
                                                                       

A C T A 
 
 

  En  Arzúa, 13 de xullo de 2015. 

 

  Sendo as 20:10 horas reúnense 

no Salón de Sesións da Casa do 

Concello os concelleiros que se 

relacionan á marxe, integrantes do Pleno 

deste Concello, co obxecto de celebrar 

en primeira convocatoria a sesión 

extraordinaria convocada para este día. 

 

  Non asistindo a esta sesión o 

concelleiro don José Ignacio García 

Couso, o cal comunicou ao secretario -a 

última hora da mañá de hoxe- que non 

podería vir a esta sesión, porque a esa 

mesma hora tiña unha actividade que 

non podía demorar. 

 

  Deseguido, pasouse a tratar 

sobre os seguintes asuntos que integran 

a orde do día desta sesión: 

 

 

 

  Punto 1º) LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR 
CELEBRADA O DÍA 13 DE XUÑO DE 2015. 

 

 Polo presidente preguntouse se algún membro da Corporación tiña que formular 

algunha observación con respecto á acta de dita sesión.  

 

 E non formulándose observacións á mesma, considerouse aprobada por 

unanimidade dos concelleiros presentes que asistiron a  dita sesión. 

 

 

 

  Punto 2º) DAR CONTA DA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS E 
DOS SEUS INTEGRANTES E VOCEIROS. 

 

  Polo secretario informase: 

a) Que o artigo 18 do Regulamento Orgánico Municipal dispón: 

● Que “os grupos políticos constituiranse mediante escrito dirixido ao alcalde 

e subscrito por todos os integrantes, dentro dos cinco días hábiles seguintes ao da 
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constitución da Corporación Local”; e, como a Corporación Municipal constituiuse  o 

día 13 de xuño (sábado), ese prazo concluiría o día 19 de  xuño (venres). 

● Que “no mesmo escrito farase constar a designación do voceiro do grupo, 

podendo tamén designarse suplente ou suplentes”. 

 

b) Que, en consecuencia co disposto nese artigo 18 do Regulamento Orgánico 

Municipal,  presentaronse os seguintes escritos no Rexistro Xeral do Concello: 

● Un, o día 19 de xuño  de 2015, sendo rexistrado de entrada ao número 2048, 

que asinan los cuatro concejales del Partido Popular; en el siguiente sentido: 

 “Don Jesús García Rodríguez, don Alfonso Lodeiro Regueiro, dona Vanessa 

Quintela Pedreira e dona Evangelina María Orois Conde, concelleiros deste concello 

polo Partido Popular, que tomaron posesión do seu cargo o día 13 de xuño de 2015, 

constitúense en grupo político coa mesma denominación que a candidatura pola que se 

presentaron nas pasadas Eleccións Locais, decidindo nomear voceiro titular a don 

Jesús García Rodríguez, e como voceiro suplente a don Alfonso Lodeiro Regueiro, e en 

defecto dos mesmos, aos restantes concelleiros de dita candidatura, neste caso, pola 

mesma orde en que resultaron proclamados” 

 ● Outro, o día 19 de xuño de 2015, sendo rexistrado e entrada ao número 2059, 

que asinan os sete concelleiros de Alternativa por Arzúa; no seguinte sentido: 

 “José Luis García López, Mª Carmen Torreiro González, Alfonso Carril 

Guerra, Aurora Varela Duro, Miguel Vallo Camba, Andrés Pérez Ferreira e Pilar 

Castro Vallo, concelleiros do Concello de Arzúa por Alternativa por Arzúa, que 

tomaron posesión do seu cargo o día 13 de xuño de 2015, constitúense en grupo 

político coa mesma denominación que a candidatura pola que se presentaron nas 

pasadas eleccións municipais e nomean como voceira titular de dito grupo a Aurora 

Varela Duro e como voceira suplente a Pilar Castro Vallo, e –en defecto das mesmas- 

aos restantes concelleiros de dita candidatura pola mesma orde na que resultaron 

proclamados.” 

 

 c) Que  o artigo 16 nº 3 do Regulamento Orgánico Municipal dispón que 

“integraranse, en todo caso, no grupo mixto aqueles partidos políticos que non 

obtiveran un mínimo de dous concelleiros nas Eleccións Locais”; o cal supón que tanto 

a Sra. Balado Conde (única concelleira electa polo PSdeG-PSOE), como o Sr. García 

Couso (único concelleiro electo por Compromiso por Galicia-Concellos Transparentes) 

terán que integrarse no grupo mixto. 

 E iso ten que ser así, porque o grupo mixto non se constitúe por vontade dos 

que o forman xa que, a diferenza dos outros grupos políticos, a este grupo non lle son 

de aplicación as normas sobre comunicación da súa constitución e nomeamento de 

voceiro; o cal non impide que poidan nomear un voceiro e así o comuniquen ao 

alcalde, para que a súa vez dea conta diso ao Pleno do Concello. 

  

 Tras todo o exposto –por unanimidade dos doce membros asistentes, sendo 

trece o número legal dos integrantes desta Corporación Local-, adopotouse o acordo de 

quedar enterados. 

 

 



 Punto 3º) DAR CUMPRIMENTO AO ESTABLECIDO NO ARTIGO 38 DO 
REGULAMENTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMENTO E RÉXIME 
XURÍDICO DAS ENTIDADES LOCAIS. 

 

A) PERIODICIDADE  DAS  SESIÓNS  DO  PLENO 
 

 Polo secretario dáse lectura da seguinte proposta redactada polo Sr. alcalde, con 

data 8 de xullo de 22015, en relación con este asunto: 

 

“Ante o pronunciamento que a Corporación Municipal adoptará sobre a 

fixación da periodicidade das sesións do Pleno, en cumprimento do disposto no 

apartado a) do artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais; 

 

Esta Alcaldía formula como PROPOSTA, ao abeiro do disposto no artigo 46 nº 

2 letra a) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local e no 

artigo 210 nº 2 letra  a) da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Administración Local de 

Galicia: 

 

1) Que as sesións ordinarias do Pleno se celebren con carácter bimestral. 

 

2) Que estas sesións se celebren os últimos venres de cada mes par, ás vinte 

horas, a partir do vindeiro mes de agosto. 

 

3) Que, por razóns de oportunidade e eficacia administrativa, poderase 

adiantar ou retrasar –excepcionalmente- a celebración destas sesións en catro ou 

cinco días, para que haxa unha marxe de tempo suficiente, co obxecto de preparar a 

documentación dalgún dos asuntos que vaian a ser tratados en ditas sesións, cando 

existan uns prazos limitados para remitir esa documentación, co obxecto de non ter 

que celebrar poucos días despois a sesión ordinaria correspondente a ese mes par. 

 

4) Que as sesións extraordinarias se celebren de conformidade coas previsións 

contidas ao efecto nas citadas leis, cando o requira a conveniencia ou a urxencia dos 

asuntos a tratar.” 

 

_______________ 

 

 Deseguido emitironse as seguintes opinións: 

* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar que lle parece normal 

que as sesións ordinarias de celebren cada dous meses. 

 

* Do Sr. García Rodríguez (do PP) para indicar que o grupo político do Partido 

Popular non ten nada que obxectar con esa proposta do alcalde. 

 

 Sometido este asunto polo Sr. alcalde a votación ordinaria; 

 Adoptouse –por unanimide dos doce membros asistentes, sendo trece o número 

legal dos que integran a Corporación Local- o acordo de aprobar a proposta presentada 



polo alcalde, quedando –en consecuencia- fixada a periodicidade das sesións plenarias 

da maneira prevista en dita proposta. 

