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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO  PLENO 

 EN  DATA 8 DE XULLO DE 2015 

 

 

 

ASISTENTES: 

 
PRESIDENTE 

D. JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

 

CONCELLEIROS/AS 

D.  PEDRO J. FERNÁNDEZ MANIN (PP) 

Dª. SILVIA BLACH CUESTA (PP) 

Dª. MERCEDES J. GONZÁLEZ ALONSO (PP) 

Dª. Mª TERESA LÓPEZ REGO (PP) 

D. LUIS ALFONSO SIXTO LEGASPI (FPF) 

D. JUAN LUIS GONZÁLEZ RIVEIRO (FPF) 

Dª. MARÍA PEÑA RUBIÑOS FERNÁNDEZ (FPF) 

D. JOSÉ FRANCISCO RAMALLEIRA FRAGA (PSG-PSOE) 

Dª.  Mª ANGELES VEIGA VARELA (PSG-PSOE) 

D. JOSÉ MARÍA LINARES RODRÍGUEZ (PSG-PSOE) 

Dª. LORENA SEIVANE GARCÍA (BNG) 

Dª. Mª TERESA REGO CABANAS (BNG) 

 

SECRETARIO 

 

D. RICARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 

 

***************** 

 

 

 

 

 

 

 

No salón de xuntas do concello de Foz, 

sendo as vinte horas e trinta  minutos do 

día oito de xullo de dous mil quince, 

reúnese, en sesión extraordinaria e 

primeira convocatoria,  o concello pleno, 

baixo a presidencia do señor alcalde 

presidente don Javier Jorge Castiñeira, 

coa asistencia dos señores/as 

concelleiros/as relacionados ao marxe. 

Actúa de secretario, o habilitado estatal, 

Ricardo Fernández Fernández, que da fe 

do acto.- 
 

 

Comprobado que asiste quórum suficiente para a válida celebración da sesión (os trece concelleiros/as que de 

dereito compoñen a corporación), o señor alcalde declara aberto o acto, e  éntrase no despacho dos asuntos 

incorporados á orde do día, cursados xuntamente coa convocatoria, producíndose o desenvolvemento da sesión e 

correlativa adopción de acordos, nos termos seguintes: 

 

 

1.- DAR CONTA DA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS E NOMEAMENTO DOS 

VOCEIROS.- Dáse conta dos grupos políticos municipais e dos seus integrantes, así coma os portavoces 

designados polos mesmos e, no seu caso, dos suplentes: 

 

GRUPOS CONCELLEIROS/AS PORTAVOCES 

Grupo  Municipal do 

PP 

 

Don Javier Jorge Castiñeira      

Don Pedro Josè Fernández 

Manin                            

Dona Silvia Blach Cuesta 

Dona María Teresa López Rego 

Dona Mercedes Josefina 

González Alonso 

Titular: Javier Jorge Castiñeira      

Suplente: Pedro José Fernández Manin 

Grupo Municipal do 

PS de G-PSOE 

 

Don José Francisco Ramalleira 

Fraga 

Dona María Angeles Veiga 

Varela 

Don José María Linares 

Rodríguez 

Titular: 

Don José Francisco Ramalleira Fraga 

Suplente: 

Dona María Angeles Veiga Varela 

Grupo 

Municipal FOZ 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi 

Don Juan Luis González Riveiro 
Titular: 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi 
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PLATAFORMA DE 

FUTURO 

Dona María Peña Rubiños 

Fernández 
Suplente: 

Don Juan Luis González Riveiro 

 

Grupo Municipal do 

BLOQUE 

NACIONALISTA 

GALEGO-

ASEMBLEAS 

ABERTAS 

 

Dona Lorena Seivane García 

Dona María Teresa Rego 

Cabanas (Independente) 

Titulares: 

Dona Lorena Seivane García 

Dona María Teresa Rego Cabanas  

 

 

 

2.-  ASIGNACIÓN ECONÓMICA DOS GRUPOS POLÍTICOS. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

Visto o disposto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, que establece 

que a efectos da súa actuación corporativa, os membros das corporacións locais constituiránse en grupos 

políticos, na forma e cos dereitos e obrigas que se establezan con excepción de aqueles que non se integren no 

grupo político que constitúa a formación electoral pola que foron elexidos ou que abandonen o seu grupo de 

procedencia, que terán a consideración de membros non adscritos. 

 

O Pleno da Corporación, con cargos aos Orzamentos anuais da mesma, poderán asignar aos grupos políticos 

unha dotación económica que deberá contar con un compoñente fixo, idéntico para todos os grupos e outro 

variable, en función do número de membros de cada un de eles, dentro dos límites que, no seu caso, se establezan 

con carácter xeral nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado e sen que poida destinarse ao pago de 

remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación ou á adquisición de bens que poidan 

constituír activos fixos de carácter patrimonial. 

 

Vista a Base 47ª das Bases de execución do orzamento 2015 e de acordo co previsto nel,  

 

PROPONSE AO PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 

 

PRIMEIRO: Establecer, unha asignación económica a cada grupo político da Corporación dunha cantidade cun 

compoñente fixo mensual de 180,30 €, e un compoñente variable de 63,06 € mensuais por cada concelleiro que 

integre cada un dos devanditos grupos, que se liquidará cunha periodicidade trimestral. 

 

Estas cantidades non poderán destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da 

corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de carácter patrimonial e os grupos 

políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación económica, que porán a disposición do Pleno 

da Corporación, sempre que este o pida. 

 

Anualmente, no mes de decembro de cada ano, cada Grupo político presentará ante a Intervención a xustificación 

dos gastos dos distintos grupos políticos “.- 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta e poñendo énfase no dato de que se manteñen as cuantías da anterior lexislatura. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que está de 

acordo coa proposta. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que no programa electoral da 

sua formación política levaba unha proposta de redución de soldos, e en consonancia con dita iniciativa presentan 

unha emenda á proposta, propoñendo reducir un 20% os importes das asignacións económicas dos grupos políticos 

e destinar a cantidade aforrada á loita contra o desemprego. 



