VOTOS A FAVOR 4:PGD, VECIÑOS e BNG
VOTOS EN CONTRA 4: PP
ABSTENCIÓNS 3: PSOE e CIPA
Dona Teresa Rey Pazos, Concelleira do Grupo Mixto por Veciños de Padrón, presenta para ser
tratada e votada no Pleno da Corporación a celebrarse o día 29 de setembro de 2016, a seguinte
MOCIÓN:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
O preámbulo da Lei 19/2013 do 9 de decembro establece como un obxectivo de primeira orde
para as sociedades democráticas modernas a transparencia e o acceso á información como
vehículo para establecer unha relación máis próxima entre os cidadáns e os seus representantes
públicos. Pois, unha sociedade máis crítica e mellor informada ten capacidade para presionar aos
seus políticos para realizar unha mellor e máis honesta labor de Goberno e isto repercute
positivamente na eficacia e na optimización de recursos.
Tal e como sinala dita Lei, “só cando a acción dos responsables públicos sométese ao escrutinio,
cando os cidadáns poden coñecer como se toman as decisións que lles afectan, como se manexan
os fondos públicos ou baixo que criterios actúan poderemos responder a unha sociedade que é
crítica e esixente”. Os cidadáns deben ser árbitros do escenario político empoderados de
información veraz e precisa sobre a actuación dos seus representantes, estes deben de ter canles
suficientes de participación e expresión ao longo de todo o exercicio e poder comunicarse de
maneira constante e fluída cos seus gobernantes para xulgar o seu labor e enriquecela ao mesmo
tempo alimentando de realidade a acción dos políticos.
Nos últimos tempos os cidadáns demostraron a súa desconfianza na política e nos políticos. Esta
desconfianza, en parte vén dada pola opacidade que existe nas actividades que enmarcadas dentro
da vida municipal realizan os concelleiros das Corporacións como encontros con asociacións,
sindicatos, empresas, colectivos ou outras organizacións da sociedade civil onde se negocian e
tratan asuntos interesantes para os cidadáns. Devanditos encontros en moitas ocasións levan
gastos de representación asociados como viaxes, estancias en hoteis ou comidas que se cargan aos
orzamentos municipais.
A axenda de todos os concelleiros debería ser de dominio público e por tanto, accesible a todos os
veciños que o desexen. Actualmente, non se publica na web municipal actos relevantes nos que
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participa o señor alcalde como poden ser roldas de prensa, inauguracións ou outros eventos que
ao noso xuízo tamén teñen relevancia.
Dee Veciños de Padrón apostamos por que a transparencia sexa a máxima que guíe a actividade
municipal polo que consideramos que a publicación das axendas completas e as viaxes dos
políticos no exercicio do seu cargo sufragados con diñeiro público é un xesto de honestidade cara
aos cidadáns facilitando o seu dereito para estar informados e contribuíndo a un labor máis eficaz.
Por todo o exposto, considerando que o dereito para estar informados dos cidadáns esixe os
esforzos necesarios por parte dos seus representantes, propoñemos os seguintes ACORDOS:
1.- Facer pública a axenda completa do Alcalde e de todos os concelleiros/-as da Corporación no
exercicio do seu cargo incluíndo reunións con asociacións, empresas, sindicatos, colectivos, etc,
antes da súa celebración ou en todo caso nun prazo non superior a 15 días hábiles despois da
mesma.
2.- Facer públicos as viaxes que os concelleiros realizan no desempeño do seu cargo e que se
sufragan con fondos públicos. Así mesmo farase unha breve descrición de cada un deles sinalando
a data, o motivo, o medio de transporte e unha vez deuse orde de pago, o importe total de viaxe
desagregada (transporte, aloxamento, comidas, etc). A información deberá de estar dispoñible nun
prazo non superior a 15 días hábiles tras a realización da viaxe.
3.- Publicar as informacións na web municipal habilitando un espazo especial na portada con
ligazón directa á información
En Padrón, a 20 de setembro de 2016

Dona Teresa Rey Pazos
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DO PLENO DA CORPORACIÓN DO CONCELLO DE PADRÓN
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