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RECOMENDACIÓN DIRIXIDA AO SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PONTEAREAS 
(PONTEVEDRA) PARA A INCLUSIÓN DE MOCIÓNS DUN GRUPO MUNICIPAL EN SESIÓNS 
PLENARIAS ORDINARIAS E PARA O ACCESO Á INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 
  
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2016 
 
 

 
 
 
Sr. alcalde: 

No expediente de queixa referenciado –aberto a petición de don ..., na súa condición de 
Concelleiro e Portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular nese concello- formulouse 
unha dobre reclamación, motivada pola non inclusión de determinadas mocións do seu 
grupo para ser tratadas e debatidas nos plenos municipais e tamén, polo retraso no acceso á 
información e documentacións municipais: 

ANTECEDENTES 

Coa data do 29 de febreiro de 2016, esta Institución admitiu a trámite o citado expediente e 
promoveu ante o Concello de Ponteareas unha investigación, sumaria e informal, coa 
finalidade de esclarecer os dous motivos obxecto da reclamación anteriormente reseñados. 

O requirimento de información foi cumprimentado polo Sr. alcalde o 18 de marzo (R. saída 
nº 2026/4274) e se transcribe nos seus termos literais: 

Expediente: N.7.Q/290/16 
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“1º.- A primeira moción foi presentada polo Grupo municipal do Partido Popular o día 
6-10-2015, consistente en levar a cabo as revisións ordinarias de prezos do contrato de 
xestión indirecta dos servizos de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, 
xestión de punto limpo e limpeza viaria, dita moción non puido ser levada por canto, 
nin demandaba a urxencia inherente a toda moción dado que, en primeiro lugar, o 
asunto non tiña tódolos informes necesarios e preceptivos para trata-lo, en segundo 
lugar, o tema da revisión. Ademais se estaba en negociacións coa concesionaria en 
cuestión para proceder á revisión citada. Finalmente, o asunto levouse o pleno de data 
2-3-2016, sesión extraordinaria á que leváronse tódalas mocións do Partido Popular 
que deron lugar a queixa que se está a contestar.  

2º.- A segunda moción relativa a esta queixa foi presentada o 11-1-2016 e refírese a 
adoptar un acordo plenario no que se insta ó Goberno municipal a incluír no plan de 
obras da Deputación unha relación de obras detalladas na mesma. Tal moción non foi 
tratada no pleno no que se presentou porque considerouse que non reunía os 
requisitos que debe reunir toda moción. Isto é, para determinar se tal cuestión podería 
ser analizada como moción acudimos a súa definición e tratamento recollidos nos 
artigos 91.a e 97 do Regulamento de Organización e Funcionamento das Entidades 
Locais, que din que as mocións de urxencia, ten que reunir os seguintes requisitos: 

a)    Que trátese de asuntos non comprendidos na Orde do día. 

b)    Que sexan urxentes. 

c)    Que non teñan cabida no punto de rogos e preguntas. 

d)    Que o portavoz do grupo que a propón xustifique a súa urxencia, sendo esta 
declarada pola maioría absoluta de membros do Pleno. 

En canto o procedemento é necesario facer mención a que si os asuntos a tratar nas 
mocións requiren informe preceptivo de Secretaría ou Intervención, e non puideran 
emitirse no acto, deberán solicitar do Presidente que aprace o seu estudo quedando 
sobre a mesa ata a próxima sesión (artigo 92.2 do ROF). 

En canto ós rogos (art. 97.6 del ROF), defínense como a formulación dunha proposta 
de actuación dirixida a algún dos órganos de goberno municipal. No cabendo dúbida 
que o seu obxectivo é expoñer algunha cuestión co fin de que sexa tomada en 
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consideración pola Corporación e se proceda a atendela polo servizo municipal 
correspondente, é dicir, tratase de suxerir un tipo de actuación a algún dos órganos de 
goberno municipais. 

Tendo en conta o anterior e realizando unha análise do acordo proposto a adoptar na 
moción de urxencia citada; podemos concluír que, como queira que se solicita instar o 
goberno para que inclúa no Plan Provincial unha serie de obras, e tendo en conta que é 
competencia da Alcaldía segundo o artigo 21.1.d) da Lei de Bases de Réxime Local "d) 
Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales", realmente trátase 
dunha proposta de actuación dirixida ó Alcalde para que impulse ditas obras mediante 
a súa inclusión no Plan Provincial, polo que entraría máis ben no concepto de rogo e 
non de moción, debendo tratarse como tal. De feito tal cuestión foi tratada no pleno 
extraordinario de data 7-3-2016 reconducíndose a un rogo. 