 

 

CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
 

 

 

3  

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que está de acordo coa proposta, 

o cal non se actualiza dende hai anos. 

 

A continuación sométese a votación a emenda presentada polo grupo municipal de FPF, obténdose o seguinte 

resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos). 

Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal do BNG (2 votos). 

Abstencións: ningunha 

 

A teor do resultado da votación, o Pleno da Corporación NON APROBA a emenda presentada polo grupo 

municipal de FPF. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta da Alcaldía, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal 

do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal do BNG (2 votos). 

Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos). 

Abstencións: ningunha 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

PRIMEIRO: Establecer, unha asignación económica a cada grupo político da Corporación dunha cantidade cun 

compoñente fixo mensual de 180,30 €, e un compoñente variable de 63,06 € mensuais por cada concelleiro que 

integre cada un dos devanditos grupos, que se liquidará cunha periodicidade trimestral. 

 

Estas cantidades non poderán destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da 

corporación ou á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de carácter patrimonial e os grupos 

políticos deberán levar unha contabilidade específica da dotación económica, que porán a disposición do Pleno 

da Corporación, sempre que este o pida. 

 

Anualmente, no mes de decembro de cada ano, cada Grupo político presentará ante a Intervención a xustificación 

dos gastos dos distintos grupos políticos “.- 

 

3.- DETERMINACIÓN DA PERIODICIDADE DAS SESIÓNS DO PLENO DA CORPORACIÓN. 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

CELEBRADAS as eleccións locais que tiveron lugar o pasado día 24 de maio de 2015, e constituida a 
nova Corporación con data  13 de xuño de 2015, resulta necesario proceder, de acordo ca lexislación 
vixente e co Regulamento Orgánico Municipal, ó establecemento da periodicidade das sesións do 
Pleno. 

 

CONSIDERANDO que de conformidade co disposto pola Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 

Réxime Local (en adiante LBRL) e pola Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Réxime Local de Galicia, o Pleno da 

Corporación pode celebrar sesións ordinarias e extraordinarias, tendo que celebrar as sesións ordinarias coa 

periodicidade mínima establecida polo artigo 46.2 a) da LBRL. 

 

Esta Alcaldía, e conformidade co disposto polo artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e 

Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, en 

concordancia co artigo 46.2.a) da LBRL, propón ó Pleno do Concello, a adopción dos seguintes ACORDOS: 
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PRIMEIRO.- Establecer que as sesións ordinarias do Pleno da Corporación terán lugar cunha periodicidade 

mensual, celebrándose o último xoves de cada mes, excepto o mes de agosto, ás 20 horas e 30 minutos no Salón 

de Sesións do Concello, ou lugar habilitado ó efecto. 

SEGUNDO- Facultar ó Sr. Alcalde para retrasar ou adiantar a celebración das sesións ordianrias do Pleno 

dentro do mesmo mes da súa celebración o do mes inmediatamente seguinte, cando o día fixado sexa festivo ou se 

atope incluido nun período vacacional “.- 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que está de 

acordo coa proposta. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa 

proposta. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que está de acordo coa proposta. 

 

 

Concluido o debate sometese o asunto a votación, obténdose como resultado a unanimidade a favor 
da proposta da Alcaldía (13 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA POR UNANIMIDADE o seguinte acordo: 

PRIMEIRO.- Establecer que as sesións ordinarias do Pleno da Corporación terán lugar cunha periodicidade 

mensual, celebrándose o último xoves de cada mes, excepto o mes de agosto, ás 20 horas e 30 minutos no Salón 

de Sesións do Concello, ou lugar habilitado ó efecto. 

SEGUNDO- Facultar ó Sr. Alcalde para retrasar ou adiantar a celebración das sesións ordianrias do Pleno 

dentro do mesmo mes da súa celebración o do mes inmediatamente seguinte, cando o día fixado sexa festivo ou se 

atope incluido nun período vacacional. 

 

 

4.- CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS PERMANENTES. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

CELEBRADAS as eleccións locais que tiveron lugar o pasado día 24 de maio de 2015, e constituida a nova 

Corporación con data  13 de xuño de 2015, resulta necesario proceder, de acordo ca lexislación vixente e co 

Regulamento Orgánico Municipal, á creacion e composición das Comisións Informativas permanentes. 

 

CONSIDERANDO que de conformidade co disposto pola normativa autonómica, constituida pola Lei  5/1997, de 

22 de Xullo, de Réxime Local de Galicia, en concordancia cos artigos 134 e  seguintes do Regulamento de 

Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, 

de 28 de novembro (en adiante ROF), corresponde ó Pleno de cada Corporación determinar o número e 

denominación destas Comisions Informativas de estudio e dictame, tanto cando nacen con vocación de 

permanencia por obedecer á estructura do ámbito competencial do Concello, como cando nacen con carácter 

temporal co obxecto de tratar de temas específicos. 

 

CONSIDERANDO que de conformidade co precepto citado, estas Comisions deberán estar integradas polos 

membros que designen os diferentes Grupos Políticos que forman parte da Corporación, en proporción á sua 

representatividade neste Concello. 

 



 

 

CONCELLO DE FOZ (LUGO) 
 

 

 

5  

Esta Alcaldía, de conformidade coa la lexislación autonómica antes mencionada, en concordancia cos artígos 123 

e seguintes do ROF, en todo aquelo que non se opoña, contradiga ou resulte incompatible cas normas anteriores, 

propón ó Pleno do Concello  a adopción dos seguintes 

 

ACORDOS 

 

PRIMEIRO.- Crea-las Comisions Informativas de carácter permanente seguintes: 

 

- Comisión informativa de asuntos preparatorios de pleno. 

- Comisión informativa especial de contas e réxime interior. 

- Comisión informativa de desenvolvemento local (Relacionanados con urbanismo, obras, cultura, deportes). 

- Comisión informativa de acción social ( Relacionanados con Asuntos sociais, Sanidade, medioambiente). 