 

 

  

B) CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS 
PERMANENTES. 

 

 Polo secretario dáse lectura da seguinte proposta redactada polo Sr. alcalde, con 

data 8 de xullo de 22015, en relación con este asunto: 

 

“Establecido o carácter preceptivo das Comisións Informativas pola Lei 7/1985 

de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, nos municipios de máis de 5.000 

habitantes; tendo os informes destas Comisións valor non vinculante para as decisións 

que adopte o Pleno ou a Xunta de Goberno Local. 

 

Considerando: 

a) Que estas Comisións Informativas deberían crearse con carácter 

permanente, para levar a cabo o estudo, informe ou consulta dos asuntos que deberán 

someterse á decisión do Pleno, así como o seguimento da xestión do alcalde, a Xunta 

de Goberno Local e os concelleiros que ostenten delegacións, e 

b) Que todos os grupos políticos integrantes da Corporación terán dereito a 

participar en ditas Comisións Informativas, en proporción ao número de concelleiros  

que teñan no  Pleno. 

 

Esta Alcaldía formula como PROPOSTA de actuación pola Corporación 

Municipal, con respecto ao pronunciamento que deberá adoptarse sobre a creación 

das Comisións Informativas neste Concello: 

 

Primeiro.- Concretar que a Comisión Especial de Contas, -ademais de actuar 

como comisión informativa permanente para o exame, estudo e informe de todas as 

contas desta entidade local-  poida actuar tamén como Comisión permanente para o 

estudo, informe ou consulta dos asuntos relativos á economía desta entidade local; 

pasando a ser nomeada como”Comisión de Contas e de Economía e Facenda”. 
 Dita comisión quedará integrada por: catro concelleiros do grupo político de 

Alternativa por Arzúa, dous concelleiros do grupo político do Partido Popular e os dous 

concelleiros do grupo mixto por canto que ditos concelleiros representan a diferentes 

partidos políticos. 

 Formulando agora a adscrición dos concelleiros do grupo político de 

Alternativa por Arzúa, no seguinte sentido: 

 1.- Alfonso Carril Guerra. 

 2.- María del Carmen Torreiro González. 

 3.- Aurora Varela Duro. 

 4.- María Pilar Castro Vallo. 

 E como suplentes, de cada un dos citados titulares, os restantes concelleiros de 

dito grupo político, polo orde con que figuraron na candidatura presentada nas 

Eleccións Locais do día 24 de maio de 2015. 



 
Segundo.- A creación dunha Comisión informativa de carácter permanente, 

para o estudo, informe ou consulta dos restantes asuntos que deban ser sometidos á 

consideración do Pleno, así como para o seguimento da xestión municipal, coa 

denominación de “Comisión informativa para determinados asuntos do Pleno e para 

control da xestión municipal”. 

 Dita comisión quedará integrada por: catro concelleiros do grupo político de 

Alternativa por Arzúa, dous concelleiros do grupo político do Partido Popular e os dous 

concelleiros do grupo mixto por canto que ditos concelleiros representan a diferentes 

partidos políticos. 

 Formulando agora a adscrición dos concelleiros do grupo político de 

Alternativa por Arzúa, no seguinte sentido: 

  1.- María del Carmen Torreiro González. 

  2.- Miguel Angel Vallo Camba. 

  3.- Andrés Pérez Ferreira. 

  4.- Aurora Varela Duro. 

E como suplentes, de cada un dos citados titulares, os restantes concelleiros de dito 

grupo político, polo orde con que figuraron na candidatura presentada nas Eleccións 

Locais do día 24 de maio de 2015. 

 

Terceiro.- Que a adscrición de concelleiros de cada grupo político a estas dúas 

comisións, sexa realizada: ou ben, mediante escrito presentado no Rexistro Xeral do 

Concello, no prazo de tres días hábiles, a partir do día seguinte ao da celebración da 

sesión plenaria na que se trate da constitución de tales comisións; ou ben, no memo 

acto de celebración da sesión plenaria na que se trate sobre esta proposta. 

De maneira que se a adscrición de concelleiros se realiza no prazo dos tres 

días seguintes, daráse conta ao Pleno do escrito correspondente na primeira sesión 

que celebre; sen prexuízo de que poidan actuar xa os concelleiros designados, como 

membros destas dúas comisións informativas, desde o momento en que transcurra 

aquel prazo de tres días. 

  

 Cuarto.- Que,  para o suposto de que se designen concelleiros suplentes, se 

acepte que o concelleiro suplente -que asista ás reunións de cada unha das Comisións 

creadas- o faga sen necesidade de previa citación, sempre que manifeste que  o fai en 

substitución do titular e expoñendo o motivo polo cal este non puido asistir, evitándose 

así o ter que citar tamén a dito suplente coas corenta e oito horas de antelación 

correspondentes. 

 

 Quinto.- Que a presidencia efectiva  de cada unha das dúas comisións 

informativas creadas, delegarase, por este alcalde a favor dun dos integrantes de ditas 

dúas comisións informativas que reuna a condición de ser membro da Xunta de 

Goberno Local: 

 E iso, por canto que o artigo 42 nº 5 do Regulamento Orgánico Municipal 

dispón que as Comisións informativas “serán presididas por el alcalde, pudiendo delegar la 

presidencia en cualquier miembro de la  Junta de Gobierno Local” 

 

_______________ 



 

 

Deseguido realizáronse as seguintes intervencións: 

* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expresar que considera lóxico 

que os dous concelleiros integrantes do grupo mixto formen parte tanto da Comisión 

informativa para Asuntos do Pleno, como da Comisión especial de Contas, que se 

propón crear coa denominación de Comisión especial de Contas, economía e facenda, 

porque ambos concelleiros representan a diferentes partidos políticos e a diferentes 

ideoloxías. 

 

* Do Sr. García Rodríguez (do PP) para manifestar que por parte do grupo 

político do Partido Popular non hai problema en que se constitúan as comisións 

informativas na forma indicada na proposta do alcalde. 

 

* Do Sr. alcalde para expresar que, ao estar incluidos en cada comisión 

informativa os dous integrantes do grupo mixto, facilítase a labor e funcionamento de 

dito grupo. 

 

Sometido este asunto polo Sr. alcalde a votación ordinaria; 

Adoptouse –por once votos a favor (7 de AxA, 3 do PP e 1 do PSdeG-PSOE), 

coa abstención da concelleira do Partido Popular Sra. Quintela Pedreira- o acordo de 

aprobar a proposta do Sr. alcalde, quedando -en consecuencia- creadas as seguintes 

comisións: 

a) A Comisión informativa para Asuntos do Pleno e para Control da xestión 

municipal, que estará integrada por catro concelleiros do grupo político de Alternativa 

por Arzúa, dous concelleiros do grupo político do Partido Popular, o único concelleiro 

do PSdeG-PSOE e o único concelleiro de Compromiso por Galicia-Concellos 

Transparentes. 

b) A Comisión especial de contas, para actuar tamén como Comisión 

informativa de Contas e de Economía e Facenda, que estará integrada por catro 

concelleiros do grupo político de Alternativa por Arzúa, dous concelleiros do grupo 

político do Partido Popular, o único concelleiro do PSdeG-PSOE e o único concelleiro 

de Compromiso por Galicia-Concellos Transparentes. 

 

Ao mesmo tempo os doce membros asistentes a esta sesión quedaron enterados 

de quen serían os catro membros do grupo político de Alternativa por Arzúa, que 

integrarán cada unha das dúas comisións informativas permanentes creadas; mentres 

que os dous membros do grupo político do Partido Popular, que integraran esas dúas 

comisións informativas, serán designados por dito grupo político nos vindeiros tres días 

hábiles; do cal se dará conta o Pleno na vindeira sesión plenaria. 

