
Recurso de reposición de Por Chantada-CUP á resolución de
convocatoria do pleno ordinario de 5 de maio de 2017 por
violar as regras esenciais para a formación da vontade dos

órganos colexiados e solicitando a nulidade do pleno
ordinario do 5 de maio de 2017

Antom  Fente  Parada,  voceiro  do  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP,  con

enderezo electrónico a efectos de notificación  o_afiador_1986@hotmail.com,

apresento este escrito no Concello de Chantada sendo o seu contido o dun

RECURSO DE REPOSICIÓN contra a convocatoria e o pleno ordinario do

5 de maio de 2017 dela derivada,  ao entender que estamos ante un

acto  nulo  de  pleno  direito  ao  convocarse  violentando  as  regras

esenciais para a formación da vontade dos órganos colexiados.

Esgotada coa resolución da convocatoria a vía administrativa e tentando

desde Por Chantada-CUP evitar a innecesaria xudicialización da política local

apelamos  ao  sentido  común  apresentando  este  recurso  potestativo  de

reposición perante a alcaldía, como paso previo para evitar a interposición de

recursos contencioso-administrativo, dentro do prazo legal a tal efecto (artigo

123  da  Lei  39/2015)  e  seguindo  o  indicado  na  propia  orde  do  día  pola

secretaria municipal como reparo aos defeitos na convocatoria.

Infelizmente,  son  continuadas  as  voces  de  alarma  sobre  as

irregularidades existentes na nosa administración local que vimos dando. Tanto

no relativo á Facenda local, canto aos direitos cívicos, derivados dun abuso e

mala  interpretación  do  que  significa  unha  maioría  absoluta  nun  Estado

democrático.

mailto:o_afiador_1986@hotmail.com


1.- ANTECEDENTES

No  mes  de  decembro  celebrouse  un  pleno  extraordinario  urxente

convocado con serios defeitos de forma sen xustificar a urxencia e sen ter toda

a documentación  nen  no  momento  da  convocatoria  nen na  celebración  do

pleno rexistrando desde Por Chantada escrito de protesta previo ao pleno que

se remitiu a todos os grupos. Tamén elevamos a cuestión á Valedora do pobo

defendéndose o Concello cun escrito no que dicía que ao quedar o pleno sen

efeito non tiña a cuestión maior trascendencia (expediente N.7.Q/64111/16).

Tamén  a  partir  deste  momento1,  modificouse  unilateralmente  a  nosa

canle de preferencia para a comunicación coa secretaría, que era o enderezo

electrónico, co cal na práctica se dificultou o noso labor de oposición sen que

existira conflito algún co sistema anterior.

A continuación mudouse o pleno ordinario de xaneiro, ao que accedemos

advertindo que sería a última vez que, sen causas debidamente acreditadas

que o xustificasen, accederiamos a tal mudanza se non se facía un calendario

anual prevendo as datas que se propuñan modificar. En marzo amagouse cun

novo cambio de data da sesión ordinaria e no seguinte, en maio, propúxose

mudalo aínda que finalmente dada a nosa explícita oposición se convocou no

límite  legal  do  prazo  e  sen  ter  celebrado  nin  convocado  as  preceptivas

comisións informativas. 

De feito o 26/04/2017 contestamos ao correo da Secretaría municipal2,

do mesmo día, co seguinte: 

Boa tarde. 
Devolvín a chamada que tiña desde o número do Concello de Chantada das
15:57 horas  só me atendeu a operadora. 

Confirmo, portanto, a recepción do aviso ao tempo que lle comunico que non
existindo ningunha xustificación por parte do titular da alcaldía nin tampouco
aclaración oral ou conversación sobre este particular non estimo que proceda
modificar a data do pleno. O acordo plenario adotado ao comezo da lexislatura
fixa con claridade a periodicidade e data  dos plenos que se fixou,  amais,
unilateralmente  polo  grupo  Inta  sen  escoitar  propostas,  por  exemplo  nós
desexaríamos que fosen os sábados pola tarde para facilitar a asistencia e non
unha segunda-feira ás oito da tarde. 

1 https://porchantada.files.wordpress.com/2016/12/impugnacic3b3n-pleno.pdf En  efeito,  o  pleno  finalmente  non
serviu absolutamente para nada, apresentando recurso aos acordos que non se contestaron e, xa que logo, non se
continou coa súa tramitación. Isto na práctica desmente tamén a suposta “urxencia”. Contra este pleno enviouse
queixa  á  Valedora  do  pobo  que  a  arquivou  após  as  explicacións  municipais  que,  porén,  incluían  numerosas
incongruencias.