De acordo, co art. 60 in fine, do Regulamento Orgánico Municipal, a Comisión Especial de Contas, actuará como 

Comisión Informativa permanente para os asuntos relativos a economía, facenda e outros que poidan 

encomnedárselle. 

     

b) Establecer a seguinte composición: 

 

3 MEMBROS PARTIDO POPULAR 

2 MEMBROS PARTIDO SOCIALISTA 

2 MEMBROS FOZ PLATAFORMA DE FUTURO 

1 MEMBRO BLOQUE NACIONALISTA 

 

SEGUNDO.- As funcións destas Comisións Informativas de carácter permanente, serán o estudio e dictame 

previo dos asuntos que se sometan  á decisión do Pleno ou da Xunta de Goberno Local e da Alcaldía, nestos dous 

últimos supostos cando estos órganos actúen por delegación de aquél, podendo intervir tamén en relación con 

outros asuntos que non sexan da competencia do Pleno da Corporación, cando o órgano competente lles solicite o 

seu dictame. 

 

A efectos de control e seguimento da xestión dos órganos ós que anteriormente se fixo referencia,  recoñecese o  

dereito de tódolos Concelleiros membros das Comisions Informativas de poder consultar, directa e 

personalmente, os libros de resolucions e os libros de actas da Xunta de Goberno Local custodiados na Secretaria 

Xeral da Corporación. 

 

TERCEIRO.-  Estas Comisións, celebrarán reunións de acordo co  réxime de sesións establecido polo 

Regulamento Orgánico Municipal  cas particularidades que, en execución das súas previsións, estableza cada 

unha das Comisions na súa sesión constitutiva, podendo celebrar sesións extraordinarias cando o Presidente o 

decida, ou cando o solicite a cuarta parte, como mínimo, do seu número legal de membros. 

 

CUARTO.-  Comunicar este acordo ós diferentes Grupos Políticos Municipais, facéndolles saber que deberán 

designar os seus representantes en cada Comisión, notificándoo por escrito ó Secretario Xeral da Corporación no 

prazo dunha semana a contar dende a adopción do presente acordo, quedando facultado o señor Alcalde para, 

mediante Decreto, proceder ó seu nomeamento”.- 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta, deténdose especialmente nos cambios respecto ás comisións existentes con anterioridade así como na 

composición das mesmas. Establece que se reunirán de forma ordinaria os xoves anteriores á sesión do pleno.  

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que está de 

acordo coa proposta. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa 

proposta. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que está de acordo coa proposta. 
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Concluido o debate sometese o asunto a votación, obténdose como resultado a unanimidade a favor 
da proposta da Alcaldía (13 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA POR UNANIMIDADE o seguinte acordo: 

 

PRIMEIRO.- Crea-las Comisions Informativas de carácter permanente seguintes: 

 

- Comisión informativa de asuntos preparatorios de pleno. 

- Comisión informativa especial de contas e réxime interior. 

- Comisión informativa de desenvolvemento local (Relacionanados con urbanismo, obras, cultura, deportes). 

- Comisión informativa de acción social ( Relacionanados con Asuntos sociais, Sanidade, medioambiente). 

De acordo, co art. 60 in fine, do Regulamento Orgánico Municipal, a Comisión Especial de Contas, actuará como 

Comisión Informativa permanente para os asuntos relativos a economía, facenda e outros que poidan 

encomnedárselle. 

     

b) Establecer a seguinte composición: 

 

3 MEMBROS PARTIDO POPULAR 

2 MEMBROS PARTIDO SOCIALISTA 

2 MEMBROS FOZ PLATAFORMA DE FUTURO 

1 MEMBRO BLOQUE NACIONALISTA 

 

SEGUNDO.- As funcións destas Comisións Informativas de carácter permanente, serán o estudio e dictame 

previo dos asuntos que se sometan  á decisión do Pleno ou da Xunta de Goberno Local e da Alcaldía, nestos dous 

últimos supostos cando estos órganos actúen por delegación de aquél, podendo intervir tamén en relación con 

outros asuntos que non sexan da competencia do Pleno da Corporación, cando o órgano competente lles solicite o 

seu dictame. 

 

A efectos de control e seguimento da xestión dos órganos ós que anteriormente se fixo referencia,  recoñecese o  

dereito de tódolos Concelleiros membros das Comisions Informativas de poder consultar, directa e 

personalmente, os libros de resolucions e os libros de actas da Xunta de Goberno Local custodiados na Secretaria 

Xeral da Corporación. 

 

TERCEIRO.-  Estas Comisións, celebrarán reunións de acordo co  réxime de sesións establecido polo 

Regulamento Orgánico Municipal  cas particularidades que, en execución das súas previsións, estableza cada 

unha das Comisions na súa sesión constitutiva, podendo celebrar sesións extraordinarias cando o Presidente o 

decida, ou cando o solicite a cuarta parte, como mínimo, do seu número legal de membros. 

 

CUARTO.-  Comunicar este acordo ós diferentes Grupos Políticos Municipais, facéndolles saber que deberán 

designar os seus representantes en cada Comisión, notificándoo por escrito ó Secretario Xeral da Corporación no 

prazo dunha semana a contar dende a adopción do presente acordo, quedando facultado o señor Alcalde para, 

mediante Decreto, proceder ó seu nomeamento”.- 

 

 

5.- NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES DA CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS 

QUE SEXAN COMPETENCIA DO PLENO. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

 

VISTO que de acordo co disposto no artigo 38 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 

Xurídico das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, é preciso nomear 

concelleiros/as nos distintos órganos colexiados con representación municipal, nomeamento que debe facerse a 

través do acordo plenario ó que se refire ó devandito artigo 38 do ROF. 
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Por medio da presente propoño ó Pleno da Corporación que previa deliberación e exame do expediente da súa 

razón adopte o seguinte A C O R D O: 

 

PRIMEIRO: Designa-los/as seguintes concelleiros/as como representantes do Concello nos órganos colexiados 

que de seguido se relacionan: 

