
ESCRITO Á ALCALDÍA E AOS MEMBROS DA

CORPORACIÓN CON MOTIVO DA EXCLUSIÓN DA ORDE DO
DÍA DUNHA MOCIÓN DO NOSO GRUPO

Antom Fente Parada quero facer constar por escrito e en representación

do grupo político Por Chantada-CUP o que se segue e facerllo chegar a todos

os membros da Corporación para que se anexe tamén á acta do pleno como

xustificación da urxencia da moción que imos apresentar.

O día 2 de marzo de 2017, 5 días antes, remitimos unha Moción

para estabelecer unha taxa municipal nas instalacións de transporte e enerxía

e outras medidas fiscais para impulsar e finaanciar un plano de emerxencia

social e asinar o convenio da FEGAMP para garantir a luz e o gas nos fogares

en situación de vulvenrabilidade.   Dita moción consta de exposición de

motivos e proposta de resolución (acordos), contando dun total de 7 folios

asinados dixitalmente polo voceiro municipal da CUP.1

O día 7 de marzo de 2017 celebráronse as comisións informativas

previas á sesión plenaria ordinaria do 13 de marzo. En dita sesión, o

grupo municipal Inta votou en contra da moción para proceder así a

súa inclusión na orde do día do pleno do 13 de marzo producíndose un

voto particular contrario a esta decisión. 

 Esta decisión, que non se argumentou in situ, é inaudita, ou sexa desde

que a reforma da Lei de Bases do Réxime Local (LBRL) introduciu a figura das

1 https://porchantada.files.wordpress.com/2017/03/taxa-municipal-nas-instalacic3b3ns-de-transporte-e-enerxc3ada-e-
garantir-a-luz-e-o-gas-nos-fogares-en-situacic3b3n-de-vulnerabilidade.pdf 

https://porchantada.files.wordpress.com/2017/03/taxa-municipal-nas-instalacic3b3ns-de-transporte-e-enerxc3ada-e-garantir-a-luz-e-o-gas-nos-fogares-en-situacic3b3n-de-vulnerabilidade.pdf
https://porchantada.files.wordpress.com/2017/03/taxa-municipal-nas-instalacic3b3ns-de-transporte-e-enerxc3ada-e-garantir-a-luz-e-o-gas-nos-fogares-en-situacic3b3n-de-vulnerabilidade.pdf


comisións  informativas  como  obrigatorias  nos  concellos  de  máis  de  5.000

habitantes nunca se producira algo así.  Por  tanto,  non ten precedentes na

historia  das  comisións  informativas  de  Chantada cando  pola   elementar

cortesía parlamentar sempre se reservaban os grupos o voto para o pleno ou

apoiaban as mocións dos grupos.

E non ten precedentes non porque sexa un modo de actuar de dubidosa

cortesía e educación, pois é un terreo onde non entramos, senón porque é por

varios  motivos  controvertida  e  mesmo  ridícula,  tamén  xurídica  e

procedementalmente:

1.- Inta terá que explicar como se pode considerar que non é urxente

debater e votar unha moción que o que pretende é, dunha banda, que as

eléctricas paguen e, xa que logo, xerar beneficios para o Concello; e, doutra

banda, sumarse a un convenio da FEGAMP para evitar que lle podan cortar a

luz a ningún veciño.

2.- É  unha treta para, deliberadamente, evitar que poda ser debatida

unha moción dun grupo da oposición. Xa que ao non incluíla nominalmente na

orde do día do pleno fórzase a que sexa apresentada por urxencia, é dicir,

como se fose unha moción de última hora que non se remitiu con 10 días de

anterioridade á celebración do pleno. Así hai que votar a urxencia antes do seu

debate co cal poden aplicar o rodillo parlamentar da maioría absoluta.

3.-  Porén,  do  anterior  despréndese  o  absurdo  que  é  negar  nunha

comisión  informativa  que  unha  moción  chegue  a  un  pleno  cando  se  pode

apresentar pola vía da urxencia. Tamén nos xera dúbidas legais esta actuación,

do alcalde neste caso, de excluír este ponto a orde do día (art. 123 do ROF). 

O carácter deliberativo das comisións é tan claro que os seus ditames

non son vinculantes e mesmo os grupos poden votar unha cousa en comisión e

outra  no  pleno  (art.  126  do  ROF).  Entón  son  órganos  sen  atribucións

resolutorias aínda que Inta ao votar en contra da nosa moción na comisión e o

alcalde excluíla da orde do día lle confiren esas atribucións. 

A sentenza do TS de 24/06/1987 di que o alcalde non pode negarlle aos

concelleiros a inclusión dun asunto na orde do día se é competencia do pleno.