2 «Boas tardes. O Sr. Alcalde comunicou a súa intención de trasladar a data do Pleno  ordinario do mes de maio de 
2017, do día 8 de maio ó día 15 de maio. Rogo encarecidamente me confirmen a recepción deste aviso. Un saúdo»

https://porchantada.files.wordpress.com/2016/12/impugnacic3b3n-pleno.pdf


De por parte, cando se procedeu a modificar o réxime de funcionamento cos
grupos  da  oposición,  alá  polo  mes  de  xaneiro  deste  ano,  sen  que  tivese
existido problema algún co réxime anterior, indicara claramente que se debía
facer  un  calendario  anual  cos  plenos  ordinarios  en  caso  de  que  se
contemplasen  causas  que  conducisen  aconsellar  a  súa  modificación,
procurando a participación e o consenso de todos os grupo. Precisamente para
evitar que se proceda a mudar datar a última hora en varias ocasións ao
longo do ano (salvo causa de suficiente relevancia para xustificar tal decisión
por  parte  dos  concelleiros).  Ao  mellor  non  está  demais  lembrar  que  os
membros  da  oposición  no  Concello  de  Chantada  non  vivimos  do  concello
tendo obrigas profesionais ás que atender e, portanto, que cadrar axendas
para atender ás nosas obrigas públicas e privadas.

Aínda así cedemos no mes de xaneiro para mudar a data do pleno e non
prexudicar aos titulares da secretaría e da intervención polas ferias de Nadal.
Xa no mes de marzo amagouse con mudar o pleno novamente en comisión
informativa e agora no seguinte ordinario de maio estamos outrora na mesma
situación,  o  cal  desde  logo  non  nos  parece  nen  axeitado,  nen  serio,  nen
razoado. Moito menos cando non media nin a máis mínima explicación escrita
ou oral sobre tal decisión. 

En consecuencia, reiteramos que o pleno se celebre o 8 de maio ás 20:00
horas  como  lle  correspondería  ao  non  concordarmos  con  esta  mudanza
unilateral e sen explicación. 

Un saúdo e agradezo de antemán traslade esta información.

Finalmente o 03/05/2017 asínase a convocatoria por parte do alcalde Manuel

Lorenzo  Varela  e  notifícase  aos  concelleiros  por  enderezo  electrónico

(enviándose por volta das 16 horas) figurando como ponto 1º a aprobación da

acta anterior e como pontos 2º, 3º, 4º e 5º as mocións de Por Chantada. O 6º

ponto é para mocións e asuntos de urxencia e logo só se dá conta dos decretos

da  alcaldía,  excluíndo  a  liquidación  e  a  dación  de  contas  dos  reparos  da

intervención –a diferenza de marzo e do acontecido noutros plenos–.

2.- Feitos

Na orde do día do pleno, após a aprobación da acta da sesión ordinaria

anterior e antes das mocións e asuntos de urxencia, figuraban na orde do día

os pontos 2, 3, 4 e 5 que se correspondían con cadansúa moción do Grupo

municipal  Por Chantada-CUP. No entanto, desde a alcaldía propúxose a súa

ratificación por urxencia para darlles  «cobertura legal», toda vez que non se

convocara comisións informativas porque supostamente non existían pontos

para tratar. 



En primeiro lugar, isto contrasta co feito no pleno de marzo onde dúas

mocións apresentadas por urxencias á CI foron botadas abaixo pola maioría de

Inta, feito sen precedentes en Chantada, e que demostra que o habitual no

Concello de Chantada foi sempre ditaminar as mocións dos diversos grupos tal

e como consta nas actas das propias comisións informativas. 

En segundo lugar, a lei é clara e exixe que, nos concellos de máis de

5.000 habitantes,  se convoquen as preceptivas comisións informativas para

ditaminar  os  asuntos  que  son  levados  ao  pleno  ordinario  e  mesmo  para

fiscalizar  o  labor  do  Goberno  na  epígrafe  de  rogos  e  perguntas  (tamén

perguntas de índole económica non se contestaron alegando que eran propias

dunha CI, o cal non está estipulado en ningunha parte e cando estas non se

convocaron!).