 

- Consello escolar IES de Foz: 1 membro do PP 

- Consello escolar DO Colexio Nº  1 de Foz: 1 membro do PSOE 

- Consello escolar Colexio O Cantel de Foz: 1 membro do FPF 

- Consello escolar Colexio de Nois: 1 membro do BNG 

- Mancomunidade de Muncipios: 1 membro do PP e 1 membro de FPF 

- Asociación de Terras de Miranda: 1 membro PSOE 

- Consello da radio : 4 membros  (1 PP, 1 PSOE, 1 FPF,  BNG) 

- Consorcio Galego de Benestar : Javier Jorge Castiñeira  

 

SEGUNDO:-Notificar ós  órganos colexiados relacionados ó presente acordo para a súa constancia e efectos 

oportunos “.- 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que lle parece 

correcta aínda que o PSOE ten mais interese estar na Mancomunidade de Municipios que na Asociación de Terras 

de Miranda. 

 

O Alcalde-Presidente manifesta que non ten problema en modificar a proposta si o grupo municipal de FPF non 

ten incoveniente respecto ao cambio. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa proposta 

de Alcaldía presentada ao pleno na que o seu grupo tería representación na Mancomunidade de Municipios 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que se van abster. 

 

 

Seguidamente, sométese a votación a proposta da Alcaldía, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal 

de FPF (3 votos). 

Votos en contra: ninguno 

Abstencións: tódolos membros do Grupo Municipal do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do BNG (2 votos). 

 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

PRIMEIRO: Designa-los/as seguintes concelleiros/as como representantes do Concello nos órganos colexiados 

que de seguido se relacionan: 

 

- Consello escolar IES de Foz: 1 membro do PP 

- Consello escolar DO Colexio Nº  1 de Foz: 1 membro do PSOE 

- Consello escolar Colexio O Cantel de Foz: 1 membro do FPF 

- Consello escolar Colexio de Nois: 1 membro do BNG 

- Mancomunidade de Muncipios: 1 membro do PP e 1 membro de FPF 

- Asociación de Terras de Miranda: 1 membro PSOE 
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- Consello da radio : 4 membros  (1 PP, 1 PSOE, 1 FPF,  BNG) 

- Consorcio Galego de Benestar : Javier Jorge Castiñeira  

 

SEGUNDO:-Notificar ós  órganos colexiados relacionados ó presente acordo para a súa constancia e efectos 

oportunos “.- 

 

 

6.- ASISTENCIAS A ÓRGANOS DE GOBERNO. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

 

Considerando que, segundo o disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de 

Réxime Local, as Corporacións Locais consignarán nos seus orzamentos, as retribucións, indemnizacións e 

asistencias recollidas nos catro primeiros apartados no artigo citado, dentro dos límites que con carácter xeral se 

establezan, no seu caso.  

 

Vista a Bases 47ª das bases de execución do orzamento 2015 e de acordo co previsto nela,  

 

PROPONSE AO PLENO A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO: 

 

PRIMEIRO: Fixar as asistencias pola concorrencia efectiva a sesións de órganos colexiados de que formen 

parte, nas seguintes: 

 

- Sesións de  Comisións informativas e Comisión Especial de Cuentas: 50,00 €. 

- Xunta de Goberno Local: 50,00 €. 

- Sesións de Pleno Municipal  80,00 €. 

 

No caso de coincidir un mesmo concelleiro en varias sesións de distintos órganos colexiados celebradas no 

mesmo día ou a celebración de varias sesións dun órgano colexiado nun mesmo día, soamente percibirase 

indemnización pola asistencia a unha das sesións, que será a de maior valor económico. 

 

SEGUNDO: Modificar a Base 47ª das Bases de Execución do Orzamento, sinalando que “DIETAS POR 

ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS”. 

 

Dacordo co acordo plenario de data 13 de xullo de 2011 a asistencia a órganos colexiados constitúe unha dieta 

ou honorario que se lle recoñece aos membros da Corporación que non perciben retribucións por dedicación 

parcial ou exclusiva pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que formen parte, fixándose 

a retribución bruta a obter por asistencia a cada sesión do Pleno de 80,00 € e unha retribución bruta por 

asistencia ao resto de órganos colexiados de 50,00 €. 

 

No caso de coincidir un mesmo concelleiro en varias sesións de distintos órganos colexiados celebradas no 

mesmo día ou a celebración de varias sesións dun órgano colexiado nun mesmo día, soamente percibirase 

indemnización pola asistencia a unha das sesións, que será a de maior valor económico.” 

 

E proceder a: 

1. Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio no Boletín Oficial da 

provincia. 

2. Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións. Noutro caso o acordo 

aprobatorio inicial considerarase definitivo sen necesidade de acordo posterior. 

3. Publicación do expediente, no Boletín oficial da provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, de acordo 

co previsto no art. 75.5 LRBRL e no TRLRFL “. 
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A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que está de 

acordo coa proposta. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa ao igual que expuxo no punto 2 

desta sesión, que no programa electoral da sua formación política levaba unha proposta de redución de soldos, na 

que propoñía tanto a reducción das cuantías dos grupos políticos como dos soldos e asistencias, de forma que os 

cartos aforrados pudieran destinarse a mellorar as condicións sociais dos vecinos mais necesitados e neste sentido, 

presentan unha emenda á proposta, propoñendo reducir os importes das asistencias dos concelleiros nun 20 %. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, presenta una emenda por escrito, facendo 

entrega dunha copia a cada grupo político da Corporación: 

 

O BNG propón actualizar ditas retribucións en base ao IPC, que non se actualiza desde o ano 2007. Desde maio 

de 2007 ata maio de 2015 a variación do IPC foi de 13,30 %. Deste xeito, a retribución neta por asistencia a 

pleno sería de 68,02 € e a retribución neta por asistencia ao resto de órganos colexiados de 34,55. 