3º.- A terceira moción presentada o foi o día 9-2-2016, na que se interesaba o inicio 
dun expediente de modificación orzamentaria para dar cobertura a unha serie de 
partidas detalladas na moción. O tema non se levou a Pleno por razón de tempo, dado 
que precisaba do informe correspondente de Intervención municipal, ademais de que 
podía entenderse como rogo o solicitar a iniciación dun expediente de modificación de 
créditos. No obstante, finalmente levouse o asunto o Pleno de 7-3-2016 antes citado, 
remitíndome o contido da acta. 

4º.- A cuarta moción data de 9-2-2016 sendo de aplicación o disposto respecto á 
segunda, antes analizada, xa que trátase dun rogo e así reconduciuse na sesión 
celebrada o día 7-3-2016 antes citada. 

ACCESO A INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN 

A esta Alcaldía non lle consta nin o retraso inxustificado de acceso dos concelleiros á 
documentación necesaria para o desenrolo do seu labor, nin miña negativa a facilitar 
copias de informes, así como tampouco a existencia de coaccións a empregados 
municipais no senso establecido no seu oficio. En consecuencia, entendo que ante a 
falta de probas de tan graves afirmacións, entendo que debería concretarse en que 
casos concretos sucedeu iso, aportando probas ó respecto, pois do contrario non 
consta a Alcaldía do que se está a denunciar.” 

ANÁLISE DA INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN REMITIDAS 



4 
 

1º.- Instrumentación das propostas de actuación dos grupos municipais dirixidas aos órganos 
de goberno local. 

A redacción do artigo 97.1.2, do Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das corporacións locais (ROF), de 28 de novembro de 1986, configura dúas 
modalidades, segundo que a proposta se presente antes ou despois da convocatoria da 
sesión plenaria ordinaria. 

O apartado 1 define a proposición como a proposta que se somete ao pleno en relación con 
un asunto incluído na orde do día da convocatoria e cuxa resolución é competencia plenaria. 

No apartado segundo configúrase a moción como a proposta que se somete directamente 
ao coñecemento do pleno, ao abeiro do disposto no artigo 91.4 do ROF. Ou sexa por razóns 
de urxencia, respecto a un asunto non incluído na orde do día e que non teña cabida no 
punto de rogos e preguntas. 

Sobre a devandita instrumentación regulamentaria, incidiu a modificación aprobada do 
artigo 46, apartado 2, letra e) da Lei 11/1999, de 21 de abril: “En los plenos ordinarios la 
parte dedicada al control de los demás órganos de la Corporación deberá presentar 
sustantividad propia y diferenciada de la parte resolutiva, debiéndose garantizar de forma 
efectiva en su funcionamiento y, en su caso, en su regulación, la participación de todos los 
grupos municipales en la formulación de ruegos, preguntas y mociones.” 

A modificación legal invocada estruturou a Orde do dia de desenvolvemento das sesións 
plenarias ordinarias. Dícese que nos plenos ordinarios haberá que distinguir entre unha 
parte resolutoria doutra que non leva este carácter e que, ademais dentro desta último 
incluírase rogos, preguntas e tamén mocións. 

2) Existencia de dous tipos de mocións nas sesións plenarias ordinarias. 

En primeiro lugar e no debate plenario da corporación municipal, haberá que incluír as 
mocións tipificadas como resolutorias, previstas no artigo 97.3 do ROF, sempre que reúna os 
seguintes requisitos: 

- Non figurar na orde do día da convocatoria do pleno. 

- Tratar sobre asuntos que sexan de competencia municipal plenaria. 
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- Sometelas ao coñecemento do pleno polo trámite de urxencia e antes da quenda de 
rogos e preguntas, para o cal deberá apreciarse e motivar de xeito suficiente a 
urxencia da necesidade do seu debate e votación. 

En segundo lugar, e na parte da convocatoria reservada a actos municipais de control e 
fiscalización da actuación dos órganos de goberno local, hai que cualificalas denominadas 
mocións non resolutorias, tendo en conta o preceptuado no citado artigo 46.2 e) da LBRL, o 
parecer da doutrina científica e unha incipiente xurisprudencia, dentro da cal anotamos a 
Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña de 10 de xaneiro de 2002, a cal no seu 
Fundamento Xurídico Cuarto, sinala “.... se colige que la iniciativa de los grupos municipales 
tendente al debate y votación de asuntos en el pleno, encuentra una distinción, según que la 
propuesta se presente antes o después de la convocatoria del pleno, pues en el primer 
supuesto estaremos ante propuestas de resolución, mientras que en el segundo caso se 
hablará de mociones…..”. 

