
Á Dona María Dolores Fernández Galiño

Valedora do Pobo

Pola presente Don Gustavo Barcia Seijo concelleiro e portavoz municipal do

BNG no Concello de Mos expón o seguinte:

• Que de forma reiterada a alcaldesa do concello de Mos incumpre o Regulamento

Orgánico  Municipal  que  regula  o  funcionamento  do  plenos  así  como  o  Real

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de

Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales.

(ROF).

• Que no último pleno municipal do concello de Mos do 30 de xaneiro de 2023 a

presidenta do pleno e alcaldesa do municipio utilizou a parte de rogos e preguntas

para facer  ela  mesma un rogo aos voceiros do BNG e do PSOE.  O artigo 26

apartado F do regulamento municipal  establece que os rogos son dirixidos aos

órganos de goberno.  Tamén o establece así  o  ROF no seu artigo 97 punto 6.

Ademais  o  Regulamento  Orgánico  Municipal  establece  que  os  rogos  teñen  un

tempo máximo de 1 minuto para formularse e de 2 para contestar.  A alcaldesa

empregou 15 minutos facendo o seu rogo e finalmente non permitiu aos voceiros

aludidos responder. 

• Que de forma habitual a presidenta do pleno non atende as cuestións de orde que

se  lle  formulan  incumprindo  o  artigo  23  punto  3  apartado  F  do  Regulamento

municipal  que establece o seguinte:  “Os membros da corporación poderán,  en

calquera momento do debate, pedir  a palabra para plantexar unha cuestión de

orde, invocando ó efecto a normativa cuxa aplicación se reclama. A presidencia

resolverá o que proceda, sen que por este motivo se entable debate algún.”

• Que a presidenta do pleno tampouco concede a palabra por alusións incluso cando

se insulta ou difama a algún dos concelleiros da oposición contravindo o artigo 23

punto 3 apartado E do Regulamento Orgánico Municipal
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• Que a presidenta do pleno municipal  de Mos de maneira sistemática pecha os

debates  das  mocións  e  proposicións  que  presentan  os  grupos  da  oposición

facendo ela a última intervención vulnerando o artigo 23 punto 3 apartado C que di:

“...Terminadas as intervencións, a/o Presidenta/e dará por terminado o debate, que

pechará  cunha  intervención  do/a  propoñente  na  que  se  limitará  brevemente  a

ratificar  ou  modificar  a  súa  proposta,  e  no  seu  caso,  aceptar  as  emendas

formuladas por tempo máximo de dous minutos...”.

• Que os tempos límite que o Regulamento Orgánico Municipal establece para os

debates a presidenta do pleno non os acata establecendo para as súas propias

intervención tempo ilimitado.

Polo exposto solicitamos amparo da Valedora do Pobo solicitando que:

• Que o goberno municipal de Mos e especialmente a alcaldesa e presidenta do

pleno respecte e cumpra o Regulamento Orgánico Municipal que está en vigor no

concello de Mos.

• Que  o  secretario  municipal  elabore  un  informe  para  dar  fe  destes  reiterados

incumprimentos por parte da alcaldía durante os plenos para que non se repitan no

futuro.

En Mos a 14 de febreiro de 2023

Gustavo Barcia Seijo

Concelleiro e Portavoz Municipal do BNG de Mos
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