En terceiro lugar, o voceiro de Por Chantada pediu aclaracións sobre a

legalidade  desa  ratificación  da  urxencia  e  sobre  a  existencia  ou  non  de

consecuencias xurídicas nesa votación, incidindo tamén en que figuraban as

mocións como pontos diferenciados na orde do día non facendo sentido a súa

conversión en asuntos de urxencia ao ser apresentadas en tempo e forma e

solicitáronse explicacións xurídicas sobre as consecuencias da non convocatoria

das comisións informativas. 

Aclarouse que o vicio inicial da non convocatoria das CI e, portanto, o

que pode dar lugar á anulabilidade e ser obxecto de recurso, non se subsanaba

coa votación. Con todo, a votación-ratificación da urxencia non tiña ningunha

consecuencia xurídica para os votasen a favor nin a efeitos dos posteriores

recursos.

Por parte do alcalde, Manuel Lorenzo Varela, afirmouse que, perante as

dúbidas de que algún grupo reclamase e interpretando que só con rogas e

perguntas non sería anulábel o pleno (o cal é falso) se ían retirar os pontos 2,

3, 4 e 5.  Desde o noso grupo lembrámoslle que non ten potestade para retirar

pontos  da  orde  do  día  toda  vez  que  o  pleno  foi  convocado  que  iso  é

competencia  do  pleno  e  que,  tal  e  como  explicara  a  secretaría,  se  debía

proceder a votar.

Na votación  Inta  empregou a  súa  maioría  absoluta  para  retirar  as  4

mocións de Por Chantada como se fosen asuntos de urxencia impedindo así o



direito  que nos  asiste  a  apresentar  e  debater  mocións,  algo especialmente

grave logo de teren sido incluídos como pontos diferenciados na orde do día e

logo de non ter convocado a CI, legalmente obrigatoria.

Tampouco se incluíu na orde do día a dación de contas de reparos da

intervención, ponto que si figuraba no pleno ordinario de marzo, e téndose

producido numerosos reparos desde aquel pleno dos que non se deu conta, nin

se incluíu a liquidación como ponto diferenciado.

Con anterioridade, en setembro de 2015 e a última vez en xaneiro de

2017 non se contestaron escritos que contiñan solicitude de cesión dun local

que apresentamos desde Por Chantada.

3.- FUNDAMENTOS DE DIREITO

3.1.-  ALCANCE DO DIREITO FUNDAMENTAL Á PARTICIPACIÓN NOS ASUNTOS

PÚBLICOS RECOÑECIDO NO ART. 23 DA CONSTITUCIÓN

Como integrantes do órgano colexiado consideramos que a actitude do

alcalde Manuel Varela Varela non só afectou á conformación da vontade do

órgano colexiado por excelencia da administración local, o pleno, mas tamén

afectou aos direitos cívicos que asisten ao concelleiro de Por Chantada.

A  Constitución  española (CE)  no  seu artigo 23 declara  como  direito

fundamental  a  participación  nos  asuntos  públicos (directa  ou  indirecta

mediante representantes políticos como no caso dos concellos, artigo 140 da

CE):

1.- Os cidadáns teñen o direito a participar nos asuntos públicos
directamente  ou  por  medio  de  representantes,  libremente
escollidos en eleccións periódicas por sufraxio universal.
2.- Asemade, teñen direito a acceder en condicións de igualdade
ás funcións e cargos públicos, cos requisitos que asinalen as Leis.

O artigo 73 e ss. da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do

Réxime Local estabeleceu o estatuto conformador dos direitos e obrigas dos

membros das Corporacións. O direito recoñecido no artigo 23.2 da CE entende

a Xurisprudencia que segue sendo fundamental, aínda sendo susceptíbel de

configuración e desenvolvemento legal, e, daquela, o seu contido xurídico non

pode  ficar  constrinxido  exclusivamente  polo  que  estabelezan  as  concretas



previsións  das  normas  que  o  dotan  de  tal  configración,  nen  pode  ser

interpretado de forma restrita en base ao disposto en ditas disposicións legais.

Entón, o valor  preponderante do direito fundamental  obriga a realizar

unha interpretación da normativa legal reguladora en sentido favorábel para a

propria existencia do direito e tendente a remover os posíbeis atrancos para o

seu efectivo exercicio. Ao respeito, pode verse a Sentenza do Tribunal Supremo

(TS)  de  6/11/2006  (Sala  do  Contencioso-administrativo,  sección  7ª),  que

atribúe aos direitos fundamentais  «un especial valor que exixe interpretar os

preceptos  que  regulan  o  seu  exercicio  da  forma  máis  favorábel  á  súa

efectividade».

