
EMENDAS DE POR CHANTADA AO PONTO 2 DA COMISIÓN INFORMATIVA DE RÉXIME INTERIOR,

URBANISMO , OBRAS E SERVIZOS DE 25/11/2019.

Mediante  Decreto  538/2019  de  20  de  novembro convocouse  Comisión  Informativa  de

Réxime Interior, urbanismo , obras e servizos para 25/11/2019 (expediente G 1221/2019). Figura na

orde do día, como segundo ponto, a “Modificación horarios sesións plenarias”. 

A respeito do mesmo, desde Por Chantada-CUP apresentamos a seguinte emenda, que se

fundamenta na seguinte exposición de motivos:

Por acordo do Pleno do Concello de Chantada, en sesión celebrada o 2/7/2019, acordouse no

ponto 4º o seguinte:

Fixar como periodicidade das sesión do Pleno en “unha sesión cada dous meses, cúmprese co previsto
no art. 46.2.a) da Lei 7/1985, correspondéndose co cuarto xoves dos meses impares. Prevese como
hora de convocatoria as nove horas e trinta minutos (9:30 horas da mañá).

Naquela altura, desde o noso grupo manifestámonos contrarios á adopción deste horario,

imposto unilateralmente desde o grupo municipal PP, que é quen agora solicita mudalo. A razón que

entón expuxo o grupo popular foi que «se rendía mellor». 

No entanto, apenas 4 meses despois, o devandito partido muda o seu parecer e propón mudar

a convocatoria para as 20:00 horas, horario da anterior lexislatura. A razón que agora se expón na



proposta de acordo é que  «este horario lle resulta incompatible a parte dos concelleiros cas súas

respectivas responsabilidades laboráis».

Resulta evidente que esa “parte” exclúe aos concelleiros do noso grupo municipal, que non

foi consultado en nengún momento. Porén, na organización horaria da nosa vida laboral tivemos en

conta o acordo de 2  de xullo e alterar as datas orixinais cáusanos prexuízos que non podemos agora

emendar. 

Daquela, a nosa emenda tenta conxugar a compatibilidade para todas as concelleiras e

todos os concelleiros e non só para unha “parte”, de tal xeito que ficaría como segue a proposta

de ACORDO:

ÚNICO.-  Modificar  o  acordo  Plenario  de  data  02/07/2019  do  seguinte  xeito:  Fixar  como

periodicidade das sesión do Pleno nunha sesión cada dous meses, cúmprese así co previsto no

art.  46.2.a)  da  Lei 7/1985,  correspondéndose co cuarto venres dos meses impares.  Prevese

como hora de convocatoria as vinte horas (20:00 horas).

Chantada, 21 de novembro de 2019. 
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