP veñen de
impoñer mediante Decreto lei unha quita do 43% do seu valor. Esta é
unha expropiación inxusta e  un roubo a máis  de 62 000 familias
deste país que son veciñas e veciños nosos. Como país, isto signifca
unha  drenaxe  de  600 millóns  de  euros  de  aforro  galego  que  vai
engordar o sistema fnanceiro español. 

2. Continuamos  a  poñernos  ao  servizo  da  cidadanía  afectada  pola
fraude e estafa das participacións preferentes e subordinadas para
colaborar  en  todas  as  accións  reivindicativas  que  decidiren
desenvolver. Asemade, promoveremos, desde as institucións en que
gobernamos, todas aquelas medidas que puideren axudar a que non
se perpetúe este roubo a galegos e galegas.

3. Denunciamos o retroceso democrático que supón o Anteproxecto de
lei de racionalización e sustentabilidade da Administración local por,
entre outras cuestións, conceder maiores competencias a instancias
non elixidas pola poboación, como as deputacións, os secretarios e,
sobre  todo,  os  interventores,  que pasan a  depender  do estado.  A
invasión de competencias procura minguar a xa cativa posibilidade
de decidir de Galiza, nun proceso de feroz uniformización.

4. Observamos con temor  como este  anteproxecto pon en perigo a
prestación de servizos sociais básicos para a cidadanía, sobre todo
nun contexto de crise  como o actual.  O PP non procura a  través
desta reforma máis que continuar  a súa ofensiva centralizadora e
posuír máis un instrumento para impor a “disciplina” e a efcacia da
política de recortes que continúan a defender a pesar de ser evidente
que constitúe un grave erro político. 



5. Reclamamos  que  non  desaparezan  as  funcións  dos  concellos  de
menos de 20 000 habitantes, un número considerábel no noso país,
cuxa  vertebración  territorial  é  nuclear  nunha  nación  estruturada
territorialmente como a galega. 

6. Esiximos  que  non  desapareza  a  posibilidade  de  os  concellos
realizaren  actividades  complementarias  das  competencias  doutras
administracións,  vitais  para  garantirmos  unha  vida  máis  digna  ás
persoas que residen nos nosos municipios. Referímonos ao feito de
fcaren prohibidas,  na  práctica  e  con esta  lexislación,  áreas como
Igualdade,  Xuventude,  Normalización  Lingüística,  Promoción
Económica,  así  como o ámbito educativo e  sanitario.,  os  servizos
sociais non de base...

7. En defnitiva,  o PP,  nesta,  como en tantas  outras  ocasións,  está  a
afondar  no  recorte  dos  servizos  públicos  e  a  propiciar  unha
lexislación regresiva, cuxo contido merece unha forte resposta tanto
social como institucional 