En  consencuencia,  cando  o  alcalde  de  Chantada  impide  a  normal

conformación da vontade do órgano colexiado, ao non convocar as preceptivas

comisións  informativas,  e  usa  logo  isto  como panca  para  retirar  4  pontos

incluídos  diferenciadamente  na  orde  do  día  –correspondentes  con  senllas

mocións de Por Chantada e sendo advertido pola secretaría municipal– está

exercendo obstáculos. Por outras palabras, nega a titulares do referido direito

fundamental  o  seu  exercicio  polo  que  o  poder  público  tería  que  xustificar

razoadamente as causas que impiden o exercicio do direito fundamental con

toda  a  extensión  que  as  normas  configuradoras  confiren  aos  titulares  que

pretenden exercer un direito fundamental.

De por parte o Tribunal Constitucional (TC) entende que (SSTC 40/2003

e 169/2009):

existe  unha  directa  conexión  entre  o  direito  de  participación
política dos cargos públicos representativos (art. 23.2 da CE) e o
direito dos cidadáns a participar nos asuntos públicos (art. 23.1
da  CE),  xa  que  pode  dicirse  que  son  primordialmente  os
representantes políticos dos ciudadáns quen dan efectividade ao
seu direito  a  participar  nos  asuntos  públicos.  De sorte  que o
direito do art. 23.2 da CE, así como indirectamente o que o art.
23.1 da CE recoñece aos cidadáns, ficaría vacío de contido ou
sería  ineficaz,  se  o  representante  político  se  vise  privado  do
mesmo ou perturbado no seu exercicio.

Igualmente o TC na súa reiterada doutrina ao respeito, considera que

(STC 208/2003 e STC 169/2009):

o art. 23.2 da CE garante o direito dos cidadáns a acceder en
condicións  de  igualdade  ás  funcións  e  cargos  públicos  cos



requisitos que sinalen as Leis, así como que quen accedeu aos
mesmos se manteñan neles e se desenvolvan de conformidade
co que a Lei dispoña.

3.2. A TRANSLACIÓN DO PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN AO ÁMBITO LOCAL

O núcleo esencial do direito de representación nos asuntos públicos e do

desenvolvemento do seu papel como fideicomisos no ámbito local da soberanía

popular,  ao  ser  democraticamente  eleitos,  integra  diversas  funcións

determinadas na doutrina do TC (SSTC 141/2007 e 169/2009), ao asinalar que

o mesmo integra na función representativa as  funcións  de participación no

controlo do goberno; a función de participar nas deliberacións do pleno; a de

votar nos asuntos submetidos a votación neste órgano; e, o direito a obter a

información necesaria ao respeito.

De  por  parte,  o  Lexislador  ordinario  desenvolveu  as  previsións

constitucionalmente estabelecidas na normativa básica. Así o Capítulo V (art.

73 a 78) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,

regula  o  estatuto  conformador  dos  direitos  e  obrigas  dos  membros  das

Corporacións Locais. Asemade, o Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro,

polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime

Xurídico das Corporacións Locais (ROF) nos artigos 27 e 28 dispón algúns dos

direitos  que  corresponden  aos  Grupos  políticos  para  o  correcto

desenvolvemento das súas funcións representativas. 

Ao respeito, solicitamos varias veces local non obtendo resposta cando se

cede local para outras entidades ou fins polo que non pode alegarse a non

existencia  deste  ou  a  non  existencias  de  precedentes  ao  beneficiarse  Inta

noutras lexislaturas dun local municipal. A sentenza do TSX de Andalucía (Sala

de Málaga) do 16/09/2005 di que:

Así as cousas resulta o seguinte. Os recorrentes teñen direito a
un  local  porque  o  art.  27  do  ROF  estabelece  unha  obriga
imperativa  de  proporcionar  locais  aos  concelleiros  na  sede
consistorial,  só  subordinada  ás  posibilidades  funcionais  da
organización administrativa propria da entidade local. Este direito
forma parte do contido do direito fundamental  consagrado no
art. 23 da CE. E só ten como límite a imposibilidade funcional da
corporación.



3.3.   A  RELEVANCIA DO PAPEL REPRESENTATIVO DOS GRUPOS POLÍTICOS NO

ÁMBITO LOCAL

Os  grupos  municipais  son  entidades  asociativas  pola  súa  natureza

xurídica  criados  pola  Lei  7/1985,  de  2  de  abril e  desenvolvida  polo  RD

2568/1986 de 18 de novembro (Título I, cap. II, art. 23 e ss) contando con

substantividade de seu. 

