
 

D. Iñigo Jesús Ansotegui Suárez, DNI (…), representante de Compromiso por Galicia de Valdeorras, con dirección 

de notificación en (…), Roblido, 32.357, Ourense, consonte ao disposto nos artigos 91.4 e 97.3 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais e demais normativa que poida resultar de 

aplicación, presenta esta MOCIÓN, en base á seguinte 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

A lexislatura que afronta os últimos meses está marcada polo escurantismo na xestión municipal, que se manifesta da 

seguinte forma: 

- Uso da tramitación da vía de urxencia, pensada para casos excepcionais, de xeito normalizado e habitual. 

Isto en parte motivado pola convocatoria escasa de reunións informativas e plenarias, de xeito que se 

acumulan os asuntos e se apuran os prazos. 

- Estrutura incoherente e ineficaz. Nos últimos seis meses foron constituídas as Comisións Informativas que 

restaban, algunhas apenas foron convocadas na súa sesión constitutiva, outras só dúas veces ao longo da 

lexislatura. 

Obviamente, existe unha vontade deliberada de dificultar o labor fiscalizador por parte dos grupos da oposición.  

- Para alén, o Tribunal Constitucional vén de declarar na súa sentenza do 26 de setembro de 2013 referida ao 

recurso de inconstitucionalidade nº 1741/2004 como abertas ao público todas as Xuntas de Goberno Local 

referidas a atribucións delegadas Pleno. 

- Finalmente, a lei 19/2013 de 9 de decembro, nos seu artigos 2.1, 6, 7 e 8 expón a obriga de publicidade 

informativa da administración local no que atinxe à información institucional, organizativa, de 

planificación, xurídica, económica, orzamentaria e estatística. Asemade, a web do concello (www.arua.es) é 

un collage desestruturado, que precisa unha revisión total. 

En democracia, o descontrol abre espazos de impunidade nos que as condutas irregulares ou ilegais frutifican. A 

cidadanía ten amosado claramente nos últimos anos a vontade de recuperar a transparencia e a honestidade na política 

e esa vontade impulsa a presentación da seguinte MOCIÓN DE MEDIDAS POLA TRANSPARENCIA: 

- O cumprimento dos artigos 82 e 126.2 do RD 2568/1986 de 28 de novembro que restrinxen o uso da 

fórmula de urxencia. A convocatoria de máis reunións plenarias e comisións para evitar a necesidade de 

tramitar urxentemente as cousas. 

- Reordenación das Comisións Informativas, racionalizando o seu número e funcións, nas seguintes: 1) 

Facenda, 2) Asuntos Xerais –para tratar todos os temas que se desenvolven no Concello- e 3) Asuntos do 

Pleno –para tratar especificamente os asuntos que van ir a Pleno-. 

- O cumprimento da citada sentenza permitindo o acceso do público as Xuntas de Goberno Local nas que se 

traten asúntos delegados polo pleno, previa publicación das datas, horarios e contidos a tratar das mesmas, 

para facilitar así o dereito constitucional que todo cidadán ten a estar presente. 

- O artigo 10.3 da lei 19/2013 de 9 de decembro habilita aos concellos para realizar as actuacións pertinentes 

para facilitar o acceso telemático à información pública esixida pola lei. Propoñemos que a web do concello 

actúe coma o Portal de Transparencia actúa para a Administración Xeral do Estado, para o que é preciso a 

súa total reforma. 

Asinado: D. Iñigo Ansotegui Suárez 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DA RÚA DE VALDEORRAS 
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