 

O Alcalde-Presidente, expresa que estos importes son moi dignos polo traballo e asistencia dos Concelleiros aos 

órganos colexiados. Non se poide frivolizar sobre este tema e estas cantidades corresponden co traballo realizado 

polos Concelleiros pola asistencia aos órganos da corporación dos que forman parte aínda que a algún deles, 

cústalles diñeiro exercer o seu traballo. 

 

 

A continuación sométese a votación a emenda presentada polo grupo municipal de FPF, obténdose o seguinte 

resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos). 

Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do Grupo Municipal do BNG (2 votos). 

Abstencións: ningunha 

 

A teor do resultado da votación, o Pleno da Corporación NON APROBA a emenda presentada polo grupo 

municipal de FPF. 

 

A continuación sométese a votación a emenda presentada polo grupo municipal de BNG, obténdose o seguinte 

resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal do PSdG-PSOE (3 votos) mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do BNG (2 votos). 

Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos). 

Abstencións: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos) 

 

A teor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA a emenda presentada polo grupo municipal de 

BNG. 

 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA o seguinte acordo: 

 

PRIMEIRO: Fixar as asistencias pola concorrencia efectiva a sesións de órganos colexiados de que formen 

parte, nas seguintes: 

 

- Sesións de  Comisións informativas e Comisión Especial de Cuentas: 34,55. 

- Xunta de Goberno Local: 34,55. 

- Sesións de Pleno Municipal  68,02 €. 
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No caso de coincidir un mesmo concelleiro en varias sesións de distintos órganos colexiados celebradas no 

mesmo día ou a celebración de varias sesións dun órgano colexiado nun mesmo día, soamente percibirase 

indemnización pola asistencia a unha das sesións, que será a de maior valor económico. 

 

SEGUNDO: Modificar a Base 47ª das Bases de Execución do Orzamento, sinalando que “DIETAS POR 

ASISTENCIA A ÓRGANOS COLEXIADOS”. 

 

Dacordo co acordo plenario de data 13 de xullo de 2011 a asistencia a órganos colexiados constitúe unha dieta 

ou honorario que se lle recoñece aos membros da Corporación que non perciben retribucións por dedicación 

parcial ou exclusiva pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados de que formen parte, fixándose 

a retribución bruta a obter por asistencia a cada sesión do Pleno de 68,02 € e unha retribución bruta por 

asistencia ao resto de órganos colexiados de 34,55 €. 

 

No caso de coincidir un mesmo concelleiro en varias sesións de distintos órganos colexiados celebradas no 

mesmo día ou a celebración de varias sesións dun órgano colexiado nun mesmo día, soamente percibirase 

indemnización pola asistencia a unha das sesións, que será a de maior valor económico.” 

 

E proceder a: 

4. Exposición pública do expediente por un prazo de quince días, previo anuncio no Boletín Oficial da 

provincia. 

5. Aprobación definitiva polo Pleno no suposto de que se presentaran reclamacións. Noutro caso o acordo 

aprobatorio inicial considerarase definitivo sen necesidade de acordo posterior. 

6. Publicación do expediente, no Boletín oficial da provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, de acordo 

co previsto no art. 75.5 LRBRL e no TRLRFL “. 

 

 

7.- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE SERVIZO. 

 

O Alcalde-Presidente le o título deste punto da orde do día e presenta a proposta cuio tenor literal é o 

seguinte: 

 

 

O artigo 75.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, en concordancia co 13.5 do Real 

decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e 

réxime xurídico das entidades locais, establece que os membros das Corporacións locais percibirán 

indemnizacións polos gastos efectivos  ocasionados no exercicio do seu cargo, segundo as normas de aplicación 

xeral nas Administracións públicas e nas que en desenvolvemento das mesmas aprobe o Pleno corporativo. 

 

Vista a Base 48ª das Bases de Execución do Orzamento. 

 

En base ao anterior esta Alcaldía eleva ao Pleno corporativo a seguinte  

 

PROPOSTA DE ACORDO 

 

PRIMEIRO: Fixar como indemnizacións a percibir polos membros da Corporación como gastos de viaxe por uso 

do vehículo particular en comisión de servizo, a cantidade que resulte a razón de 0,19 € por quilómetro 

percorrido. 

 

SEGUNDO: Sinalar como indemnización diaria polos gastos ocasionados polo exercicio  do cargo polas xestións 

que esixan o desprazamento dentro ou fora do termo municipal do Alcalde ou Concelleiros e á súa xustificación o 

establecido no Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo, ou normativa que a 

substitúa, nas contías que se sinalen para o Grupo I. 

 

 
Cuantías en euros nas dietas dentro do territorio nacional 
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Por aloxamento Por manutención 
Dieta 

entera 

Media 

dieta 

Grupo 1 102,56 53,34 155,9 26,67 

 

Cuantías en euros nas dietas fora do territorio nacional 

O sinalado no Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo 

 

 

TERCEIRO: Proceder á publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de 

anuncios do Concello de Foz, nos termos e extensión previstos no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases de réxime local “. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta, na que se manteñen os mesmos importes da lexislatura pasada. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que está de 

acordo coa proposta. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa 

proposta. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que está de acordo coa proposta. 

 

 

Concluido o debate sometese o asunto a votación, obténdose como resultado a unanimidade a favor 
da proposta da Alcaldía (13 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA POR UNANIMIDADE o seguinte acordo: 

 

PRIMEIRO: Fixar como indemnizacións a percibir polos membros da Corporación como gastos de viaxe por uso 

do vehículo particular en comisión de servizo, a cantidade que resulte a razón de 0,19 € por quilómetro 

percorrido. 

 

SEGUNDO: Sinalar como indemnización diaria polos gastos ocasionados polo exercicio  do cargo polas xestións 

que esixan o desprazamento dentro ou fora do termo municipal do Alcalde ou Concelleiros e á súa xustificación o 

establecido no Decreto 462/2002, de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo, ou normativa que a 

substitúa, nas contías que se sinalen para o Grupo I. 