 Pode entenderse o grupo político municipal como unha  asociación de

cargos  electos  locais  que  exerce  funcións  representativas  mediante  unha

acción na institución da que forman parte durante o mandato para o cal foron

eleitos.  A súa relevancia en canto representantes lexítimos dos intereses e

desexos  dos  cidadáns  que  lle  outorgaron  a  súa  confianza  non  se  limita  a

aqueles  que  exercen  o  goberno  municipal  como  consecuencia  do  xogo

democrático  das  maiorías,  mais  esténdese  igualmente  aos  grupos  que non

ostentan responsabilidades de goberno mais si exercen o necesario labor de

oposición política.

En  consonancia  co  anterior,  a  existencia  de  medios  que  posibilitan  o

correcto exercicio das súas funcións por parte dos grupos políticos constitúe un

requisito  necesario  para  dar  contido  efectivo  á  función  representativa  que

desenvolven  os  mesmos  en  tanto  en  canto  fideicomisarios  dunha parte  da

viciñanza.

 3.4.- DA NECESIDADE DE MOTIVAR E XUSTIFICAR AS LIMITACIÓNS E EXCEPCIÓNS

AO DESENVOLVEMENTO POLOS GRUPOS POLÍTICOS LOCAIS E POLOS CONCELLEIROS

DA SÚA FUNCIÓN REPRESENTATIVA

Consideramos  que  en  base  á  normativa  legal  e  regulamentar

anteriormente exposta e á interpretación xurisprudencial  anticipada, é claro

que o Grupo Municipal Por Chantada-CUP ten direito a ter un local (art. 28

ROF) non contestándose nunca á nosa solicitude para que se nos ceda un local

para celebrar reunións ou sesións de trabllo con asociacións para a defensa dos

intereses colectivos, xerais ou sectoriais da poboación. 

Porén,  sobretodo,  os  concelleiros  teñen  direito  a  que  se  respeite  o

procedemento para a conformación da vontade dos órganos colexiados e mais



a súa participación efectiva nos mesmos que foi cercenada, ao noso entender

no pleno ordinario de maio.

Nos tres casos, son direitos en ligazón directa co direito fundamental de

participación recoñecido polo artigo 23 da CE, cuxa protección especial obriga

a que calquera circunstancia que determine un condicionamento ou limitación

do seu exercicio deba ficar plenamente acreditado e debidamente motivado e

xustificado,  aplicándose  sempre  con  criterio  restritivo,  de  forma  que  a

minoración no exercicio ou desfrute do direito resulte a mínima indispensábel e

se prolongue polo menor tempo posíbel.

Neste sentido nada xustifica a non convocatoria  dunha CI,  preceptiva

para os Concellos de máis de 5.000 habitantes, nin imposibilitar o debate de 4

pontos incluídos  na orde do día e que non entendemos,  xa que logo,  que

procedes votar a súa ratificación por urxencia ao apresentarse por parte do

noso grupo en tempo e forma. De feito, finalmente esa votación empregouse

para evitar o seu debate e tratamento normal prexudicando aos grupos da

oposición e beneficiando o grupo do alcalde responsábel da non convocatoria

da CI.

Portanto, a negativa dunha Corporación a facer efectivo direitos que lles

asisten aos concelleiros non só ten que motivarse, con acreditación das causas

e  circunstancias  que  o  xustiquen,  senón  que  tamén  acreditarase  a

necesariedade da decisión adoptada, por non existir outras alternativas válidas

que permitan exercer o direito, e a proporcionalidade da medida, en canto a

ser  a  menos  restritiva  posíbel  para  o  exercicio  do  direito  fundamental  da

participación, o cumprimento da lexislación vixente (CE, ROF, LBRL...), etc.

En  consecuencia,  a  xurisprudencia  desbota  as  meras  alegacións  de

problemas organizativos, funcionais ou económicos como coartadas para eivar

o direito fundamental da participación se non se acredita que ditos problemas

son de tal entidade que xustifican a restrición dun direito fundamental. En todo

caso, nada xustifica a non convocatoria dunha comisión informativa ao ser a

periodicidade dos  plenos  ordinarios  coñecida  desde a  sesión  organizativa  e

aprobada unilateralmente pola maioría absoluta de Inta. 



