ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLA CORPORACIÓN
MUNICIPAL EN PLENO DESTE CONCELLO O DÍA DEZASEIS DE XANEIRO DE
DOUS MIL DEZASETE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRESIDENTE:

No Salón de Sesións da Casa do Concello de

D. Gonzalo Gonzalo Pita

Sanxenxo, sendo as nove horas do día dezaseis

CONCELLEIROS/AS:

de xaneiro de dous mil dezasete, baixo a

Dª Vanessa Rodríguez Búa
D. José Daniel Fernández Piñeiro
D. Jesús Joaquín Sueiro Méndez
D. David Otero Domínguez
D. Maximino González Miniño
Dª Mª del Coral González-Haba Pérez
D. Roberto Carlos Agís Balboa
D. Telmo Martín González
D. Juan Antonio Deza Otero
Dª Mª Paz Lago Martínez
D. Rafael Domínguez Piñeiro
Dª María Deza Martínez
D. Marcos Guisasola Padín
Dª Silvia Freire Fernández
D. Alfonso Rea Pérez

Presidencia do Sr. Alcalde, D. GONZALO
GONZALO PITA, reuníronse os/as Sres/as.
concelleiros/as que ao marxe se relacionan co
fin de celebrar a sesión extraordinaria da
Corporación

Municipal

en

Pleno

deste

Concello, convocada para o día de hoxe en
tempo e forma. Pola Presidencia declárase
aberta a sesión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NON ASISTEN:
Dª Sandra Fernández Agraso
D. Celestino Otero Camiña
(INTERVENTOR ACCTAL.)

----------------------------------------------------------

SECRETARIO:

----------------------------------------------------------

D. Angel Luis López Pita.

----------------------------------------------------------

================================

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UNICO: APROBACIÓN INICIAL DA DERROGACIÓN DO REGULAMENTO ORGÁNICO
VIXENTE. O Sr. Secretario deu lectura á parte dispositiva do acordo proposto.
O Sr. Martín González, voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, indicou que o asunto tiña
unha dobre vertente política e técnica, polo que solicita que o Sr. Alcalde pida ao Sr. Secretario que lle
indique o procedemento a seguir para a derrogación do regulamento orgánico. O interveniente lembrou
que fai mais dun ano o seu grupo presentou un borrador dun novo regulamento para adaptalo aos tempos
actuais e fomentar a participación cidadá e, naquel momento, desde o goberno dixeron que se era
necesario proceder a esa adaptación, pero desde aquelas data non se realizou nada ata agora, matizando
que mesmo puideron chamalo para tratar a inclusión deste tema no pleno ordinario e evitar a celebración
do extraordinario, finalizando a súa intervención para describir os trámites que debían seguirse para a
derrogación do regulamento orgánico.
O Sr. Agís Balboa, concelleiro non adscrito, manifestou que estaba de acordo coa derrogación e aludiu
que neste pleno varias persoas dixeron que había que adaptar este regulamento, tratándose dun tema
bastante importante para aumentar a transparencia e fomentar a participación cidadá.
O Sr. Otero Domínguez, voceiro do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, dixo que no
seu día, o Partido Popular presentou unha moción para a aprobación dun regulamento orgánico, cun gran
incremento das comisións informativas e cunhas pretensións que só beneficiaban ao citado grupo político,
tratándose dunha proposta desproporcionada, que non tiña nada que ver co que historicamente se
practicou sempre no concello nos anos de goberno do Partido Popular, precisando que no borrador
presentado tan só facíase algunha alusión á participación cidadá, erixíndose en canalizadores dos
colectivos e lembrando tamén que se rexeitou o regulamento co voto do Sr. Agís Balboa, finalizando a
súa intervención para indicar que o Partido Popular creou o regulamento orgánico e agora o Partido
Popular derrógao.
O Sr. Martín González sinalou que case era de agradecer que ao goberno actual parézalle ben un
regulamento que aprobou o Partido Popular e lembrou que cando el era Alcalde non tiña ningún
regulamento orgánico e rexíanse directamente polo disposto na lei, precisando que, aínda que o aprobou o
Partido Popular, non está de acordo co actual regulamento, que nunca se debeu facer así. O interveniente
aludiu a que no seu día presentaron un borrador para poder comezar a traballar e para que se aprobe un
regulamento consensuado que quede para sempre, sen que se fixese nada.Finalmente lamentou que
aproveitando un fallo que tiveron na proposta, o pleno celébrese hoxe, cando estaba previsto para o día 10.
O Sr. Agís Balboa manifestou que o quería era solucionar problemas e indicoulle ao Sr. Otero
Domínguez que agora está acomodado á cadeira de brazos, que hai moitas cuestións que non se están a
tratar e que aínda queda moita lexislatura. O interveniente tamén dixo que no seu día votou en contra,
como fixo no caso dos aparcadoiros de Portonovo, pola súa pertenza ao goberno cuadripartito, a pesar de
que estaba de acordo, pero agora é independente e está na oposición, mostrando a súa conformidade coa
proposta.
O Sr. Otero Domínguez manifestou ao anterior interveniente que se sente aludido será a súa culpa,
engadindo que teñen por costume acordar os asuntos e non impoñen o voto a ninguén, manifestándolle á
oposición que están no seu dereito de aprobar a derrogación do regulamento orgánico, co que se volverá
ao ROF, reiterando que a proposta presentada polo PP era unha adaptación do regulamento para beneficio
dese grupo político, non do concello, nin dos veciños.

