
María Manuela Rodríguez Pumar,  con DI 36.062.216-X, concelleira electa polo BNG, ao
abeiro do regulamento orgánico municipal, presenta a seguinte moción para o seu debate
en Pleno

Moción sobre a non convocatoria da oposición á reunión coa veciñanza de
Prado para abordar o futuro do local social

Exposición de motivos:

O  pasado  10  de  setembro  os  e  as  concelleiras  da  oposición  recibimos  un  correo
electrónico en nome do Alcalde facéndonos saber textualmente: 

  

“por motivos que descoñecemos, posiblemente problemas co servidor e os correos
electrónicos, non recibichedes a confirmación remitida da reunión que o mércores
ás 20.000 horas ía  celebrar para abordar o  futuro do local  social  de Prado.  O
encontro mantívose cos veciños e co presidente da Entidade Menor de Morgadáns,
e nela informouse sobre a situación actual, así como sobre os trámites postos en
marcha para adquirir os terreos por parte da Entidade ao Bispado.”

Entendido na súa literalidade o contido do correo que se nos remitiu, como concelleira do 
BNG  naquel mesmo día acheguei resposta dirixida a Alcaldía da que aínda non tiven 
resposta. Dicía o seguinte:

1.- Cando  se  di  que  "por  motivos  que  descoñecemos,  posiblemente  problemas  co
servidor e os correos electrónicos, non recibichedes a confirmación remitida da reunión
que o mércores ás 20.00 horas ía celebrar para abordar o futuro do local social de Prado" ,
entendo que,  aínda que non o recibíramos,  o  correo comunicando a confirmación da
reunión SI   se enviara   por parte de Alcaldía nalgún momento anterior á reunión. 
Sendo así, solicitaba o  re-envío dese mesmo correo (sempre queda copia no servidor)
para comprobar se chega correctamente ou se volve pasar o mesmo. Xa que é importante
que se clarifique, se realmente foi enviado ese correo, a razón de que non me chegara,
para evitar que se repita no futuro.

A día de hoxe aínda non houbo aclaración de se o correo de convocatoria existiu ou non. 

2.- Dado que sempre que se nos remite  un correo se nos solicita  a  confirmación da
recepción e, no seu caso, de asistencia, resulta estraño, por non dicir neglixente,  que se
ningún grupo da oposición respondera ao suposto correo, non se tentara confirmar por
outras vías (chamada telefónica, Whatsapp), como se ten feito outras veces.

3.- Non é comprensible, salvo que fora intencionado, que ante a constatación o propio día
da reunión (mércores 8, ás 20:00h) de que os grupos da oposición non estaban presentes
na  mesma  (porque  non  foran  convocados),  non  houbera  intento  de  contacto  naquel
momento, nin comunicación por ningún medio por parte de Alcaldía até o venres 10, dous
días despois. 



4.- Hai que lembrar que a reunión á que fai referencia o correo acordarase no seo dunha
comisión informativa, a de asuntos do Pleno do 2 de setembro,  ante unha solicitude da
veciñanza de Prado de incluír o tema da problemática do local social como asunto na orde
do día dese pleno. 

O acordo, tomado por asentimento unánime das persoas presentes na comisión, incluía
que desde Alcaldía se lle explicara á veciñanza de Prado que ese punto non iría ao Pleno
de setembro para poder ser tratado en profundidade nunha reunión na que participarían
representantes de todos os grupos políticos da Corporación, que serían oportunamente
convocados pola Alcaldía na data máis acaída para as partes.

Dado que non foi así, fica claro o incumprimento por parte da Alcaldía do acordado na
reunión da comisión informativa de data 30/08/2021.

5.- No correo remitido o día 10 de setembro á oposición, dicíase que o Alcalde propuña
convocar unha xunta de voceiros ou celebrar un novo encontro cos afectados a finais
dese mes. O BNG solicitou a celebración, á maior brevidade posible,  dunha xunta de
voceiros, mais aínda non foi convocada a día de hoxe, case un mes despois.  

Por todo o exposto, o BNG de Gondomar solicita do pleno a adopción dos seguintes 

ACORDOS:

-  Que  desde  Alcaldía  se  lle  remita  á  veciñanza  de  Prado,  con  copia  a  toda  a
corporación, unha comunicación oficial na que  se lle informe de que o conxunto
dos  grupos  políticos  da  oposición,  e  en  particular  a  representante  do  BNG,  non
puideron asistir á reunión do pasado mércores 8 de setembro  porque non foran
convocadas. 

- Que o Alcalde  explique neste pleno de hoxe as razóns de non ter convocado ao
conxunto da corporación tal como se acordara na comisión informativa do 30/08.

- Que no sucesivo  todas as comunicacións a membros da corporación se remitan
pola  mesma vía  pola  que se envían as convocatorias  das reunións  de órganos
colexiados e demais avisos, xa que contan con solicitude automática de confirmación
de recepción e de asistencia.

-  Que  no  sucesivo  se  nos  remita  de  oficio  a  todos  as  persoas  integrantes  da
Corporación calquera escrito ou iniciativa que veciñanza ou colectivos rexistren no
concello dirixidas ao conxunto da Corporación ou para seren tratadas polo Pleno
da Corporación.

Gondomar, a 3 de outubro de 2021.


