
TRÁMITE : Certificado do acordo.

José Carlos Castiñeira Piñeiro, Secretario do Concello de Pontevedra, CERTIFICO
que,  na  sesión  do  Pleno do  Concello  que tivo  lugar  o  21.09.2020,  adoptouse  o
seguinte ACORDO que, na súa parte dispositiva  literalmente, di:

3.- PASE DO CONCELLEIRO GREGORIO REVENGA PORTELA Á CONDICIÓN DE
NON ADSCRITO. 2020/XENSEC/000028.

De orde da Presidencia  a Secretaría  dá conta do ditame favorable  (por  maioría)
emitido pola Comisión de Réxime Interior, Participación, Persoal e Xustiza, na sesión
de 15.09.2020, sobre o informe-proposta do Secretario de data 31.08.2020 (CSV
DL6YCMX73WQ9F1BZ).

Sen intervencións realizase votación ordinaria, sendo o seu resultado:
- Abstencións: 10 (9 PP; 1 Non adscrito).
- A favor: 14 (10 BNG;  e 4 PSOE).

En  consecuencia,  o  Pleno  do  Concello,  por  maioría,  presta  a  súa  aprobación  ao
indicado informe-proposta e, en consecuencia, acorda:
Primeiro.- Tomar coñecemento do escrito presentado o día 17 de xullo de 2020,  por
D. José Carlos Velasco Sánchez, en nome do Partido Político Ciudadanos- Partido
de la  Ciudadanía  comunicado a  expulsión  deste  partido  político  de  D.   Gregorio
Revenga Portela e solicitando que se curse a baixa deste do grupo municipal de
Ciudadanos, pasando á categoría de concelleiro non adscrito coa conseguinte perda
dos dereitos políticos e económicos, así  como a extinción do grupo municipal  de
Ciudadanos ao non haber membros que compoñan o mesmo, e isto, con notificación
expresa a ese partido, de conformidade co artigo 21 da Lei  39/2015. No mesmo
escrito, entre outros aspectos, manifesta que o 24 de xuño de 2020, D. Gregorio
Revenga Portela causou baixa de afiliación, de forma firme y definitiva, por sanción
de  expulsión,  segundo  o  artigo  12  dos  estatutos  de  Ciudadanos.  Este  escrito
estimase nos termos en que se adopta o presente acordo. 
Segundo.- Tomar coñecemento ou razón da condición de concelleiro non adscrito de
D.  Gregorio  Revenga  Portela,  polos  motivos  expostos  non  informe-proposta  do
Secretario, esencialmente, por canto foi expulsado de formación política pola que se
presentou as eleccións municipais. 
Terceiro.- Tomar coñecemento da supresión do grupo mixto-ciudadanos, ao non ten
ningún integrante. 
Cuarto.- Modificar o acordo plenario de data 19 de xuño de 2019, relativo a creación
e composición das Comisións delegadas, para garantir o dereito de participación de
D. Gregorio Revenga Portela nas citadas Comisións nos puntos segundo e terceiro,
que quedarían redactados da seguinte forma:
“Segundo.- Estarán formadas por 10 membros, incluído o seu Presidente efectivo e
coa  seguinte  representación  proporcional  de  cada  grupo  político  municipal:  4
membros do grupo municipal do BNG, 3 membros do grupo municipal do PP e 2
membro  do  grupo municipal  do  PsdG-PSOE.  Así  mesmo,  formará  parte  delas  o
concelleiro non adscrito, D. Gregorio Revenga Portela. 
Terceiro.-  Ademais  do  concelleiro  non  adscrito  que  formará  parte  de  todas  as
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Comisións, a adscrición concreta a cada Comisión dos membros da Corporación,
que deban formar parte  das Comisións creadas,  realizarase mediante  escrito  do
portavoz de  cada  grupo municipal  do  que se  dará  conta  ó  Pleno,  podéndose  e
aconsellándose designar 1 suplente por cada titular. 
O nomeamento do Sr. Gregorio Revenga Portela, como concelleiro non adscrito, e
dos membros atendendo as  propostas de cada grupo municipal  realizarase polo
Alcalde-Presidente do Pleno, dentro do prazo de 5 días, dando conta ao Pleno do
Concello na primeira sesión que se celebre”.
Quinto.- O concelleiro non adscrito, D. Gregorio Revenga Portela, non poderá ter
dereitos  políticos  e  económicos  que  sexan  superiores  aos  que  lle  tivesen
correspondido  de  permanecer  no  grupo  de  procedencia.  Así  mesmo,  non  terá
dereitos vinculados aos grupos políticos, entre os que están a asignación económica
acordada polo Pleno para os grupos municipais, ao non estar integrado en ningún
grupo. 
Sexto.- Os efectos da toma de coñecemento e dos puntos expresados anteriormente
no presente acordo, en particular, do pase á condición de concelleiro non adscrito do
Sr. Revenga Portela, serán desde a data de adopción deste acordo plenario.
Sétimo.- Notificar o presente acordo a Ciudadanos- Partido de la Ciudadanía e a D.
Gregorio Revenga Portela.  

E  para  que  conste,  coa  reserva  á  que  se  refire  o  artigo  92.2  do  Regulamento
Orgánico do Pleno e das súas Comisións (BOP 248, de 28 de decembro de 2005),
expido  a  presente  certificación,  visada  polo  Alcalde,  en  Pontevedra  ao  día  da
sinatura.
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