 

 

Cuantías en euros nas dietas dentro do territorio nacional 

Por aloxamento Por manutención 
Dieta 

entera 

Media 

dieta 

Grupo 1 102,56 53,34 155,9 26,67 

 
Cuantías en euros nas dietas fora do territorio nacional 
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O sinalado no Real Decreto 462/2002, de 24 de marzo 

 

 

TERCEIRO: Proceder á publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de 

anuncios do Concello de Foz, nos termos e extensión previstos no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das bases de réxime local “. 

 

 

 

 

8.- DESIGNACIÓN DOS CARGOS CA DEDICACIÓN EXCLUSIVA E RÉXIME DE DEDICACIÓN 

MÍNIMA DOS MESMOS. 

 

O Alcalde-Presidente explica que se van a debatir e votar por separado a dedicación do Alcalde e a 

dedicación da Concelleira. A continuación presenta a proposta cuio tenor literal é o seguinte: 

 

 

A. CONSIDERANDO que de conformidade co disposto polo artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

das Bases do Réxime Local (en adiante LBRL), en concordancia co artigo 13 do Regulamento de Organización, 

funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembro (en adiante ROF), os membros das Corporacións Locais teñen dereito a percibir retribucións polo 

exercicio do seu cargo cando o desempeñen en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, así como a percibir 

indemnizacións na contía e condicións que estableza o Pleno da Corporación, en concepto de asistencias pola 

concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos cales formen parte, incluídos os Organismos 

Autónomos. 

 

Esta Alcaldía, en uso das atribucións que legalmente ten conferidas, somete ao Pleno do Concello que previa 

deliberación e exame do expediente da súa razón proceda á adopción dos seguintes ACORDOS: 

 

PRIMEIRO: solventar o reparo suspensivo efectuado pola Intervención en relación coa proposta de aplicar 

retroactivamente as retribucións do cargo do Alcalde. 

 

SEGUNDO: establecer que con efectos do día 13 de xuño de 2015, o Alcalde da Corporación exercerá os seu 

cargo no réxime de dedicación exclusiva.  

 

TERCEIRO: establecer a favor dos membros da Corporación que desempeñen as súas funcións en réxime de 

dedicación exclusiva, as retribucións que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce 

correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades de xuño 

e decembro, e darlles de alta no réxime xeral da Seguridade Social. 

 

Cargo    Retribucións anuais brutas 

 

    - Alcalde-Presidente da Corporación       41.242,32 euros 

 

A percepción destas retribucións será incompatíble co exercicio de todo tipo de actividades retributivas e coa de 

calquera outra retribución con cargo aos presupostos das Administracións Públicas e dos Entes, Organismos e 

Empresas delas dependentes. Tamén será incompatíble coas indemnizacións por asistencias a órganos de goberno 

dacordo co art. 75.3 da LBRL. 

 

Ditas retribucións percibiranse en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias nos meses de xuño e decembro). 

Anualmente incrementaranse nos termos que determinen as leis de orzamentos xerais do Estado, para o conxunto 

dos empregados públicos. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta. 
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Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, pregunta cal é o motivo do 

reparo de Intervención. 

 

Intervén o Alcalde-Presidente para explicar que o reparo débese a que a Interventora Municipal considera que non 

se pode pagar con efectos retroactivos e que a retribución da dedicación procede desde que se determina polo 

Pleno. 

 

Solicitada a opinión do Secretario Municipal, éste co permiso do Alcalde, manifesta que desde o seu punto de 

vista, xurídicamente cabe a posibilidade de que o órgano competente para establecer a dedicación exclusiva o 

parcial dos Concelleiros así como as cuantías correspondentes, determine igualmente a data desde a que se 

comienza a devengar dita retribución, data que por outra parte, foi na que tomou posesión do cargo e comezou a 

exercer as función propias do mesmo. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que está de acordo coa 

proposta. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que está de acordo coa proposta. 

 

 

Concluido o debate sometese o asunto a votación, obténdose como resultado a unanimidade a favor 
da proposta da Alcaldía (13 votos). 

 

A tenor do resultado da votación, o Pleno da Corporación APROBA POR UNANIMIDADE o seguinte acordo: 

 

 

PRIMEIRO: solventar o reparo suspensivo efectuado pola Intervención en relación coa proposta de aplicar 

retroactivamente as retribucións do cargo do Alcalde. 

 

SEGUNDO: establecer que con efectos do día 13 de xuño de 2015, o Alcalde da Corporación exercerá os seu 

cargo no réxime de dedicación exclusiva.  

 

TERCEIRO: establecer a favor dos membros da Corporación que desempeñen as súas funcións en réxime de 

dedicación exclusiva, as retribucións que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce 

correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades de xuño 

e decembro, e darlles de alta no réxime xeral da Seguridade Social. 

 

Cargo    Retribucións anuais brutas 

 

    - Alcalde-Presidente da Corporación       41.242,32 euros 

 

A percepción destas retribucións será incompatíble co exercicio de todo tipo de actividades retributivas e coa de 

calquera outra retribución con cargo aos presupostos das Administracións Públicas e dos Entes, Organismos e 

Empresas delas dependentes. Tamén será incompatíble coas indemnizacións por asistencias a órganos de goberno 

dacordo co art. 75.3 da LBRL. 

 

Ditas retribucións percibiranse en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias nos meses de xuño e decembro). 

Anualmente incrementaranse nos termos que determinen as leis de orzamentos xerais do Estado, para o conxunto 

dos empregados públicos. 

 

 

 

B. Seguidamente, o Alcalde-Presidente presenta a proposta relativa a dedicación exclusiva da Concelleira 

Delegada de cultura, educación e comercio, cuio tenor literal é o seguinte: 

 

CONSIDERANDO que de conformidade co disposto polo artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 

Bases do Réxime Local (en adiante LBRL), en concordancia co artigo 13 do Regulamento de Organización, 
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funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

novembro (en adiante ROF), os membros das Corporacións Locais teñen dereito a percibir retribucións polo 

exercicio do seu cargo cando o desempeñen en réxime de dedicación exclusiva ou parcial, así como a percibir 

indemnizacións na contía e condicións que estableza o Pleno da Corporación, en concepto de asistencias pola 

concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos cales formen parte, incluídos os Organismos 

Autónomos. 