Para  maior abastanza, o TS de Canarias, sala de Santa Cruz de Tenerife, en



25/01/2000 estabeleceu  que  é  o  pleno  o  chamado  a  decidir  sobre  a

procedencia  ou  non  da  admisión  das  mocións  apresentadas  polos  grupos

municipais  resolvendo  sobre  o  fundo  das  mesmas.  No  mesmo  sentido

pronúnciase  outra  xurisprudencia  sempre  que  as  mocións  se  rexistren  por

escrito antes do pleno con exposición de motivos e proposta de resolución.

O  artigo  97  do  ROF trata  o  ditame  das  comisións  como propostas,

formuladas  unha  parte  expositiva  en  que  se  expoñen  antecedentes  e

fundamentos e outra resolutiva, que por certo non se están expondo así nos

plenos da Corporación.

4.- Na propia comisión informativa a concelleira Raquel López Rodríguez

emitiu  un voto particular que debe acompañar o ditame da comisión en que

solicitaba a inclusión da moción da orde do día e, en todo caso, a súa remisión

a  todos  os  concelleiros  a  título  informativo.  Ao  excluír  da  orde  do  día

nominalmente  a  moción  o  alcalde  priva  á  concelleira  de  que  o  seu  voto

particular e o correspondente ditame cheguen ao pleno. Daquela, no máximo,

temos un ditame negativo  dunha moción cun voto  particular  mais  iso  non

faculta per se á exclusión un asunto da orde do día.

A  diferenza  dos  rogos  e  perguntas,  as  mocións  constitúen  auténticas

proposicións de acordo que deben ser obxecto de debate e votación e,  en

consecuencia,  conteñen  unha  parte  expositiva  e  outra  dispositiva  como xa

expuxemos.  Xa que logo,  ao excluír  a moción da orde do día o único que

alcalde busca deliberadamente é impedir que unha proposta de adopción de

acordos se someta directamente á consideración do pleno e se poda debater,

forzando artificialmente o seu carácter de urxencia porque as mocións por lei

poden igualmente someterse sen o ditame das comisións informativas e sen

incluírse nominalmente na orde do día pola vía da urxencia. 

          Este procedemento non só vai contra a lóxica senón contra a tradición

asentada no propio concello durante as últimas lexislaturas, máximo cando se

introducen nominalmente as mocións duns grupos e doutros non.

Co exposto anteriormente,  non se trata de cuestionar a faculdade do

alcalde  para  fixar  a  orde  do  día  (art.  82.1  do  ROF),  mais  si  que  a



discrecionalidade da que goza sexa absoluta (TSX de Catalunya 27/04/2002),

senón máis ben relativa cando se trata de asuntos que atinxen ao control dos

órganos  das  corporacións  locais  en  que  é  obriga  incluílos  na  orde  do  día

correspondendo ao pleno decidir o tratamento que debe darse aos mesmos. 

Este é precisamente o sentido da modificación da   Lei de bases do réxime

local   que  outorgou  substantividade  propia  nos  plenos  ordinarios  á  parte

dedicada  ao  control  dos  restantes  órganos  da  Corporación  fronte  á  parte

resolutiva,  garantindo  así,  de  forma  efectiva  no  seu  funcionamento,  a

participación de todos os grupos municipais na formulación de mocións, rogos

e perguntas.

En consecuencia, coherentemente co exposto, 

SOLICITAMOS que o alcalde  facilite o acceso ao pleno da moción de

Por Chantada-CUP, coa súa inclusión nominal na orde do día e, por

tanto,  co  correspondente  ditame da  Comisión  Informativa  e  o  voto

particular  emitido ao indicir  en cuestións de competencia  municipal

susceptíbeis de ser tratadas no pleno. 

Para maior abastanza, facemos constar que non deixa de ser paradoxal

que non se inclúa a moción da CUP e se inclúan nominalmente dúas mocións

do grupo socialista, xa que logo, cun tratamento diferenciado cando non existe

ningunha  diferencia  formal  nos  prazos  de  apresentación  nin  na  súa

composición  entre  as  tres  mocións  (en  todo  caso  a  da  CUP remitiuse  con

anterioridade); ou que ao longo da lexislatura practicamente todas as mocións

que chegaron nominalmente na orde do día fosen apresentadas nas mesmas

condicións. 

A  única  conclusión  posíbel  é  que  se  discrimina  non  a  unha

formación política senón ao  conxunto  dos  cidadáns  dos  que  somos

fideicomisos e se abusa discrecional e arbitrariamente das faculdades

da  alcaldía  incluíndo  ou  non  as  mocións  en  función  dos  nomes  e

apelidos do propoñente o cal entendemos que vulnera o ordenamento

constitucional e legal vixente. 



No entanto, isto é peccata minuta vendo a gravidade das irregularidades

e atropelos que sistematicamente comete este Goberno á luz, por exemplo,

dos reparos da intervención (uns 100 entre novembro e febreiro), o contido do

PEP ou do PXOM, o presunto uso de materiais contaminantes da auga na obra

da contorna do pavillón, etc. 

Aproveito  a  ocasión  para  saudalos  amistosamente  desde  Lisboa  no  día  da

muller traballadora de 2017.
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