 

 

  

 C) NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN 
ÓRGANOS COLEXIADOS EN QUE DEBE ESTAR REPRESENTADA:  
 



 a) Designación de representante na Mancomunidade de Concellos Galegos 
do Camiño Francés. 
 

 Sendo necesario que o presidente da mancomunidade de Concellos Galegos do 

Camiño Francés coñeza quen asumirá a representación deste concello en dita 

mancomunidade. E  

 

 Resultando  que o artígo 10º (titulado: Renovación) dos Estatutos da 

Mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés establece que “como 

consecuencia da renovación das corporacións locais, derivada das sucesivas eleccións 

municipais, todos os órganos da mancomunidade (pleno, presidencia, vicepresidencia, 

comisión de goberno e comisión de contas) que deban ser renovados serán elexidos ou, 

se é o caso, designados polo órgano a que estatutariamente corresponde esa 

competencia, no prazo dos corenta e cinco días seguintes ao da constitución das 

respectivas corporacións locais”. 

 

 Resultando que no artigo 6º (titulado: Do Pleno) de ditos estatutos, disponse: 

 a) Que “No Pleno estarán representados todos os municipios mancomunados, 

correspondendo aos concellos respectivos elixir, de entre os seus membros 

corporativos, os vogais que deban representalos na mancomunidade” 

 b) Que “cada municipio elixirá un vogal para integrar os órganos de goberno 

da mancomunidade, mediante acordo plenario.” 

 c) Que “o mandato dos vogais membros do Pleno extinguirase ao cesar o 

cargo municipal que lexitimou a posibilidade da súa elección, ou ben porque así o 

acorde o seu respectivo Concello”. 

 

 Tras informar que a representación dos Concellos na citada mancomunidade 

viñeron ostentándoa os respectivos alcaldes. 

 

 Por unanimidade dos doce membros asistentes, sendo trece o número legal dos 

que integran a Corporación Municipal, adoptaronse os seguintes acordos: 

 Primeiro.-  Designar ao alcalde Don José Luis García López para representar a 

este Concello na mancomunidade de Concellos Galegos do Camiño Francés. 

 

 Segundo.- Dar traslado dunha certificación deste acordo ao presidente de dita 

mancomunidade, aos efectos indicados nos artigos 10º e 6º dos Estatutos da citada 

mancomunidade. 

 

_______________ 

 

 

 b) Dar conta da designación de representantes nos seguintes órganos: 
 • Consello escolar do Colexio Público de Educación Infantil e Primaria. 
 • Consello escolar do Instituto de Educación Secundaria. 
 • Consello escolar do Conservatorio de música de Grao Elemental e Grao 
medio. 
 • Consello escolar da Escola Infantil. 



 • Comisión de Patrimonio Histórico da Cidade e Camiño de Santiago. 
 
 Polo secretario dáse lectura do decreto ditado polo Sr. alcalde, con data 8 de 

xullo de 2015, sobre designación dos concelleiros que representaran a esta Corporación 

Local  nos órganos indicados; sendo o contido de dito decreto o seguinte: 

 

 “Co obxecto de dar cumprimento á previsión contida no artigo 38 letra c) do 

Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 

Locais; 

 

 E considerando que sería competencia do Alcalde o nomeamento dos 
representantes desta Corporación Municipal nos órganos colexiados que a 

continuación se indican: 

 * Os Consellos Escolares dos Centros docentes radicados neste municipio, así 

como do Conservatorio de música e da Escola infantil, e 

 * A Comisión de Patrimonio Histórico da Cidade e Camiño de Santiago. 

  

 Esta Alcaldía, facendo uso da atribución que lle confire o artigo 21 nº 1 letra  

s) da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Rexime Local, en relación co 

su artigo 1 nº 1 letra  a), RESOLVEU: 

 Primeiro.- Considerar convinte efectuar as seguintes designacións de 

representantes da Corporación Municipal, en ditos órganos colexiados: 

- Para o Consello Escolar do Colexio Público de Educación Infantil e 

Primaria.- A don Miguel Vallo Camba. 

 - Para o Consello Escolar do Instituto de Educación Secundaria.- A don Andrés 

Pérez Ferreira. 

- Para o Consello Escolar do Conservatorio de Música de Grao Elemental e 

Grao Medio de Arzúa.- A don Andrés Pérez Ferreira. 

- Para o Consello Escolar da Escola Infantil.- A dona Aurora Varela Duro, 

ostentando a presidencia de dito consello escolar o alcalde. 

 - Para a Comisión de Patrimonio Histórico da Cidade e Camiño de Santiago.- 

Ao propio alcalde Don José Luis García López. 

   

 Segundo.-  Dar traslado dunha certificación desta resolución: tanto aos citados 

corporativos, como  ao organismo no que  terá a súa intervención o concelleiro a favor 

do cal se realizaron os nomeamentos indicados. 

 

 Terceiro.- Dar conta ao Pleno desta resolución, para a súa constancia e o seu 

debido coñecemento. 

 

 Tras a lectura do anterior decreto do alcalde, por unanimidade dos doce 

membros asistentes, sendo trece o número legal dos que integran a Corporación Local, 

adoptouse o acordo de quedar enterados. 

 

_________________ 

 



 c) Designación de representantes de cada grupo político no  Consello de 
Administración da Emisora municipal de radio. 
 

 Polo alcalde  infórmase que, como o artigo 5 do Regulamento interno da 

Emisora municipal de radio, dispón que o Consello de Administración estará integrado 

tamén polos concelleiros designados por cada un dos grupos políticos representados na 

Corporación Local, segundo  a súa representación no Pleno do Concello, no seguinte 

número: 

 - De un a tres concelleiros.- Un representante. 

 - De catro a seis concelleiros.- Dous representantes. 

 - A partir de sete concelleiros.- Tres representantes. 

 Comúnicase que o grupo político de Alternativa por Arzúa, (que está integrado 

por sete membros) desgina neste acto aos concelleiros don Alfonso Carril Guera, dona 

Pilar Castro Vallo e dona Aurora Varela Duro, para integrarse no Consello de 

Administración da Emisora de radio. 

 

 Deseguido, polo secretario informase: 

 a) Que o día 6 do presente mes de xullo realizouse un requirimento ao voceiro 

do grupo político do Partido Popular, Sr. García Rodríguez, mediante escrito rexistrado 

de saída ao número 1.402, para que dito grupo designase aos dous concelleiros que  

terán que integrarse  no Consello de Administración da Emisora municipal de radio, en 

representación de dito grupo político. 

 Presentando o Sr. García Rodríguez un escrito no Rexistro Xeral do Concello 

(que foi rexistrado de entrada ao número 2.277), a través de cuxo escrito comunicaba 

que o grupo político do Partido Popular (que está integrado por catro concelleiros)  

designaba a don Jesus García Rodríguez e a dona Evangelina Orois Conde. 

 

 b) Que o mesmo día 6 do presente mes de xullo realizáronse dous 

requirimentos: Un, á única concelleira do PSdeG-PSOE, Sra. Balado Conde e outro, ao 

único concelleiro de Compromiso por Galicia-Concellos Transparentes, Sr. García 

Couso, para que designasen quen deles se integrará no Concello de Administración da 

Emisora municipal de radio, en representación do grupo mixto, dado que o grupo mixto 

está integrado nesta Corporación Local só por ambos concelleiros. 