3.5.-  RESPONSABILIDADE OBSTACULIZAR DELIBERADAMENTE O EXERCICIO DO

DIREITO FUNDAMENTAL DE PARTICIPACIÓN

O TS indicou na resolución 165/2002 que «é característico dun Estado de

direito que os direitos cívicos non só se recoñezan teoricamente, mais que

existan garantías para o seu exercicio (...) De aí a relevancia do artigo 194 do

Código penal, que actúa como fecho do sistema de tutela penal del exercicio

dos direitos cívicos»

O xa mencionado artigo 23.1 da CE recoñece o direito dos cidadáns a

participar  nos  asuntos  públicos  e  dos  seus  representantes  a  obter  cantas

informacións sexan precisas para o desenvolvemento da súa función, así como

participar en pé de igualdade e sen restricións daqueles órganos colexiados dos

que  formen  parte.  Direito  de  participación  que,  de  por  parte,  no  ámbito

municipal recoñece expresamente o artigo 46 e 77 da Lei reguladora de bases

do réxime local. As mocións de Por Chantada (pontos 2, 3, 4 e 5 da orde do

día) figuraban na parte resolutiva con substantividade propia e diferenciada

como dispón o artigo 46.e): 

e) Nos plenos ordinarios a parte dedicada ao controlo dos demais
órganos  da  Corporación  deberá  apresentar  substantividade
propria e diferenciada da parte resolutiva, debéndose garantir de
forma efectiva no seu funcionamento e,  no seu caso,  na súa
regulación,  a  participación  de  todos  os  grupos  municipais  na
formulación de rogos, perguntas e mocións.

O TS  tamén referiu  a  setenza  en  que  se  pronunciara  sobre  un  caso

semellante ao que se lle aplicaba o mesmo artigo do CP:

Constitúe  unha  infracción  do  artigo  194  do  CP  a  conduta
consistente  en  que  o  alcalde  recorrente,  con  completo
coñecemento da inxustiza e da ilegalidade e co fin de toller e
cambadelear  no posíbel  aos  grupos  da oposición no Concello,
sobretodo na actuación das súas posicións fiscalizadoras, impidiu
ou coartou o acceso aos asuntos municipais. 

O artigo 542 do Código Penal di textualmente: 

Incorrerá  na pena de inhabilitación especial  para emprego ou
cargo público por tempo de un a catro anos a autoridade ou o
funcionario público  que,  á mantenta,  impida a unha persoa o
exercicio doutros direitos cívicos recoñecidos pola Constitución e
as Leis.



O impedimento do exercicio dos direitos cívicos entendemos que debe

observarse  duplamente  na  medida  en  que,  por  un  lado,  obstaculizouse  á

mantenta a conformación da vontade do órgano colexiado, ao non convocar as

comisións  informativas  privando  de  ditame  ao  pleno  e  da  posibilidade  de

fiscalizar nos rogos e perguntas das comisións aspectos que a oposición tivese

a  ben  inquirir;  e,  a  maiores,  impediuse,  por  outro  lado,  mediante  unha

votación,  que anula calquera sombra de dúbida a pesar  da advertencia  da

secretaria  municipal,  que  4  mocións  dun  grupo  municipal  puidesen  ser

debatidas e votadas no pleno, logo de seren incluídas como pontos separados

na orde  do  día  ao  apresentárense  en  tempo  e  forma.  Cómpre  engadir  ao

respeito, que no Concello de Chantada,  sempre se ditaminaron as mocións en

comisión informativa e que mesmo se aproveitou por parte da maioría de Inta

no mes de marzo a CI para evitar que Por Chantada puidese apresentar dúas

mocións ao pleno ao entraren estas por urxencia.

En  consecuencia, obstaculizouse propositadamente  e  imposibilitouse o

exercicio dun direito que asiste aos concelleiros. A conduta de impedir debe

entenderse en sentido amplo sendo expreso o deber de actuación para facilitar

ou facer efectivo o direito fundamental. Como concelleiro da oposición requirín

varias veces á secretaria municipal pola non convocatoria da CI e rexistrei coa

suficiente  antelación  perguntas  por  escrito  para  o  pleno  ordinario  de  maio

referidas  a  non  convocatoria  da  CI,  as  súas  consecuencias  xurídicas  e  a

anulabilidade do pleno. 

