Ana María Cacharrón Castelos, secretaria xeral do Concello de Bergondo (A Coruña)
CERTIFICO: Que, na sesión ordinaria do Pleno do Concello de Bergondo, que tivo lugar o día 27 de xullo,
adoptouse, entre outros, o acordo que a continuación se transcribe na súa parte dispositiva:
"6. APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN 1ª DO REGULAMENTO ORGÁNICO DE
PARTICIPACIÓN VECIÑAL DO CONCELLO DE BERGONDO. ACORDOS QUE PROCEDAN
Dáse conta da proposta de Alcaldía ditaminada favorablemente pola Comisión Informativa de Asuntos do Pleno en
xuntanza do 20 de xullo, que transcrita literalmente di:
"O artigo 69.1 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, establece que as Corporacións locais facilitarán
a máis amplia información sobre a súa actividade e a participación de todos os cidadáns na vida local.
No seu punto 2 engade que as formas, medios e procedementos de participación que as Corporacións locais establezan no
exercicio da súa potestade de autoorganización non poderán en ningún caso menoscabar as facultades de decicións que
corresponden aos órganos representativos regulados pola Lei.
Así, o artigo 70.bis da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, na súa modificación operada pola Lei
57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización do goberno local, establece que os concellos "... deberán
establecer e regular en normas de carácter orgánico procedementos e órganos adecuados para a efectiva participación dos
veciños nos asuntos da vida pública local, tanto no ámbito do municipio no seu conxunto como no dos distritos, no suposto de
que existan no municipio as devanditas divisións territoriais", regulando no punto 2 o exercicio da iniciativa particular.
Ao abeiro da citada competencia, o Concello de Bergondo, aprobou definitivamente na sesión plenaria ordinaria do 28 de abril de
2016, o Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo, publicándose no BOP núm. 87 do 09.05.2016.
Ao abeiro da súa regulación, púxose en marcha o Consello de Relacións Veciñais regulado no seu Título Terceiro, cunha
xuntanza constitutiva o 22 de maio de 2017; na devandita xuntanza decidiuse redactar un regulamento de funcionamento e
réxime interno do citado Consello, que na súa redacción, e para ser máis operativo, conlevaría a modificación dun artigo do
Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo, en canto á maioría esixida para válida celebración das
súas sesións; así como a corrección noutro artigo do nome do órgano veciñal.
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Proponse á Comisión Informativa ditamine favorablemente a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
PRIMEIRO.- Ratificar o contido íntegro do expediente, e na súa consecuencia, aprobar inicialmente a modificación 1ª do
Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo, que se transcribe como anexo á presente proposta.
SEGUNDO.- Continuar a tramitación do expediente, remitindo Edicto ao Boletín Oficial da Provincia, a fin de que, de
conformidade co disposto no artigo 49.b) da Lei 7/1985, de 2 de abril, se proceda á información pública e audiencia ós
interesados durante o prazo de trinta días hábiles, que comezarán a contarse a partir do seguinte ó da devandita publicación,
inseríndose copia do Edicto no taboleiro de anuncios deste concello.
TERCEIRO.- No caso de que se presenten reclamacións e/ou alegacións contra o citado expediente, procederase á súa
resolución, previos os informes oportunos, polo Pleno Corporativo, procedéndose, unha vez resoltas, a aprobación definitiva do
expediente e á publicación íntegra do texto do Regulamento no Boletín Oficial da Provincia.
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CUARTO.- Que no caso de que non se presenten reclamacións e/ou alegacións contra o expediente, considerarase que o
mesmo queda aprobado definitivamente, sen necesidade de acordo posterior, procedendo de seguido á publicación indicada no
apartado precedente, de conformidade do disposto no artigo 49.c) da Lei 7/1985, de 2 de abril.
ANEXO
MODIFICACIÓN 1ª DO REGULAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN VECIÑAL DO CONCELLO DE BERGONDO
A modificación é dos artigos 21.4 e 23 do actual Regulamento Orgánico de Participación Veciñal do Concello de Bergondo, que quedaría
redactados do seguinte xeito:
"Artigo 21
...\\...
4. Para a válida constitución do Consello, requirirase a asistencia dun tercio dos seus membros
...\\..."
"Artigo 23
O funcionamento do Consello de Relacións Veciñais axustarase ao previsto para os órganos colexiados no Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais e, subsidiariamente, nas Leis do procedemento administrativo común das
administracións públicas e do réxime xurídico do sector público. O voto dos membros do Consello será persoal e non delegable,
recoñecéndose o dereito dos discrepantes a formular votos particulares.
Ás sesións poderán asistir en calidade de asesores aqueles especialistas, técnicos ou persoeiros que a presidencia ou a maioría do Consello
consideren necesaria, que participarán con voz pero sen voto."

Bergondo, 14 de xullo de 2017
A alcaldesa-presidenta. Alejandra Pérez Máquez"
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Trala correspondente deliberación, e rematadas as intervencións, sométese o ditame a votación, que tivo o seguinte
resultado: grupo municipal do PSdG-PSOE, cinco (5) votos a favor; grupo municipal de Son de Bergondo-Anova,
dous (2) votos a favor; grupo municipal de Veciños de Bergondo- tres (3) votos a favor; grupo municipal do Partido
Popular, dous (2) votos a favor; concelleira non adscrita, un (1) voto a favor. Total trece (13) votos a favor, e que
representa a maioría absoluta do número legal de integrantes da Corporación, consonte esixe o artigo 47.2.f da Lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
En consecuencia, pola Sra. alcaldesa declarase aprobado, por unanimidade de votos a favor o ditame que devén en
acordo nos termos antes transcritos.
E para que conste, asino o presente certificado, coas limitacións do establecido no artigo 206 do RD 2568/86, do 28
de novembro, polo que se aproba o Regulamento, organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais, por orde e co visto e prace da alcaldesa.
Bergondo, na data que figura á marxe
A secretaria,
Ana María Cacharrón Castelos

Vº. Prace. A alcaldesa-presidenta
Alejandra Pérez Máquez
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