 Sen que, ao día da celebración desta sesión plenaria, designaran cal dos dous 

concelleiros se integrará nese Consello de Administración. 

 

 En consecuencia co exposto, a Corporación Municipal –por unanimidade dos 

doce membros asistentes, sendo trece o número legal dos seus integrantes- adoptou o 

acordo de quedar enterados de quen serán os tres representantes do grupo político de 

Alternativa por Arzúa e os dous representantes do grupo político do Partido Popular, no 

Consello de Administración da Emisora municipal de radio. 

 

 

 

 D) COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DO ALCALDE SOBRE:  
 



I) Nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local e designación de 
Tenentes de alcalde.  
 Polo  secretario dáse lectura da seguinte resolución, adoptada polo Sr. alcalde 

sobre este asunto, en forma de decreto, con data 8 de xullo de 2015: 

 

“En  uso das  facultades que me confiren: 

 a) O artigo 23,  nº 1, da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do 

Réxime Local, en relación co artigo 35, nº 1, do Regulamento Orgánico Municipal. 

 b) O artigo 21, nº 2, da citada Lei, en relación co artigo 33, nº 1, de dito 

Regulamento. 

 

 E tendo en conta o disposto no artigo 33, nº 2, do mesmo Regulamento. 

 

Esta Alcaldía RESOLVEU: 

 

 Primeiro.- Que, para integrar a Xunta de Goberno Local que debe existir 

neste Concello, por imperativo legal, por contar o Municipio con mais de 5.000 

habitantes de dereito, nomeo os Concelleiros seguintes, que non superan o tercio do 

número legal dos membros que compoñen a Corporación: 

 - Dona María del Carmen Torreiro González. 

 - Don Alfonso Carril Guerra. 

 - Dona Aurora Varela Duro. 

 - Don Miguel Vallo Camba. 

  

 Segundo.- Nomear Tenentes de Alcalde a tódolos membros da Xunta de 

Goberno Local, polo  seguinte orde: 

 - Primeira Tenente de Alcalde: Dona María del Carmen Torreiro González. 

 - Segundo Tenente de Alcalde: Don Alfonso Carril Guerra. 

 - Terceira Tenente de Alcalde: Dona Aurora Varela Duro. 

 - Cuarto Tenente de Alcalde: Don Miguel Vallo Camba. 

 

 Terceiro.- Da presente resolución darase conta ao Pleno na primeira sesión 

que celebre, notificándose ademais personalmente aos desinados, e publicarase no 

Boletín Oficial da Provincia; sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ó 

da presente resolución.” 

 

  Tras a lectura do anterior decreto do alcalde, por unanimidade dos doce 

membros asistentes, sendo trece o número legal dos que integran a Corporación Local, 

adoptouse o acordo de quedar enterados. 

 

____________ 

  

  

 II) Delegación de atribucións do alcalde na Xunta de Goberno Local 
 
 Polo secretario dáse lectura da seguinte resolución, adoptada polo Sr. alcalde 

sobre este asunto, con data 8 de xullo de 2015, en forma de decreto: 



 

“En uso das facultades que  me confiren os artigos 23, nº 2,  letra b), e 21, nº 3, 

da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. 

 

E tendo en conta o disposto nos artigos 36, 29 nº 2 e 41 do Regulamento 

Orgánico Municipal. 

 

 Esta Alcaldía RESOLVEU: 
 
 Primeiro.-  Que a Xunta Goberno Local, (ademais: 

 * Da súa atribución propia e indelegable de asistencia ao alcalde no exercicio 

das súas atribucións -artigo 23, nº 2, letra a) da Lei 7/1985 e artigo 36, nº 1, do 

Regulamento Orgánico Municipal-. 

 * Das atribucións que lle delegue o Pleno -por virtude do disposto no artigo 22, 

nº 4 de dita Lei-, e 

 * Daquelas atribucións que expresamente lle asinen as Leis -artigo 36 nº 4 do 

Regulamento Orgánico Municipal-). 

 

 Exercerá as seguintes atribucións delegadas agora por esta Alcaldía: 
 1.- Dirixir, inspeccionar e impulsar os servicios e obras municipais. 

 2.- Dispor de gastos cando a cuantía exceda de 6.000 euros, dentro dos límites 

que competen ó Alcalde; e os expresamente previstos nas bases de execución do 

orzamento. 

 3.- A aprobación da oferta de emprego público, dacordo co orzamento 

municipal e a plantilla aprobados polo Pleno. 

 4.- A aprobación das bases para as probas de selección do personal e para os 

concursos de provisión de postos de traballo; salvo cando se trate de contratacións 

temporais, polo tempo de duración que se estableza nas bases de execución do 

orzamento municipal. 

 5.- As aprobacións dos instrumentos de planeamento de desarrollo do 

planeamento xeral non expresamente atribuidas ó Pleno. 

 6.- A aprobación dos instrumentos de xestión urbanística. 

 7.- A aprobación dos proxectos de urbanización. 

 8.- Sancionar as faltas de desobediencia á autoridad do Alcalde, ou por 

infracción das ordenanzas municipais. 

 9.- As contratacións de obras, de suministros, de servizos, de xestión de 

servizos públicos, así como os contratos administrativos especiais e os contratos 

privados, cando o seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do 

orzamento, incluidas as de carácter plurianual, cando a súa duración non sexa 

superior a catro anos; sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades 

non supere a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do orzamento do 

primeiro exercicio; salvo cando e trate de contratos menores en materia de obras, 

servizos e subministros. 

10.- Aprobar os correspondentes pregos de cláusulas administrativas 

particulares, para levar a cabo as contratacións de toda clase que agora foron obxecto 

de delegación; salvo no caso dos tres tipos de contratos menores indicados. 



 11.- A aprobación dos proxectos de obras, servizos e subministros, nos supostos 

en que fora delegada a súa contratación e estean previstos no orzamento municipal. 

 12.- A aprobación das certificacións de obra, expedidas polos técnicos 

directores de tales obras, cando o importe desas certificacións exceda de 6.000 euros. 

 13.- A adquisición de bens e dereitos, cando o seu valor non supere o 10% dos 

recursos ordinarios do orzamento. 

 14.- A enaxenación do patrimonio, cando a cuantía dos bens non exceda do 

10% dos recursos ordinarios do orzamento municipal; nos seguintes supostos: 

 - Tratandose de bens inmobles, sempre que esté prevista no orzamento, e 

 - Cando se trate de bens mobles; salvo os declarados de valor histórico ou 

artístico, cuxo alleamento non se encontre previsto no orzamento. 

 15.- Salvo nos supostos en que as leis sectoriais atribúan ao Pleno a 

competencia para o outorgamento da licencia de que se trate, delégase expresamente o 

outorgamento de licencias de apertura de establecimentos fabrís, industriais ou 

comerciais, así como o outorgamento das licencias de obras; e igualmente delégase o 

outorgamento das  licenzas de calquera índole, salvo as licenzas de segregación e as 

de obras menores. 

 16.- A aprobación dos seguintes tipos de liquidacións, derivadas do 

outorgamento das licenzas  agora delegadas: 

 a) As que se practiquen polo concepto do imposto sobre construcións, 

instalacións e obras, con motivo da concesión das licenzas de obras. 

 b) As que se practiquen por razón da taxa por licenzas de apertura de 

establecementos, e 

 c) As que se practiquen por razón da taxa por dereitos de acometidas á rede 

xeral de abastecemento de auga e saneamento. 

 (Todo iso, sen perxuizo de someter á Xunta de Goberno Local –para a súa 

resolución- calqueira outro asunto delegable da competencia da Alcaldía, cando así se 

considere convinte). 