Recapitulando:  o  alcalde  de  Chantada,  deliberadamente,  decidiu  non

convocar a comisión informativa preceptiva, non responder as nosas perguntas

rexistradas por escrito en tempo e forma, e, en definitiva, retirar da orde do

día  as  mocións  do  noso  grupo  tratándoas  como  se  fosen  por  urxencia  e

denegándolle  esta  cando  foron  apresentadas  en  tempo  e  forma.  Con  dito

procedemento entorpeceu a transparencia na xestión pública e o direito de

participación dos representantes públicos afectando á conformación da vontade

do órgano colexiado e, xa que logo, podendo encontrarnos perante un dos

suposto tipificado no artigo 194 do anterior CP e 542 do CP vixente.

O artigo  46 LRBL dispón que todos os órganos  colexiados municipais

funcionan  en  réxime  de  sesións  ordinarias,  cuxa  periodicidade  debe  estar



prestabelecida. Serán ordinarias as sesións do Pleno que se celebren de acordo

coa periodicidade prestabelecida ao inicio de mandato na sesión organizativa

(artigo 78 do ROF), téndose fixado en Chantada unilateralmente por parte de

Inta na segunda segunda-feira de cada mes ás 20 horas cunha periodicidade

bimensual, o mínimo legal permitido polo artigo 46.2 da LRBRL. 

A  falta  de  convocatoria  da  sesión  ordinaria  do  pleno  do  8  de  maio

primeiro e a súa convocatoria sen terse efectuado as preceptivas comisións

informativas  supón  a  vulneración  do  direito  de  participación  política  dos

concelleiros e constitúe unha actuación material ou vía de feito, plenamente

fiscalizábel  pola  xurisdición  contencioso-administrativa,  até  através  do

procedemento especial de protección dos diretos fundamentais, segundo a STS

de 3/02/2000 (Ar. 1701). A importancia de celebrar as sesións ordinarias (e

podemos entender  igualmente as  comisións  informativas)  foi  reiterada pola

xurisprudencia do TS quen asinalou que a falta de convocatoria de sesións

ordinarias limita o direito fundamental á participación nos asuntos públicos dos

concelleiros, eivándoos da posibilidade de propor, discutir e votar acordos. O

TS (05/06/1987) recoñece mesmo o direito dos concelleiros a que se celebre a

sesión ordinaria na data prestabelecida aínda que non existan asuntos a tratar.

Neste sentido, a retirada de 4 mocións da orde do día empregando unha

votación, derivada en todo caso da non convocatoria do alcalde da CI, eivou ao

concelleiro de Por Chantada e aos membros do Pleno en xeral  do direito a

propor,  debater  e  deliberar  sobre  os  asuntos  que  consideren  pertinentes

primeiro en comisión informativa e logo no proprio pleno. 

A  convocatoria-orde  do  día  debe  ser  notificada  pola  Secretaría  do

Concello a todos os membros da Corporación cunha antelación mínima de dous

días hábiles antes da celebración da sesión, no caso de Chantada, xa que logo,

o mércores 3 era o último día para facelo pois non se pode computar o o día no

que se efectúe a notificación.  No facelo así  pode dar lugar á nulidade dos

acordos adoptados como interpretamos que tamén procede declarar a nulidade

cando non se celebran as preceptivas comisións informativas.

Ao non convocarse as correspondentes comisións informativas previas ao

pleno  ordinario  non  se  cumpriu  a  lei  que  exixe  ditaminar  os  asuntos  na



comisión correspondente (art. 134 e ss. do ROF), sendo o prazo de convocala

de dous días hábiles de antelación (134.3 do ROF).

Para mudar de data o Pleno ordinario, en todo caso, o Alcalde, órgano

competente para efectuar la convocatoria, deberá consultar previamente cos

voceiros  dos  grupos  políticos  e  só  se  existe  previo  acordo  motivado,  que

exprese  e  xustifique  as  razóns  polas  que  foi  necesario  pospor  a  sesión  e

convocala  para  outro  día.  No  entanto,  esta  circunstancia  ficou  acreditado

documentalmente que non se produciu. Amais, tendo en conta que se propón

unilateralmente mudar a data para outro día (15 de maio imaxinamos como

moi cedo) rómpese co período marcado pola Lei (dous meses, a última sesión

foi  o  13/03/2017)  debendo  entenderse  a  sesión,  xa  que  logo,  como

extraordinaria coas implicacións negativas que ten daquela para os concelleiros

da oposición e os seus direitos (non poderían fiscalizar as dacións de contas,

exercer rogos, formular perguntas ou apresentar mocións).