“Las propuestas de resolución presentadas, en la medida en que afectan a cuestiones de 
interés municipal, no escapan a la competencia del ayuntamiento, cuanto menos a los 
efectos de su debate y análisis en el seno del mismo. Sin embargo, no pueden confundirse las 
competencias que correspondan al ayuntamiento, como administración pública, con las que 
competen a cada uno de los órganos de aquel…..  ahora bien la ley 11/1999, de 21 de abril, 
de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ha acometido una nueva distribución de 
competencias entre el Pleno y el Presidente de la Corporación, clarificando las de aquel 
órgano e incrementando las del Presidente, reforzándose en contrapartida las funciones de 
control por parte del Pleno, tal y como se infiere de la propia expresión de motivos de la 
propia ley”. 

3) Órgano competente para a cualificación das mocións non resolutorias. 

Se temos en conta o disposto nos artigos 81.1 b) e 82 do ROF, corresponde ao alcalde, 
asistido do secretario, a facultade de cualificar as mocións como non resolutorias e 
determinar –na súa condición de presidente e director do desenvolvemento da sesións 
corporativa municipal, nos termos previstos nos artigos 21.1 c) da LBRBRL e 24 a) do texto 
refundido da Lei de Réxime local 781/1986- a súa tramitación en función das seguintes 
características: 

a) O asunto ou proposta, pode non estar sometido a competencia da administración 
local (declaracións institucionais ou reclamacións ante a Unión Europea, a xustiza, a 
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organización da comunidade autónoma....). Incluso sendo as cuestións de 
competencia municipal, pode acontecer que non son materias reservadas ao pleno, 
senón atribuídas a outros órganos de goberno.... xunta de goberno local, alcaldía..... .  

b) Pola súa natureza e de conformidade co artigo 46.2 e) da LBRL, debe ser obxecto de 
debate. 

c) No suposto de someterse a votación, dado que o acordo non é resolutorio, non 
semella que sexa necesario. E mais, de producirse a súa votación, carece de eficacia 
xa que non pode crear ou modificar dereitos subxectivos, impoñer unha obriga á 
administración municipal ou esixir o seu cumprimento na vía xurisdicional. 

d) E a súa tramitación en xeral, é semellante a dun rogo, aínda que se diferencie polo 
seu contido material. 

CONCLUSIÓN 

Dadas as dificultades prácticas para distinguir entre mocións do artigos 97.3 do ROF e 
mocións, do artigo 46.2.e) da LRBRL, esta Institución formula ao Concello de Ponteareas, no 
exercicio das funcións atribuídas polo artigo 22.1 da Lei autonómica 6/1984, do 5 de xuño, 
reguladora do Valedor do Pobo a seguinte RECOMENDACIÓN; 

Consideramos oportuno que, mediante un acordo plenario de carácter xeral sobre a 
organización administrativa do ente local, ou ben e se é o caso, mediante a 
modificación do seu regulamento orgánico, se estableza: 

1) Que os grupos municipais precisen, de xeito claro, nos seus escritos de 
presentación de mocións, se son resolutorias –ao abeiro do artigo 97.3 en relación 
co 91.4 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais (ROF)- ou non resolutorias - do artigo 46.2.e) da LRBRL-  debéndose xustificar 
a urxencia da moción e o título invocado para a súa aprobación plenaria. 

2) Que nas ordes do día da convocatoria das sesións plenarias ordinarias, se reserve 
unha parte adicada ao control dos órganos de goberno da corporación municipal, 
con substantividade de seu e diferenciada da parte resolutoria. 



7 
 

3) Que o Sr. Alcalde, asistido do Secretario, cualifique as devanditas mocións non 
resolutorias ou que determine a súa tramitación como rogos, garantindo a 
participación de todos os grupos municipais en relación co número máximo de 
mocións non resolutorias a debater en cada sesión plenaria ou ordinaria. 

Agradézolle de antemán a acollida ao manifestado nesta resolución do Valedor do Pobo, e 
recórdolle a necesidade de que no prazo dun mes (artigo 32.2) dea conta a esta Institución 
da aceptación da recomendación formulada, de ser o caso, e das medidas adoptadas para 
darlle efectividade, tamén se é o caso. 

Ademais, facémoslle saber que, en aplicación do principio de transparencia, a partir da 
semana seguinte á data na que se ditou a presente resolución, esta incluirase na páxina web 
da Institución. 