 

 Segundo.- Delegar expresamente nos tenentes de alcalde, -que quedaron 

desinados mediante resolución desta  mesma data-, e pola orde do seu nomeamento, a 

totalidade das funcións e das facultades correspondentes á Alcaldía –incluso a de 

dictar resolucións-, para os casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que 

imposibilite ó alcalde para o desempeño das súas funcións; igualmente desempeñarían 

as funcións do alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía, ata que tomase posesión o 

novo alcalde. 

 Tratándose en consecuencia dunha sustitución persoal, do desempeño das 

atribucións propias do cargo, ata que poida incorporarse o Alcalde titular, e operando  

estas sustitucións de forma automática. 

 

 Terceiro.- Da presente resolución darase conta ao Pleno na primeira sesión 

que celebre, previa a notificación persoal do seu contido ós Corporativos 

correspondentes, e publicaráse no Boletín Oficial da Provincia; sen perxuizo de surtir 

efectos dende o día seguinte ó da data deste Decreto.” 

 



 Tras a lectura do anterior decreto do alcalde, por unanimidade dos doce 

membros asistentes, sendo trece o número legal dos que integran a Corporación Local, 

adoptouse o acordo de quedar enterados. 

 

______________ 

 

 

 III) Delegacións específicas sobre determinados asuntos, a favor dos 
concelleiros do grupo político de Alternativa por Arzúa. 
 
 Polo secretario dáse lectura da seguinte resolución, adoptada polo Sr. alcalde 

sobre este asunto, con data 2 de xullo de 2015, en forma de decreto: 

 

 “De conformidade coas atribucións conferidas no artigo 29 do Regulamento 

Orgánico Municipal. 

 

 E tendo en conta as previsións contidas nos artigos 30, 31 e 32 do Regulamento 

Orgánico Municipal e nos artigos 114 e 118 do Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 

 

 Esta Alcaldía RESOLVEU: 

 

 Primeiro.- Realizar delegacións específicas sobre determinados asuntos, nas 

seguintes áreas, a favor dos Concelleiros que a continuación se relacionan: 

 I.- Dona María del Carmen Torreiro González: 

  • Facenda Local. 

  • Urbanismo. 

  • Patrimonio. 

 

 II.-Don Alfonso Carril Guerra: 

  • Obras. 

  • Servizos. 

 

 III.- Dona  Aurora Varela Duro: 

  • Benestar social. 

  • Igualdade. 

   

 IV.- Don Miguel Vallo Camba: 

  • Dinamización sociocultural. 

  • Normalización lingüística. 

  • Comercio. 

  • Mocidade. 

 

 V.- Don Andrés Pérez Ferreira: 

  • Deportes. 

  • Educación. 

  • Formación. 



 

 VI.- Dona Pilar Castro Vallo. 

  •Medio natural e sensibilización medioambiental 

  •Consumo. 

  •Medio rural. 

 

 Reservándose este alcalde a competencia nas seguintes áreas: 

  • Participación veciñal. 

• Réximen interior e persoal. 

• Cooperación. 

• Turismo, hostelaría e camiño. 

 

 A) Ámbito a que se refire a delegación 
 Ceñirase a formular unha proposta de actuación para o órgano delegante 

(neste caso, a Alcaldía), con motivo de axilizar a tramitación daqueles asuntos 

transcendentes que resulten de cada unha das áreas enunciadas; con posibilidade de 

recabar os asesoramentos técnicos e xurídicos necesarios. 

 

 B) Facultades que se delegan.- 

 A dirección, xestión, impulsión e inspección dos citados asuntos. 

 

 C) Condicións específicas de exercicio das mesmas.- 
 Concretase que -das actuacións dos Concelleiros nos asuntos delegados- 

darase información ó órgano delegante; seguindo polo demais o réxime xeral previsto 

no Regulamento Orgánico Municipal e, no non previsto neste, terase en conta o 

disposto Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais. 

 

 D) Efectos.- 
 1.- A Alcaldía conservará as facultades que se enumeran no artigo 115 do 

referido Regulamento da Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais. 

 2.- A Alcaldía poderá avocar en cualquera momento a competencia delegada, 

con arreglo á lexislación vixente sobre procedemento administrativo común. 

 3.- Os destinatarios destas delegacións non poderán dictar actos 

administrativos resolutorios. 

 4.- Os Concelleiros delegados non poderán delegar, a súa vez, nun terceiro as 

atribucións recibidas por esta delegación. 

 

 E) Duración.- 

 A presente delegación de atribucións terá efectos dende o día seguinte o da 

data do presente Decreto, sin perxuizo da  súa preceptiva publicación no Boletín 

Oficial da Provincia. 

 

 Segundo.- Das presentes delegacións darase conta o Pleno, na primeira sesión 

que éste celebre con posterioridade ás mesmas.” 

 



Tras a lectura do anterior decreto do alcalde, por unanimidade dos doce 

membros asistentes, sendo trece o número legal dos que integran a Corporación Local, 

adoptouse o acordo de quedar enterados. 

 

 

 E) DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DO PLENO, A FAVOR DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL E NO ALCALDE. 
 

 Polo secretario dáse lectura da seguinte proposta redactada polo Sr. alcalde, con 

data 8 de xullo de 2015, en relación con este asunto: 

 

“En relación coas atribucións que o Pleno pode delegar no alcalde ou na Xunta 

de Goberno Local, de conformidade co disposto no Artigo 22 nº 4 da Lei 7/1985 de 2 

de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; 

 Esta Alcaldía PROPON: 

 

 I.- Que se delegue no alcalde a seguinte atribución: 

 *  A adhesión a convenios e acordos con outras entidades ou organismos 

públicos, así como a autorización para que o alcalde poida actuar en nome e 

representación do Concello na sinatura de tales convenios, cando o convenio de que se 

trate esixa un acordo plenario e exista a consignación suficiente no orzamento 

municipal. 

  

 II.- Que se deleguen na Xunta de  Goberno Local as seguintes  atribucións: 

 1.- O exercicio de accións xudiciais e administrativas, e a defensa da 

Corporación en materias de competencia plenaria (Artigo 22 nº 2 letra j). 

 2.- O acordar operacións financeiras ou de crédito, cando a porcentaxe 

acumulada de todas elas, no computo anual, exceda do 10% dos recursos ordinarios 

do orzamento municipal (Artigo 22 nº 2 letra m). 

 3.- O establecemento e a modificación dos prezos públicos. 

 4.- As contratacións de obras, de subministros, de servizos, de xestión de 

servizos públicos, así como os contratos administrativos especiais e os contratos 

privados, cando o seu importe supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento, así 

como os contratos plurianuais, cando a súa duración sexa superior a catro anos e os 

plurianuais de menor duración, cando o importe acumulado de todas as súas 

anualidades supere a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do 

orzamento do primeiro exercicio ( disposición adicional 2ª do RDL 3/2011). 

 5.- A aprobación dos correspondentes pregos de cláusulas administrativas 

particulares, para levar a cabo as contratacións de toda clase a que se acaba de facer 

referencia. 

 6.- A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando o Pleno fora 

competente para a súa contratación, e cando aínda non estean previstos nos 

orzamentos (Art. 22 nº 2 letra ñ). 

 7.- A adquisición de bens e dereitos, cando o seu valor supere o 10% dos 

recursos ordinarios do orzamento (Art. 22 nº 2 letra o). 

 8.- O alleamento de bens patrimoniais: 



 • Cando se trate de bens muebles ou inmobles que estean declarados de valor 

histórico ou artístico, e non estean previstas no orzamento. 

