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Ao concello de Chantada

Reclamación previa a denuncia administrativa dos acordos do

pleno do 5 de decembro de 2016

Antom Fente Parada, maior de idade e viciño deste concello con DI 33546652W e con enderezo a

efectos de notificación en Outeiro, 4, Santa Cruz de Viana, 27519 (o_afiador_1986@hotmail.com),

na miña condición de concelleiro e voceiro do grupo municipal Por Chantada-CUP

EXPOÑO: 

Que, mediante o presente escrito, formulo advertencia de que interporei denuncia administrativa

perante o concello, previa a vía contencioso-administrativa, contra a convocatoria do pleno e contra

os acordos do 05/12/2016 de levarse a cabo. 

FEITOS:

PRIMEIRO.- Que o día 2 se me comunicou ás 15:22 horas vía correo electrónico a existencia dun

pleno extraordinario  urxente o luns  5 ás  9:30  horas,  ou sexa fóra do horario  laboral  normal  e

habitual da secretaría do concello.
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SEGUNDO.- Que non se me notificou a celebración de dita sesión por ningunha outra canle que o

correo electrónico, nin telefónica nin moito menos por correo ordinario, polo que non vin o aviso

até o día 03/12/2016.

TERCEIRO.-  Que  polas  obrigas  adquiridas  no  meu  emprego  actual,  que  se  desenvolve

presencialmente  na  FCSH  da  Universidade  Nova  de  Lisboa,  éme  totalmente  imposíbel  asistir

debido á premura da sesión e a que non vin o aviso até a data asinalada ut supra mais que expreso o

meu total rechazo e voto contrario de poder ter asistido a todos e cada un dos pontos formulados na

orde do día considerando gravísimo tanto o procedemento canto o contido.

CUARTO.- Que a sesión se convocou sen ter entregada toda a documentación, como recoñece no

correo a propia secretaría municipal aínda que non formulou ningún reparo escrito na orde do día o

cal, achamos que é grave. 

QUINTO.- Que a alcaldía non motivou a urxencia da sesión, imaxinamos que o fixo unicamente

mediante a votación do primeiro ponto da sesión extraordinaria  urxente para o que se vale  da

maioría absoluta, aínda que a lei esixe motivar a urxencia coa convocatoria.

SEXTO.- Que por medio do presente escrito veño apresentar as seguintes:

FUNDAMENTOS XURÍDICOS

PRIMEIRO.- LEXITIMACIÓN

A STS de 19/07/1989 estabelece que o art. 21.1 da CE recoñece o direito dos cidadáns a

participar nos asuntos públicos directamente ou a través dos seus representantes, o cal implica que

os  concelleiros  teñan  acceso  a  documentación  e  datos  de  que  dispoña  a  Corporación  a  que

pertencen.

A STC 13/2004, de 28 de outubro, recoñece ao concelleiro lexitimación para impugnar a

actuación da corporación local á que pertence fundamentándoo no interese concreto que ostenta no

correcto  funcionamento  da  mesma,  derivado  do  seu  mandato  representativo  obtido  mediante

elección por sufraxio universal directo, libre, igual e segredo. Por outras palabras, o TC defende a

existencia dunha lexitimación ex lege: 
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«lexitimación directamente derivada da condición de representante popular que ostentan (...) e que
se traduce nun interese concreto –mesmo se pode falar de obriga– de controlar o seu concreto
funcionamento, como único medio, por súa vez, de conseguir a satisfacción das necesidades e
aspiracións da comunidade viciñal que, como primeira competencia, asigna aos Municipios o art.
25.1 da mencionada Lei Reguladora das Bases do Réxime Local».

Amais o TC entende  que este título lexitimador do concelleiro como representante popular é

independente do derivado do réxime xeral encaixando nunha interpretación conxunta dos arts. 20 a)

da LJCA e 63.1 b) da RBRL. 

SEGUNDO.- ACCESO A DATOS E INFORMACIÓN DOS CONCELLEIROS

A Sala contencioso-administrativa  do TSX de Andalucía  (Sevilla)  na sentenza  de 20 de

febreiro  de  2002  ordena  que  se  facilite  aos  concelleiros  toda  a  documentación  no  momento

solicitada, ben mediante entrega dos documentos orixinais, ben mediante copia íntegra e auténtica

de aquela. Esta debe remetirse, no caso dos plenos, no momento de efectuar a convocatoria e nunca

a posteriori sendo obriga da secretaría do concello cumprir isto ou elevar o reparo correspondente.