A   resolución  xudicial  do  Xulgado  do  Contencioso-Administrativo  nº1  de

Santander  condenou ao concello de Hazas de Cesto por vulnerar os Direitos

Fundamentais dunha concelleira de La Unión, Conchi Lezcano, ordenando ao

alcalde  do  PRC  a  convocatoria  dos  Plenos  municipais  ordinarios  coa

periodicidade  mínima  que  estabelece  a  LBRL  e  conforme  ao  acorado  polo

proprio  Pleno  ao  comezo  da  Lexislatura.  Pola  nosa  parte,  consideramos

absolutamente  lamentábel  ter  que  acudir  a  un  tribunal  para  conseguir  o

respeito a un direito fundamental contemplado na CE.

Tamén o  xulgado do penal  nº 4 de Sevilla  (23/05/2013)  condenou e

inhabilitou ao daquela alcalde de El Coronil José Antonio Núñez Montegordo

(IU-CA) por un delito contra os direitos cívicos, no que se englobaba a non

convocatoria  das  sesións  ordinarias.  O  tribunal  asinala  que  «a  falta  de

cumprimento do requisito legal de convocatoria dun pleno ordinario bimensual

e o abuso da convocatoria de plenos extraordinarios» é unha «mala intelección

do que quere dicir a maioría absoluta no Estado Democrático, xa que iso non

autoriza a anular á oposición en ningún caso». Engade o tribunal que «a falta

de  convocatoria  de  plenos  ordinarios  é  un  manifesto  incumprimento  da

legalidade  e  é  sorprendente  que  a  secretaria  do  Concello  ou  os  seus

substitutos non se mostraran máis terminantes coa Alcaldía a este respeito».



Engádese tamén que «por máis que lles sexa molesto» as perguntas ou

peticións de información das forzas da oposición «que se dirixen ao alcalde son

pertinentes e veñen ao caso para coñecer asuntos municipais e exercitar o seu

labor de oposición, que sen tales informacións pode verse entorpecida». Pois

«coñecer o detalle do gasto dunha feira agroturística; dados sobre vendas de

vivenda,  información  sobre  facturas  non  pagadas  a  provedores,  etc.  son

peticións de información que son relevantes para o exercicio da oposición».

Así, e tras ser celebrado o xuízo en primeira sesión o 11 de xaneiro de 2013, o

Xulgado do penal condenou a José Antonio Núñez a un ano de inhabilitación

especial para o cargo de alcalde ou concelleiro por un delito contra os direitos

cívicos.

3.6.- NULIDADE DA SESIÓN PLENARIA DO 08/05/2017

Entendemos que é de aplicación o artigo 47.e) da Lei 39/2015, de 1 de

outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  de  las  Administracións

Públicas que determina como  nulos de pleno direito aqueles actos «ditados

prescindindo total e absolutamente do procedemento legalmente estabelecido

ou das normas que conteñen as regras esenciais para a formación da vontade

dos órganos colexiados» estando diante dun abuso da maioría absoluta e das

faculdades da alcaldía.

A maiores o artigo 65 do ROF permite á CA intervir para restabelecer a

legalidade e facer valer os direitos vulnerados, sendo amais nulos os acordos

adotados na sesión do 15 de maio. As actuacións “fóra de tempo” repercuten

tanto nos actos como nas persoas que teñen responsabilidade na formalización

do acto.

Igualmente  o  Consello  Consultivo  pode  e  entendemos  que  debe

pronunciarse sobre a nulidade do pleno do día 8 de maio solicitando desde o

noso grupo municipal que se eleve petición de ditame o antes posíbel. Dito

pronunciamento debe tamén indicar a pertinencia de dar conta dos reparos da

intervención como ponto da orde do  día  e  mais  da liquidación  orzamentar

(Decreto 162/2017), cuestións ambas excluídas da orde do día.

O  defensor  do  pobo  andaluz  tense  pronunciado  tamén  en  casos

semellantes  ao  que  agora  padecemos  en  Chantada  existindo  portanto



responsabilidades  asociadas  a  estes  incumprimentos,  nulidade  dos  acordos

adoptados, etc.

Rogo  se  teña  por  apresentado  o  presente  recurso  de  reposición  e,

conforme  mellor  procede  en  direito,  se  contemplen  as  argumentacións,

solicitudes e propostas nel incluídas.

Chantada, 16/05/2017. 

Asino dixitalmente. Antom Fente Parada
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