 • Cando, estando previstas no orzamento, superen a mesma porcentaxe 

indicada para a adquisición de bens (Art. 22 nº 2 letra  o). 

 9.- O arrendamento e a cesión do uso de bens por mais de cinco anos, sempre 

que a súa contía exceda do 10% dos recursos ordinarios do orzamento municipal 

(Artigo 64 nº 2 letra  n) Lei 5/1997). 

 10.- De entre as demais atribucións que expresamente lle confiren as leis: 

 a) A aprobación do Inventario de bens e dereitos desta Entidade Local, así 

como as súas rectificacións anuais e comprobacións; salvo a comprobación que 

procede efectuar sempre que se renova a Corporación Municipal, de acordo co 

disposto no Artigo 86 do RDL 781/1986 de  18 de abril e no artigo 33 nº 2 do RD 

1372/1986 de 13 de xuño. 

 b) O recoñecemento extraxudicial de créditos, sempre que non exista dotación 

orzamentaria. 

 c) A tramitación e resolución de expedientes de expropiación forzosa. 

 11.- A facultade de resolver todos os recursos de reposición que se interpoñan 

contra os seus acordos, nas materias delegadas que estan detalladas nos apartados 

anteriores.” 

 

__________________ 

  

 

 Deseguido realizaronse as seguintes intervencións: 

 *Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para manifestar que está de acordo 

con que o Pleno delegue as atribucións que quedaron indicadas na proposta do alcalde. 

 

*Do Sr. García Rodríguez (do PP) para manifestar que tamén está de acordo 

con esa delegación de atribucións por parte do Pleno. 

 

E sometido este asunto polo Sr. alcalde a votación ordinaria; 

Adoptouse –por unanimidade dos doce membros asistentes, sendo trece o 

número legal dos que integran a Corporación Local- o acordo de aprobar a proposta 

presentada polo Sr. alcalde, quedando –en consecuencia- delegadas na Xunta de 

Goberno Local as once atribucións do Pleno que quedaron indicadas na proposta do 

alcalde; e delegada no alcalde a atribución consistente na adhesión a convenios ou 

acordos con outras entidades ou organismos públicos, nos termos indicados tamén nesa 

proposta do alcalde. 

 

 

 

 Punto 4º) RÉXIME RETRIBUTIVO DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL. 
 
 I) RETRIBUCIÓNS DO ALCALDE E DA PRIMEIRA TENENTE DE 
ALCALDE. 
 



 A requirimento do alcalde, polo secretario douse lectura da proposta que o 

alcalde elaborou con data  8 de xullo de 2015, en relación con este asunto; a cal 

constaba como parte da documentación incluida entre a que quedou a disposición dos 

concelleiros desde que se elaborou a Orde do día desta sesión, o día 9 do mesmo mes. 

Sendo o seu contido o seguinte: 

 

“Previsto no número 4 do artigo 13 do Real Decreto 2.568/1.986 de 28 de 

novembro, polo que se aprobou o Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, que “el Pleno corporativo -a propuesta del 
presidente- determinará (dentro de la consignación global contenida a tal fin en el 
presupuesto) la relación de cargos de la Corporación que se desempeñarán en 
régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución; así como 
las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención  a su grado de 
responsabilidad”. E 

 

 Tendo en conta o disposto no artigo 1º  nº 18 da Lei 27/2013 de 27 de 

decembro, de Racionalización e Sostibilidade de Administración Local, (polo que se 
introduce un novo artigo 75 bis na Lei 7/1985 de 2 abril, Reguladora das Bases do 
Réxime Local). 
 

 Considerando o disposto nos números 1, 2 e 3 do artigo 8 do Regulamento 

Orgánico Municipal. 

 

 O alcalde que subscribe decidiu PROPOÑER  ao Pleno a adopción dos 

seguintes acordos: 

 

 a) Que o alcalde Don José Luis García López desempeñe o seu cargo con 

dedicación exclusiva, fixándolle unha retribución bruta anual de 36.173,90 euros en 

concepto de salario, a partir do día 15 de xullo de 2015. 

 Co percibo tamén de dúas pagas extraordinarias nos meses de xuño e 

decembro, ambas polo  mesmo importe dunha mensualidade. 

  

 b) Que a primeira tenente de alcalde dona María del Carmen Torreiro 

González, desempeñe o seu cargo con dedicación exclusiva, percibindo para iso unha 

retribución de 27.439,16 euros brutos anuais, a partir do día 15 xullo de 2015. 

 Co percibo tamén de dúas pagas extraordinarias nos meses de xuño e 

decembro, ambas polo mesmo importe dunha mensualidade. 

 

 c) Que tanto a retribución proposta para o alcalde, como a proposta para a 

primeira tenente de alcalde, sexan actualizadas segundo o establecido nas leis de 

orzamentos xerais do Estado para o persoal funcionario.” 

 

______________________ 

 

 



 Deseguido  o Sr. alcalde informou que esas retribucións son as mesmas que as 

que se aprobaron por unanimidade ao comezo do mandato da anterior Corporación 

Local; sen que haxa variación ningunha. 

 

 Manifestando tanto a Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE), como o Sr. García 

Rodríguez (do PP) que non tiñan nada que obxectar. 

 

 Coñecido o informe favorable emitido pola interventora, con data 9 de xullo de 

2015. 

 

 O Sr. alcalde someteu este asunto a votación ordinaria; 

 Adoptándose –por dez votos a favor (7 de AxA, 2 do PP e 1 do PSdeG-PSOE), 

coa abstención dos concelleiros do Partido Popular Sr. Lodeiro Regueiro e Sra. 

Quintela Pedreira- os acordos seguintes: 

 Primeiro.- Aprobar as retribucións do alcalde e da primeira tenente de alcalde 

que quedaron  indicadas na proposta da Alcaldía, para surtir efectos a partir do vindeiro 

día 15 do presente mes de xullo. 

 

 Segundo.- Dar traslado dunha certificación deste acordo á Intervención e á 

Tesourería. 

 

 Terceiro.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de anuncios 

da Casa do Concello este acordo, para dar cumprimento así ao disposto no artigo 75 nº 

5 da Lei 7/1985 de 2 de abril. 

 

_____________________ 

 

 

 II) ASISTENCIAS E INDEMNIZACIÓNS POR PARTE DOS MEMBROS 
DA CORPORACIÓN LOCAL. 
 

 A requirimento do alcalde, polo secretario douse lectura da proposta que o 

alcalde elaborou con data  8 de xullo de 2015, en relación con este asunto; a cal 

constaba como parte da documentación incluida entre a que quedou a disposición dos 

concelleiros desde que se elaborou a Orde do día desta sesión, o día 9 do mesmo mes. 

Sendo o seu contido o seguinte: 

 

 “Previsto no Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aprobou 

o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 

Locais: 

● No número 6 do seu artigo 13.- Que “sólo los miembros de la Corporación, 
que no tengan dedicación exclusiva, percibinan asistencias por la concurrencia 
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de que formen parte, en la cuantía 
que señale el Pleno de la misma”. 

● No número 5 do seu artigo 13.- Que “todos los miembros de la Corporación 
tendrán derecho a recibir indemnizaciones, por los gastos ocasionados por el 
ejercicio del cargo, cuando sean efectivos, y previa justificación documental, según las 



normas de aplicación general en las Administraciones Públicas y las que en este 
sentido apruebe el Pleno corporativo” 

 

Considerando que as previsións anteriores coinciden co disposto, 

respectivamente, nos números 4 e 5 do artigo 8 do Regulamento Orgánico Municipal. 