 

Esta Alcaldía, en uso das atribucións que legalmente ten conferidas, somete ao Pleno do Concello que previa 

deliberación e exame do expediente da súa razón proceda á adopción dos seguintes ACORDOS: 

 

PRIMEIRO: solventar o reparo suspensivo efectuado pola Intervención en relación coa proposta de aplicar 

retroactivamente as retribucións do cargo de Concelleira Delegada de cultura, educación e comercio. 

 

SEGUNDO: establecer que con efectos do día 6 de xullo de 2015 (data da Resolución de delegación de funcións) 

a Concelleira Delegada de cultura, educación e comercio, exercerá os seu cargo no réxime de dedicación 

exclusiva.  

 

TERCEIRO: establecer a favor dos membros da Corporación que desempeñen as súas funcións en réxime de 

dedicación exclusiva, as retribucións que a continuación se relacionan, que se percibirán en catorce pagas, doce 

correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades de xuño 

e decembro, e darlles de alta no réxime xeral da Seguridade Social. 

 

Cargo    Retribucións anuais brutas 

 

    - Concelleira Delegada de cultura, educación e comercio  27.440 euros 

 

A percepción destas retribucións será incompatíble co exercicio de todo tipo de actividades retributivas e coa de 

calquera outra retribución con cargo aos presupostos das Administracións Públicas e dos Entes, Organismos e 

Empresas delas dependentes. Tamén será incompatíble coas indemnizacións por asistencias a órganos de goberno 

dacordo co art. 75.3 da LBRL. 

 

Ditas retribucións percibiranse en 14 pagas (12 mensuais e 2 extraordinarias nos meses de xuño e decembro). 

Anualmente incrementaranse nos termos que determinen as leis de orzamentos xerais do Estado, para o conxunto 

dos empregados públicos. 

 

 

A continuación ábrese polo Sr Alcalde-presidente un turno de intervencións, explicando primeiramente a 

proposta e poñendo de manifestó que a área da Concellería de Cultura require unha dedicación e un esfuerzo que 

deben ser retribuidos. Outros Concellos da comarca dispoñen de varias dedicacións ademais do Alcalde e este 

Concello consideramos que ten medios suficientes para poder establecer a dedicación que se propón. 

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que en Foz, 

históricamente non houbo mais dedicacións que a do Alcalde e neste sentido, creemos que así debe continuar. 

Considera que os técnicos municipais deben colaborar coa intensidade necesaria para evitar unha dedicación 

exclusiva nesta área, así que en conclusión estamos en contra da presente proposta. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que non van a votar a favor da 

proposta. Entenden que hai moitas facturas sen pagar e que os impostos dos vecinos deben revertir en obras e 

servizos para o pobo. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, manifesta que a asamblea da súa 

agrupación política decidiu votar en contra desta proposta. 

 

Intervén o Alcalde-Presidente e expresa que todas as obras pendentes teñen consignación presupuestaria polo que 

vostede (refiríndose ao voceiro do grupo FPF) está a facer demagoxia. A área de cultura é un ámbito que require 

estar pendente prácticamente as 24 horas, incluíndo fins de semana. Este Concello ademais ten un Concelleiro que 

está traballando moitas horas e non cobra por iso. Outro Concellos veciños nos que goberna o seu partido (BNG o 

PSOE) Ribadeo, Burela, Alfoz, etc, o Alcalde súbese o soldo e ademais establecen mais dedicacións que as que 
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temos aquí. Vostedes (refiríndose a oposición) farían outra cousa diferente á que están a defender nestes 

momentos. 

 

Nun segundo turno de intervencións, Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do 

PSdG-PSOE, manifesta que manifesta que el estivo de concelleiro sen cobrar dedicación do concello e tamén 

traballaba. Non pide nada diferente para os demais do que pedía para el mesmo. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que mateñen a decisión de votar 

en contra da proposta e que en dita opinión, non existe ningún motivo de carácter persoal. Sinxelamente 

consideran que os cartos que se gastarían coa dedicación que se propón poderían gastarse en otros fins moito máis 

proveitosos para os vecinos. 

 

Intervén o Alcalde-Presidente e recorda que a dedicación que se debate, se ofreció ao resto de grupos políticos. Os 

técnicos do Concello teñen o seu horario e moitas veces hai que facer cousas fóra do devandito horario. Neste 

momento, o Alcalde plantexa modificar a proposta para aproubar si existe consenso, unha dedicación parcial en 

lugar de unha dedicación exclusiva, reducindo de esta forma a contía do soldo da Concelleira, determinando unha 

retribución bruta anual de 15.000 euros.  

 

Don José Francisco Ramalleira Fraga, Concelleiro do grupo municipal do PSdG-PSOE, manifesta que o seu grupo 

mantén a postura relativa a que un soldo en este Concello é suficiente. 

 

Don Luis Alfonso Sixto Legaspi, Concelleiro do grupo municipal de FPF, expresa que matén a mesma posición. 

 

Dona Lorena Seivane García, Concelleira do grupo municipal do BNG, considera que unha dedicación parcial 

sería mais xusta. 

 

 

Finalizado o debate o Alcalde-Presidente, sométese a votación a proposta coa emenda presentada polo grupo 

municipal popular, para establecer unha dedicación parcial da Concelleira Delegada de cultura, educación e 

comercio, obténdose o seguinte resultado: 

 

Votos a favor: tódolos membros do Grupo Municipal do PP (5 votos)  

Votos en contra: tódolos membros do Grupo Municipal de FPF (3 votos)  mais tódolos membros do Grupo 

Municipal do PSdG-PSOE (3 votos). 

Abstencións: tódolos membros do Grupo Municipal do BNG (2 votos). 