O Sr. Martín González, ante a intervención do anterior concelleiro, sinalou que esperaba que o goberno
non fixese o mesmo que con moitos acordos adoptados polo pleno, deixando este asunto nun caixón,
porque sería moi perigoso.
O Sr. Otero Domínguez sinalou que non sabía a que se referían as anteriores palabras do Sr. Martín
González, tal vez polo que fixo o citado concelleiro cando foi alcalde e matizando que, por suposto, e
dado que agora teñen maioría absoluta, unha vez aprobada esta proposta, ían seguir o trámite previsto na
lei.
O Sr. Martín González preguntou que ían votar desde o goberno, porque ata agora non o dixeron e
lembroulle ao anterior interveniente a cantidade de mocións aprobadas e que non se están a executar, o
que case se podía dicir que era un delito.
O Sr. Agís Balboa aludiu a que por sorte agora é independente e ve as cousas diferentes a como se ven
neste grupo de goberno ou mesmo dende o Partido Popular, indicando que de todas as mocións súas que
se aprobaron, tan só executaron unha e aínda segue esperando polas demais.
O Sr. Alcalde manifestou que ían votar en contra da proposta, sorprendéndolle que para o Partido Popular
este sexa o principal problema de Sanxenxo, cando desde que comezou esta lexislatura non aproveitaron
todos as posibles mocións, rogos e preguntas que podían presentar no pleno e este sexa o primeiro
extraordinario que convocan, dando a continuación os datos numéricos a este respecto, polo que non
entende que agora non se considere suficiente o actual regulamento, cando ademais sempre se lle deu voz
no pleno as persoas e asociacións que o solicitaron, engadindo que se falou de participación cidadá, cando
no borrador facilitado no seu día polo Partido Popular, de mais de 60 páxinas, tan só 5 liñas estaban
dedicadas a este aspecto, engadindo que o pleno extraordinario o pediu o Partido Popular e non se pode
acusar ao goberno dos erros producidos na presentación, indicando que tamén puideron poñerse en
contacto co goberno municipal e non o fixeron, rematando para dicir que cara ao futuro tratarán de obter o
consenso para a redacción do novo regulamento.
A continuación, ao non producirse mais intervencións, o Sr. Presidente someteu a votación a proposta
de acordo, alcanzándose o seguinte resultado:
Votos a favor: 9 (Grupo Municipal do Partido Popular e Sr. Agís Balboa, concelleiro non adscrito).
Votos en contra: 7 (Grupo Municipal de Sanxenxo Agrupación Liberal, Grupo Municipal do
Bloque Nacionalista Galego e Grupo Municipal Mixto).
Votos pola Abstención: 0.
En consecuencia, a proposta de acordo resultou aprobada pola maioría absoluta dos membros de
dereito da Corporación, adoptándose o seguinte acordo:
-Aprobar inicialmente a derrogación do Regulamento orgánico vixente.--------------------------------E non habendo mais asuntos dos que tratar, o Sr. Presidente dá por finalizada a sesión, sendo as nove
horas e trinta minutos, de todo o que eu, como Secretario, DOU FE:

