
 

 

 

 

ACTA REUNIÓN DA ASAMBLEA DAS ASOCIACIÓNS E ENTIDADES DE  

PARTICIPACIÓN CIDADÁ 

Data: 1 de xullo de 2017 

Hora: 11.15 h. 

Asistentes:  Concelleira de P. Cidadá: Cristina Fdez. Davila. 

  PSOE: M. Jesús Garrote Represas. 

  EU: Lino Costas 

  AR: Manuel Troncoso 

  Asoc. San Nicolás de Prado 

  Traída de Augas A Ballea de Prado 

  Comunidade de Regantes da Moscadeira 

  Club de veteranos Minhofer 

  Club de Petanca Ponteareas 

  Traída de Augas de Soutelo – Celeiros 

  Pontesolidario 

  Adapta 

  Casa Cultural de Fozara 

  Anpa Pena do Equilibrio 

  Casa Cultural San Esteban de Cumiar 

  Asoc. De veciños San Esteban de Cumiar 

  Traída de Augas Bouza da Igrexa – Sgo. Oliveira 

  Traída de Augas San Esteban – Cumiar 

  Traída de Augas de Arcos 

  Traída de Augas de Cillarga 

  Casa Cultural de Cillarga 

  Comunidade de Montes de Xinzo 

   

A Concelleira de P. Cidadá fai lectura da primeira alegación presentada, correspondente 

á Comunidade de Montes de Xinzo, así como do informe emitido polo Asesor Xurídico 

do Concello e da reforma feita por consenso na Mesa de Valoración reunida o pasado 

18 de maio. Debátese a proposta de reforma do afectado artigo 22 do Regulamento de 

Participación Cidadá, e faise constar por varios asistentes á Asamblea a necesidade de 

nomear tamén explícitamente as Traídas de Augas igual que se inclúen as 

Comunidades de Montes. Lévase a votación e por unanimidade decídese aceptar a 

proposta e nomear tamén ás Traídas de Augas. 



Polo tanto quedaría redactado o Artigo 22 do seguinte xeito: 

 

 ARTIGO 22.- Inscricións no Rexistro Municipal de Entidades e Asociacións 
de Participación Cidadá. Poderán ser inscritas no Rexistro Municipal de 
Entidades e Asociacións de Participación Cidadá todas as asociacións sen afán 
de lucro legalmente constituídas que teñan como obxectivos a defensa, o 
fomento ou a mellora dos intereses dos cidadáns e das cidadás do municipio e, 
en particular, as asociación de veciños, de pais de alumnos, as entidades 
culturais, deportivas, recreativas, xuvenís, sindicais, empresariais, profesionais, 
comunidades de montes, Traídas de Augas e outras similares, cuxo ámbito de 
actuación comprenda en todo caso o termo municipal, ou parte deste, e teñan 
nel a súa sede social. 
 

A Conselleira de Participación Cidadá da lectura á segunda alegación, Informe da 
Asesoría Xurídica ao respecto e da reforma no artigo 28, feita por consenso na Mesa de 
Valoración reunida o pasado 18 de maio. Debátese e acórdase por unanimidade a 
inclusión do párrafo final do citado artigo. 

Polo tanto quedaría redactado o Artigo 28 do seguinte xeito: 

 

 ARTIGO 28.- Documentación que se deberá presentar no Rexistro 
Municipal de Entidades e Asociacións de Participación Cidadá  
As entidades que desexen inscribirse no Rexistro Municipal de Entidades e 
Asociacións de Participación Cidadá deberán presentar:  

 Instancia dirixida ao/á concelleiro/a delegado/a de Participación Cidadá na que 
se solicite a inscrición no citado rexistro.  

 Acta fundacional asinada por todas as persoas fundadoras en todas as súas 
páxinas.  

 Copia dos estatutos vixentes.  
 Número de inscrición no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, 

Deputación Provincial de Pontevedra ou no rexistro competente.  
 Acta ou certificación da última asemblea xeral, ou órgano equivalente, na que 

fose elixida a xunta directiva vixente no día da inscrición.  
 Datos de identificación das persoas que ocupan cargos directivos na entidade ou 

asociación. 
 Domicilio social ou da oficina delegada no termo municipal de Ponteareas, así 

como os teléfono/s de contacto, enderezo electrónico de contacto e páxina web 
se estivese operativa.  

 Código de Identificación Fiscal.  
 Certificación do/da secretario/a da entidade do número de persoas socias, 

desagregado por sexo, inscritas no momento da solicitude.  
 Informe anual das súas actividades, detallando o calendario de accións, 

obxectivos e resultados agardados.  
 Orzamento anual da entidade.  
 Autorización para a incorporación dos datos da entidade nun directorio 

(publicación de catálogos, listaxes na páxina web municipal, etc.). 
Se algún dos documentos exixidos non pode ser presentado por algunha das 
asociación solicitantes ou comunidades de montes, en base ao seu peculiar réxime 
xurídico, no momento de tramitar a súa solicitude poderán presentar un escrito no que 
xustifiquen e motiven o incumprimento do requisito en cuestión. A tal efecto o Concello 
valorará a aceptación da alegación presentada. 
 
A Concelleira de Participación Cidadá informa que os seguintes pasos a seguir serán a 



incorporación das modificacións nos artigos 22 e 28 no texto do Regulamento de 
Participación Cidadá e a emisión de Informe da Asesoría Xurídica. Unha vez acadado o 
citado informe convocarase unha nova Asamblea de Asociacións e Entidades de 
Participación Cidadá a fin de votar e aprobar o texto completo e definitivo antes de 
levalo a Pleno Municipal. 
 
Remata a Asamblea cando son as 12.40 h. 