Os direitos fundamentais garantidos nas epígrafes do artigo 23 da CE encarnan o direito á

participación política no sistema democrático consagrado do art. 1 da CE e son a forma esencia do

exercicio da soberanía polo conxunto dos cidadáns. Ben pode dicirse que son primordialmente os

representantes políticos dos cidadáns quen dan efectividade ao seu direito a participar nos asuntos

públicos. A garantía dispensada no artigo 23 ao acceso en condicións de igualdade ao cargo público

esténdese á permanencia no mesmo e ao desenvolvemento das funcións que lle son inherentes, nos

termos  que  estabelecen  as  leis  ou,  no  seu  caso,  os  regulamentos,  pois  trátase  de  direitos

fundamentais de configuración legal, respeitando a igualdade de todos no seu exercicio e evitando

perturbalo  colocando  obstáculos  que  podan  colocar  uns  representantes  en  condicións  de

inferioridade a respeito doutros. A privación ou perturbación ao representante político na práctica do

seu cargo non menoscaba apenas o seu direito de acceso, mais tamén ao tempo o de participar nos

asuntos públicos dos cidadáns, que resultaría superfluo se non se respeitase o primeiro.

Neste sentido, para alén do artigo 23,  epígrafes 1 e 2 da CE intimamente ligados temos os

art.  77 da Lei  7/1985 e 14.1 do ROF que autorizan aos concelleiros a obter do alcalde cantos

antecendetes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da corporación e resulten precisos

para o desenvolvemento da súa función.

Tamén debe terse en conta a sentenza de 27 de novembro de 2000 do TS, que exime de

explicitar a finalidade das peticións ao corresponderlles o control e a fiscalización dos órganos de

goberno da corporación de acordo co art. 22.2 a) da Lei 7/1985.
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Para o TSX de Andalucía non pode servir de pretexto que a convocatoria se notificase aos

recorrentes con varias datas de antelación, menos de 72 horas neste caso e sen días hábiles polo

medio, pois os concelleiros deben ter acceso con toda facilidade durante todo o período hábil ao

efecto e sen obstáculos de ningún tipo a TODA A DOCUMENTACIÓN. O contido nuclear do

debatido direito implica non sofrer dilacións innecesarias que puidesen pór en perigo o efectivo

exercición do direito que lles asiste.

Cómpre engadir que os servizos administrativos facilitarán directamente información aos

membros  corporativos  que  ostentan  delegacións,  cando  se  refire  a  asuntos  propios  da  súa

responsabilidade; e a calquera corporativo a respeito da documentación correspondente aos asuntos

que se tratarán polos órganos colexiados de que formen parte, así como a respeito das resolucións

adotadas por calquera órgano municipal de acordo co art. 15 do ROF.

No caso que nos ocupa, o pleno convócase sen remitir toda a documentación, faltando toda a

relativa  ao  último  ponto  da  orde  do  día  e  a  xustificación  da  urxencia.  En  ambos  casos  é

documentación de acceso libre e directo  ao ser un direito derivado  ope legis da convocatoria do

sesión. Aínda tratándose de asuntos inclúidos por declaración de urxencia nas sesións ordinarias

debe facilitarse a documentación indispensábel para ter coñecementos dos aspectos esenciais da

cuestión sometida a debate. 

A STS  de  09/05/98  estabelece  que  o  direito  fundamental  á  participación  efectiva  na

actuación pública maniféstase nun amplo abano de asuntos concretos, entre os que destaca o direito

á  fiscalización  das  actuacións  municipais  e,  ao  control,  análise,  estudo  e  información  dos

antecedentes necesarios obrantes nos servizos municipais, tanto para esta tarefa de control, canto

para documentarse con vistas a decisións a adotar.

TERCEIRO.-  ASUNTOS  INCLUÍDOS  NA  ORDE  DO  DÍA  E  FALTA  DE

DOCUMENTACIÓN

A Lei permite, articula e regular a comunicación directa entre o concelleiro e os servizos

administrativos  e,  portanto,  calquera  interferencia  ou  esixencia  de  autorización  previa,  está  en

contra  do  disposto  como  norma  e  vulnera  o  direito  á  información  recoñecido  a  favor  dos

concelleiros; e este direito compren o de obter copias e fotocopias segundo a STS de 27/12/1994. É

máis  no suposto,  como di  a  STS de  05/01/1988,  de  que  os  concelleiros  non  tivesen  á  súa

disposión, ao menos dous días antes da sesión, os expedientes a tratar nesta serán nulos os

acordos adotados na mesma.
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No expediente que ebe tramitarse a raíz da petición da sesión extraordinaria deberán constar

os informes xurídicos e da intervención sobre cada unha das propostas do acordo, o cal non se deu

no presente caso.