 

O alcalde que subscribe considera procedente formular a seguinte 

PROPOSTA: 

A) Que as asignacións por concepto de asistencias, que se percibirán pola 

concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que se forme parte, se fixen 

nas seguintes contías; a partir das sesións que se celebrarán xa dende a constitución 

da Corporación Municipal. 

a) 100 euros, por asistencia as sesións do Pleno. 

b) 80 euros, por asistencia  ás sesións da Xunta de Goberno Local. 

c) 80 euros, por asistencia ás sesións das Comisións Informativas, ás reunións dos 

Consellos Escolares e ás reunións doutros órganos colexiados. 

 

B) Que as indemnizacións (por gastos ocasionados no exercicio do cargo, que 

sexan efectivos e previa xustificación documental), se apliquen con carácter 

retroactivo dende a data de constitución desta Corporación Municipal, na seguinte 

forma: 

a) Por gastos de locomoción que se produzan como consecuencia de 

desprazamentos dispostos pola Corporación ou polo seu presidente.- Os previstos na 

factura ou documento acreditativo correspondente. 

Mentres que se se utiliza vehículo propio.- Faranse efectivos a razón de 0,19 

euros por quilómetro percorrido. 

b) Por gastos orixinados noutros lugares do territorio nacional, que teñan o 

concepto de “dietas”.- As mesmas contías previstas para o persoal incluído no Grupo 

2 do Anexo II do Real Decreto 462/2002 de 24 de maio, sobre indemnizacións por 

razón do servizo, (segundo a revisión efectuada pola Resolución de 2 de decembro de 
2005 da Secretaría de Estado de Facenda e Orzamentos); que son as seguintes: 

Por aloxamento Por manutención Dieta enteira 

65,97 euros  37,40 euros  103,37 euros.” 

 

__________________ 

 

 

 Tras manifestar a súa conformidade todos os membros asistentes desta 

Corporación Local, coas contías propostas polo Sr. alcalde en concepto de asistencias e 

indemnizacións. 

 

 E coñecido o informe favorable emitido pola interventora, con data 9 de xullo 

de 2015. 

  

 Polo Sr. alcalde someteuse este asunto a votación ordinaria; 

 Adoptándose –por unanimidade dos doce membros asistentes, sendo tece o 

número legal dos que integran a Corporación Local- os seguintes acordos: 



 Primeiro.- Aprobar as contías que figuran detalladas na proposta presentada 

polo alcalde, que percibiran os membros desta Corporación Local polo concepto de 

asistencias efectivas ás sesións dos órganos colexiados de que formen parte (a 

excepción do alcalde e da primeira tenente de alcalde) e polo concepto de 

indemnizacións por gastos orixinados no exercicio dos seus cargos. 

 En ambos casos a partir xa da data de constitución desta Corporación Local, na  

sesión celebrada o día 13 do pasado mes de xuño. 

 

 Segundo.-  Dar traslado dunha certificación deste acordo á Intervención e á 

Tesourería municipal. 

 

 Terceiro.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de anuncios 

da Casa do Concello este acordo, para dar cumprimento así ao disposto no artigo 75 nº 

5 da Lei 7/1985 de 2 de abril. 

 

__________________ 

 

 

 III) ASIGNACIÓN DE DOTACIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS 
POLÍTICOS REPRESENTADOS NA CORPORACIÓN MUNICIPAL. 
 

 A requirimento do alcalde, polo secretario douse lectura da proposta que o 

alcalde elaborou con data  8 de xullo de 2015, en relación con este asunto; a cal 

constaba como parte da documentación incluida entre a que quedou a disposición dos 

concelleiros desde que se elaborou a Orde do día desta sesión, o día 9 do mesmo mes. 

Sendo o seu contido o seguinte: 

  

“Previsto no artigo 73 da Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do 

Réxime Local (segundo a redacción dada polo artigo 1º apartado 1 da Lei 57/2003 de 
16 de decembro, de Medidas para a modernización do goberno local), que “el Pleno de 
la Corporación Municipal –con cargo a los presupuestos anuales- podrá asignar a los 
grupos políticos una dotación económica, que deberá contar con un componente fijo, 
idéntico para todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de 
cada uno de ellos, dentro de los límites que, en su caso, se establezcan con carácter 
general en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, y sin que pueda 
destinarse: al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la 
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de 
carácter patrimonial”. 

 

 O alcalde que subscribe considera procedente formular a seguinte 

PROPOSTA: 

  

 Que a cada un dos tres grupos políticos representados nesta Corporación 

Municipal se lle asignen as seguintes dotacións económicas. 

a) Unha cantidade fixa, idéntica para cada grupo político, de 120 euros 

mensuais, e 



b) Outra cantidade variable, en función do número de membros de cada un dos 

grupos políticos, consistente en 10 euros mensuais por cada un dos membros que 

integren o grupo de que se trate” 

 

_______________ 

 

 

 Deseguido realizáronse as seguintes intervencións: 

* Da Sr. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para expoñer que non está de acordo 

con esas asignacións, porque observa que hai moita diferencia con respecto ás 

asignacións aprobadas na anterior lexislatura, posto que os 120 euros propostos como 

cantidade fixa sería a repartir entre os dous integrantes do grupo mixto, cando resulta 

que representan a partidos políticos diferentes; e iso ao PSdeG-PSOE (que xa estaba na 

anterior Corporación Local) suponlle una diminución dun 80% na asignación que tiña. 

 

* Do Sr. García Rodríguez (do PP) para expresar que se queremos ter unha certa 

autonomía e poder facer traballos a nivel de grupo político, está asignación non nos 

financia practicamente nada. 

 

* Do Sr. alcalde para manifestar que, desde o grupo político de Alternativa por 

Arzúa, estamos abertos a recibir propostas e debatilas. 

  

* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) que  propón unha cantidade fixa de 

200 euros a cada grupo político e outra variable de 10 euros por concelleiro; cuxas 

cantidades non sairían de contexto para nada, ao ter que dividir esas asignacións  entre 

os dous integrantes do grupo mixto. 

 

* Do Sr. García Rodríguez (do PP) para expresar que lle parece máis razoable a 

proposta da Sra. Balado Conde. 

 

* Da Sra. Varela Duro (de AxA) para expresar que os tempos son diferentes con 

respecto as lexislaturas anteriores, e entón a  proposta da Sra. Balado Conde podería ser 

aceptable, e máis se temos en conta que houbo unha proposta anterior súa  na que 

propoñía unha asignación fixa de 150 euros. 

 

* Da Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) para indicar que fixo esa proposta, 

de 150 euros, pensando que non era para compartir  con outro membro do grupo mixto. 

 

* Do Sr. García Rodríguez (do PP) para preguntar cal ten que ser o destino da 

asignación dese diñeiro aos grupos políticos. 

 

* Manifestando o Sr. alcalde: 

- Que como o concello non pode ter un local para cada grupo político, a cambio 

se lles dá esta asignación. 

- Que tendo en conta o que  perciben os grupos políticos noutros concellos e o 

esforzo que se está facendo, porque tanto a súa retribución como a da primeira tenente 

de alcalde son baixas, en relación coas aprobadas noutros concellos, incluso de menor 



poboación que Arzúa, (posto que a lei permite que nos concellos de mais de 5.000 

habitantes se poida fixar un tope de 135.000 euros para tres dedicacións excluisvas, o 

cal supón que aquí estamos nun 63%), considera que todos poderíamos facer un 

esforzo tamén na fixación das asignacións aos grupos políticos. 

