
Luís Antonio Pérez Barral concelleiro do Bloque Nacionalista Galego (BNG) no Concello de
Ribeira presento as seguintes emendas ao Proxecto de Regulamento Orgánico de Participación
Veciñal do Concello de Ribeira.

1. EMENDA ao artigo 4.3 do Capítulo I do Título I. Dereito á Iniciativa Cidadá

Texto Orixinal

4.3. Para efectuar propostas sobre asuntos que deban incluírse na orde do día do Pleno e que non se
refiran á iniciativa prevista no apartado anterior, esixirase que sexa solicitado por un número de
sinaturas non inferior ao 15% das indicadas no mencionado artigo 70 bis) apartado 2 da Lei 7/1985
de  2  de  abril.  Cumprindo  estes  requisitos,  o  alcalde  ou  alcaldesa  resolverá  a  solicitude
motivadamente nun prazo máximo de 15 días.

Proposta de aprobación:

4.3. Para efectuar propostas sobre asuntos que deban incluírse na orde do día do Pleno e que non
se refiran á iniciativa prevista no apartado anterior, esixirase que sexa solicitado por un número de
sinaturas non inferior ao 10% das indicadas no mencionado artigo 70 bis) apartado 2 da Lei
7/1985 de 2 de abril. Cumprindo estes requisitos, o alcalde ou alcaldesa resolverá a solicitude
motivadamente  nun  prazo  máximo  de  15  días.

2. EMENDA ao Título II. As Asociacións e Entidades Cidadás

Artigo  18.-  Poderán  ser  inscritas  no  Rexistro  Municipal  de  Entidades  e  Asociacións  de
Participación Cidadá tódalas asociacións sen afán de lucro legalmente constituídas  que teñan
como obxectivos a defensa, o fomento ou a mellora dos intereses dos cidadáns do municipio e, en
particular,  as  asociacións  de  veciños,  de  pais  de  alumnos,  as  entidades  culturais,  deportivas,
recreativas, xuvenís, sindicais, empresariais, profesionais e outras similares, que o seu ámbito de
actuación comprenda en todo caso o termo municipal ou parte deste e teñan nel a súa sede social.

Artigo 19.- O Concello de Ribeira favorecerá o desenvolvemento das Entidades e Asociacións de
Participación Cidadá. 

Artigo 20.- As Entidades e Asociacións de Participación Cidadá terán dereito a:
• Recibir información directa sobre os asuntos que sexan do seu interese.
• Facer  propostas  sobre  os  asuntos  que  afecten  aos  seus  intereses  e  aos  dos  seus

representados,  no  ámbito  de  competencia  municipal  e  nos  termos  establecidos  neste
Regulamento, así como o exercicio do Dereito de Petición.

• Formar parte  dos  órganos  de  participación cidadá,  de acordo co  disposto  no presente
Regulamento.
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• Facer uso dos medios públicos municipais, especialmente dos locais sociais e parroquiais,
páxina  web  do  Concello,  boletíns,  etc,  nas  condicións  que  determine  a  Administración
Municipal.

• Participar  na  asignación  de  medios  e  distribución  de  axudas,  de  acordo  cos  recursos
orzamentarios  que,  se  é  o  caso,  se  efectuarán  con  criterios  obxectivos  de  acordo  á
representatividade das entidades e asociacións nos termos establecidos na normativa local
ao respecto. En todo caso, os orzamentos do Concello incluirán unha partida económica a
tal fin.

• Inscribirse no Rexistro Municipal de Entidades e Asociacións de Participación Cidadá.

Ribeira, outubro de 2015

Luís Antonio Pérez Barral
Concelleiro do BNG
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