QUINTO.-  CONVOCATORIA  PLENO  EXTRAORDINARIO  URXENTE  E

NECESIDADE DE MOTIVAR A URXENCIA

O art. 80 do ROF asinala que «entre a convocatoria e a celebración da sesión non poderán

transcorrer menos de dous días hábiles, salvo no caso das sesións extraordinarias urxentes». Así

pois, no caso das sesións extraordinarias non existe un prazo específico entre a convocatoria e a

celebración das sesión, mais en ningún caso se xustifica que podan convocarse e celebrarse con tal

premura  que  impida  ou  dificulte  a  normal  asistencia  de  todos  os  concelleiros  polo  que  a

xurisprudencia (STS 20/05/1998) indica suficiente calquera prazo que asegure e garanta a entrega

das convocatorias e a posterior asistencia á sesión de todos os munícipes. 

É discutíbel que enviar un correo electrónico xa fóra do horario laboral da secretaría nunha

sexta-feira e como única vía sexa a mellor maneira de convocar un pleno extraordinario urxente e é

ilegal facelo sen entregar toda a documentación e a xustificación da urxencia desa convocatoria.

A lexislación indica que é o alcalde quen convoca por iniciativa propia a sesión e a quen lle

corresponde  apreciar  a  urxencia  dos  asuntos  incluídos  a  orde  do  día,  urxencia  que  debe  ser

debidamente motivada (art. 48.2 TRRL) e ratificada posteriormente polo Pleno (art. 46.2 LRBRL).

Neste caso, o pleno vai pronunciarse sobre a urxencia sen terse motivado esta por parte da alcaldía

na convocatoria da sesión nin por escrito en ningún momento polo que debería levantarse a sesión

de acordo co art. 79 do ROF. 

 A esixencia de motivación figura tamén no artigo 78.2.1 do ROF, facéndose extensiva a

todas as sesións extraordinarias plenarias polo artigo 80.1 do mesmo ROF precisando, por súa parte,

a xurisprudencia (p. ex. STSX de Castela e León de 29/04/1997) que debe ficar claro o tema ou

temas  da  orde  día  e  os  asuntos  sobre  os  que  versará  a  deliberación  e  decisión  para  alén  da

motivación  da  urxencia.  E  do  mesmo  modo  que  o  art.  78.2  do  ROF  esixe  para  os  plenos

extraordinarios convocados pola oposición, entre outras cuestións, a motivación da urxencia por

escrito esta é igualmente exixíbel para os plenos extraordinarios urxentes convocados pola alcaldía.

CUARTO.- NULIDADE DOS ACORDOS ADOTADOS

O art. 62 da LRXPAC recolle o seguinte:

1. Os actos das Administracións públicas son nulos de pleno direito nos casos seguintes:
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(...) e) Os ditados precindindo total e absolutamente do procedimento legalmente estabelecido ou
das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados .
(...)

Circunstancia que, perante a formulación dun eventual proceso xudicial de validación dos

acordos adotados, deberá ser tida moi en conta polo equipo de goberno municipal. Igualmente o art.

48.2 da TRRL esixe a motivación da urxencia na convocatoria e o  art. 46.2 da LRBBL que a

documentación íntegra dos asuntos incluídos na orde do día que debe servir de base ao debate e, no

seu  caso,  votación  –sendo  a  urxencia  tamén  un  deles  non  podemos  esquecelo–  deben  estar  a

disposición dos concelleiros desde o momento da convocatoria. Xa que logo, debería levantarse a

sesión sen chegar a celebrarse de acordo co art. 79 do ROF.

O concello de Chantada convocou o día  2 de decembro unha sesión sen remitir  toda a

documentación aos concelleiros nin xustificar a urxencia do pleno polo que se prescindiu total e

absolutamente do procedemento legalmente estabelecido. Entre outra xurisprudencia a STSX de

Andalucía de 2/09/1998 declarou nula unha sesión extraordinaria urxente por vulnerar o art. 23.2

CE por non estar xustificada a urxencia e porque os asuntos a tratar non estiveran a disposición dos

concelleiros para o seu estudo. 

Igualmente derívanse responsabilidades por parte do titular da secretaría por non ter erguido

reparos  pola  falta  da  entrega  de  documentación,  xa  que  lle  corresponde  esa  encomenda  e  a

responsabilidade  de  asinalar  os  reparos  que  fosen  necesarios.  Por  exemplo,  art.  145.2  da  Lei

30/1992,  de Réxime Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do Procedemento  Administrativo

Común e o RD 429/1993, do 26 de marzo polo que se aproba o Regulamento de procedementos das

AA.PP. En material de responsabilidade patrimonial.

SUPLICO, que tendo por apresentado este escrito, sexa admitido a trámite contra a celebración do

pleno extraordinario do 05/12/2016 en base aos fundamentos de direito anteriormente expostos e se

resolva  a  anular  a  convocatoria  e,  xa  que  logo,  os  acordos  nela  adoptados  por  vulneraren  o

ordenamento xurídico vixente.

Lisboa, 4 de decembro de 2016 

Antom Fente Parada