- Que entre o tramo dos 120 euros e 200 euros podería haber unha posibilidade 

de acordo, pero como falta un concelleiro, e tería algo que dicir neste asunto, considera 

que podería quedar este asunto sobre a mesa, pendente de resolver ata a sesión que se 

celebrará no mes de agosto; e gustaríalle que se trouxera algún estudo sobre o que 

fixeron os concellos gobernados tanto polo Partido Popular como polo PSdeG-PSOE, 

sobre asignacións a grupos políticos. 

 

Así, tras todo o exposto, o Sr. alcalde someteu a votación ordinaria a 

posibilidade de que este asunto quedase pendente sobre a mesa, ata a vindiera sesión 

plenaria. 

Adoptándose –por unanimidade dos doce membros asistentes, sendo trece o 

número legal dos que integran a Corporación Local- o acordo de que este asunto quede 

sobre a mesa, sen que en consecuencia se vote a proposta que presentara inicialmente o 

alcalde. 

 

 

 

 Punto 5º) RÉXIME RETRIBUTIVO DO PERSOAL EVENTUAL. 
   

 A requirimento do alcalde, polo secretario douse lectura da proposta que o 

alcalde elaborou con data  8 de xullo de 2015, en relación con este asunto; a cal 

constaba como parte da documentación incluida entre a que quedou a disposición dos 

concelleiros desde que se elaborou a Orde do día desta sesión, o día 9 do mesmo mes. 

Sendo o seu contido o seguinte: 

 

  “Tendo en conta que a Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora das Bases do 

Réxime Local establece: 

 ● No seu artigo 104 nº 1.- Que “o número, características e retribucións do 
persoal eventual será determinado polo Pleno da Corporación, ao comezo do seu 
mandato; e tales determinacións só poderán modificarse con motivo da aprobación 
dos orzamentos anuais”. 
 

 ● No seu artigo 104 bis.- Que “as dotacións de postos de traballo, cuxa 
cobertura corresponde ao persoal eventual, deberá axustarse aos seguintes límites: 
 b) Os Concellos de municipios con poboación superior a 5.000,  e ou superior a 
10.00 habitantes, poderán incluír nas súas plantillas postos de traballo de persoal 
eventual, por un número que non poderá exceder de un”. 

 

 ● No mesmo artigo 104 bis nº 4.- Que “o persoal eventual terá que asinarse 
sempre aos servizos xerais das Entidades Locais en cuxa plantilla apareza 
consignado”. 

 



 Considerando que o artigo 12 nº 1 e 5 da Lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto 

Básico do Empregado Público, dispón que “é persoal eventual o que, en virtude do 
nomeamento e con carácter non permanente, só realiza funcións expresamente 
cualificadas como de confianza ou asesoramento especial, sendo retribuido con cargo 
aos créditos presupuestarios consignados para este fin; e séndolle aplicable, no que 
sexa adecuado á natureza da súa condición, o réxime xeral dos funcionarios de 
carreira”. E 

 

 Resultando que este alcalde necesita dispoñer dun/dunha secretario/a para 

realizar as seguintes funcións: 

 a) Xestión da axenda do alcalde. 

b) Apoio administrativo á Alcaldía. 

c) Atención directa ao cidadán en moitos dos asuntos relacionados coa 

Alcaldía. 

d) Asesoramento aos medios de comunicación. 

e) Intervención en actos protocolarios, institucionais e outros. 

f) Calquera outra función que poida considerarse propia deste posto de 

traballo. 

 

 Resultando que no orzamento municipal do presente exercicio económico (que 

entrou en vigor o día 22 de xaneiro de 2015) quedaban previstas as consignacións 

necesarias para atender ao nomeamento dunha persoa como funcionario de emprego, 

para desempeñar o posto de traballo de confianza do alcalde, como secretaria da 

Alcaldía. 

 

 Resultando que este posto de traballo está incluído no cadro de persoal que se 

aprobou polo Pleno do Concello, na sesión celebrada o día 23 de decembro de 2014, 

con ocasión da aprobación do orzamento e que foi publicado no Boletín Oficial da 

Provincia o día 22 de xaneiro de 2015, xunto co resumo por capítulos do orzamento 

municipal. 

 

 Este alcalde formula a seguinte PROPOSTA ao Pleno do Concello: 

 Primeiro.- Que o posto de traballo de secretaria da Alcaldía, que figura dentro 

do persoal eventual, no cadro de persoal ao servizo desta Entidade Local, se manteña 

durante o tempo que dure o mandato deste alcalde, ao que deberá prestar as funcións 

de confianza ou asesoramento que quedaron indicadas, coa retribución equivalente a 

un funcionario administrativo da clase C1, que sería a seguinte: 

 ● En concepto de retribución básica: 720,02 euros brutos mensuais. 

 ● En concepto de retribución complementaria: 536,67 euros, equivalente ao 

nivel 22 do complemento de destino dun funcionario de carreira e 464,53 euros, como 

complemento específico. 

 

 O que supón unha retribución bruta mensual de 1.721,22 euros, máis dúas 

pagas extras anuais por un importe bruto equivalente: o importe de 622,30 euros do 

soldo base mensual, mais o importe mensual establecido polo complemento de destino 

e polo complemento específico. 

 



 Segundo.- Que as anteriores retribucións experimenten a mesma variación 

anual que a prevista para as retribucións do persoal ao servizo do sector público, en 

cada unhas das sucesivas leis de presupostos xerais do Estado que se publiquen para 

os anos 2016, 2017, 2018 e 2019. 

 

 Terceiro.- Que se fixe como xornada laboral, para o traballador/a que resulte 

nomeado por este alcalde, a mesma xornada que teña establecida o persoal que preste 

servizos nas oficinas municipais.” 

 

____________ 

 

  

 Deseguido a Sra. Balado Conde (do PSdeG-PSOE) manifesta que está de 

acordo con esta proposta do Sr. alcalde, pero solicita que a informe sobre o que 

significa a función que figura en cuarto lugar, consistente no asesoramento aos medios 

de comunicación. 

 

 Respondéndolle o Sr. alcalde que serían as funcións dun gabinete de prensa; así, 

se viñeron realizado –entre outras funcións- por parte da secretaria da Alcaldía, as  de 

mandar notas de prensa, como as enviadas sobre o que se debate nas sesións do Pleno, 

ou convocar aos medios de comunicación, como cando se celebra a festa do queixo. 

 

 Coñecido tamén o informe favorable emitido pola interventora, con data 9 de 

xullo de 2015. 

 

 Polo Sr. alcalde someteuse este asunto a votación ordinaria, 

 Adoptándose –por unanimidade dos doce membros asistentes, sendo trece o 

número legal dos que integran a Corporación Local- os seguintes acordos: 

 Primeiro.- Aprobar as características e retribucións do posto de traballo de 

secretaria da Alcaldía, que quedaron indicadas na proposta do alcalde, para surtir 

efectos a partir da data en que se dicte e notifique a resolución do alcalde designando á 

persoa que prestará as funcións que quedaron detalladas de confianza ou asesoramento, 

durante o tempo que dure o mandato deste alcalde. 

 

 Segundo.- Dar traslado dunha certificación deste acordo á Intervención e á 

Tesorería municipais, así como á persoa que resulte designada para desempeñar o posto 

de traballo de secretaria da Alcaldía. 

 

E non habendo máis asuntos que tratar, de orde do Sr. presidente dáse por 

rematado o acto: levantándose a sesión ás 21.30 h. do indicado día; estendéndose a 

presente acta, que será sometida á consideración dos membros desta Corporación 

Municipal asistentes á vindeira sesión. Do que dou fe. 

 