 

 

A teor do resultado da votación, o Pleno da Corporación NON APROBA a proposta emendada presentada polo 

grupo municipal de PP. 

 

 

9.- COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA EN MATERIA DE NOMEAMENTO DE 

MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL, TENENTES DE ALCALDE E CONCELLEIROS 

DELEGADOS.- Por Secretaría dáse conta das Resolucións de Alcaldía relativas ao asunto do eprígrafe, cuio teor 

literal din: 

 

“ RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

Delegación de competencias da Alcaldía a favor dos Concelleiros/as 

 

Unha vez celebrada-las Eleccións Locais que tiveron lugar o pasado día 24 de maio de 2015, e constituida a nova 

Corporación con data  13 de xuño de 2015, faise necesario proceder ó establecemento da nova organización 

municipal, en particular, o establecemento dun réxime de delegación de competencias a favor de diferentes 

Concelleiros. 

 

CONSIDERANDO que de conformidade ca lexislación á que se fixo referencia, esta Alcaldía pode delegar o 

exercicio das súas atribucións sempre e cando non se atopen dentro dos supostos previstos polo artigo 21.3 da Lei 

Reguladora das Bases de Réxime Local, polo artigo 13 da Lei 30/1992 de 26 de novembro, do Réxime Xurídico 
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das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común e 61.3 da Lei 5/1997 de 2 de xullo, de 

Réxime Local de Galicia, nos que se regulan as competencias que non poden ser obxecto de delegación. 

 

Por medio da presente e en uso das atribucións que legalmente teño conferidas, RESOLVO: 

 

PRIMEIRO: Conferi-las seguintes DELEGACIÓNS ESPECIAIS a favor dos sres/as Concelleiros/as que se 

indican, para a dirección e xestión das áreas de Goberno Municipal que a continuación se relacionan: 

  

Concelleiro de obras, medio rural e mar: PEDRO FERNÁNDEZ MANIN 

Concelleira de cultura, educación e comercio: SILVIA BLACH CUESTA 

Concelleira de Obras Turismo e medioambiente: MAITE LÓPEZ REGO 

Concelleira de asuntos sociais, sanidade, muller Xuventude e deportes: MERCEDES GONZALEZ ALONSO 

Concelleiro de seguridade cidadá, facenda e emprego: JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

 

SEGUNDO: As delegacións que se outorgan comprenderán exclusivamente a dirección interna e a xestión dos 

servizos correspondentes sin inclui-la facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a 

terceiros, que será exercida polo órgano municipal a quen corresponda a competencia, quedando, por tanto, 

suxeitas ó réxime xeral previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 

Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/86 de 28 de novembro (en adiante ROF), ó non contemplarse 

o alcance das mesas no Regulamento Orgánico da Corporación. 

 

En todo caso quedan excluidas as atribucións indelegables expresamente reservadas á Alcaldía no artigo 21.3 da 

Lei 7/1985 de 2 e abril e no artigo 61.3 da Lei 5/1997 de 22 de xullo, de Réxime Local de Galicia. 

 

TERCEIRO:  Delegar de forma indistinta en tódolos concelleiro/as deste Concello as competencias que a esta 

Alcaldía lle outorga o artigo 51.1 do Código Civil, na nova redacción dada ó mesmo pola Lei 35/1994 de 23 de 

decembro, para autorizar os matrimonios civís que se celebren neste término municipal. 

 

 Esta Delegación faculta a tódolos concelleiro/as para autorizar matrimonios civís, sen que nunha mesma 

cerimonia poida intervir máis dun deles. 

 

CUARTO: As atribucións delegadas deberánse exercer nos términos e dentro dos límites desta Delegación, non 

sendo susceptibles de ser delegadas polos seus titulares noutro órgano ou Concelleiro. 

 

QUINTO: De conformidade co disposto polo artigo 44 do ROF, estas delegacións terán efecto dende o día 

seguinte á data de notificación deste Decreto ós/ás concelleiro/as afectados e serán de carácter indefinido, sen 

perxuizo da potestade de avocación desta Alcaldía. 

 

En caso de ausencia, vacante, enfermidade ou calquera outro impedimento dos Concelleiro/as delegados, esta 

Alcaldía asumirá directa e automaticamente, as competencias delegadas, como titular da competencia orixinaria, 

entendéndose a estes efectos exercitada a potestade de avocación en base á presente resolución, sen necesidade 

dunha nova resolución expresa neste sentido. 

 

SEXTO: Dar conta ó Pleno desta Resolución na primeira sesión que teña lugar, e publicar o seu texto no Boletín 

Oficial da Provincia, en cumprimento do disposto polo artigo 44.2 do texto legal antes citado”.- 

 

 

“ RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

Nomeamento de Tenentes de Alcalde. 

 

Unha vez celebradas as Eleccións Locais que tiveron lugar o pasado día 24 de maio de 2015, e constituida a nova 

Corporación con data  13 de xuño de 2015, faise necesario proceder ó establecemento da nova organización 

municipal, en particular, ó nomeamento dos Tenentes de Alcalde, en exercicio da potestade de autoorganización que o 

artigo 4.1. a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, recoñece a esta Entidade. 

 

CONSIDERANDO que de conformidade co disposto polos artigos 21.2 e 23.3 da citada Lei, en concordancia cas 

previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas no art. 62 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Réxime 

Local de Galicia e 46 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais 
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aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro (en adiante ROF), os Tenientes de Alcalde serán 

libremente nomeados e cesados polo Alcalde entre os membros da Xunta de Goberno Local. 

 

CONSIDERANDO que esta Alcaldía, en uso das competencias que lle otorga a lexislación vixente con data 22 de 

xuño de 2007 procedeu mediante Resolución a designación dos membros da Xunta de Goberno Local. 

 

En uso das atribucións que me confire a citada lexislación, por medio da presente R E S O L V O: 

 

PRIMEIRO: nomear Tenentes de Alcalde deste Concello, con efectos do día de hoxe, os/a Concelleiros/a 
membros da Xunta de Goberno Local que a continuación se relacionan, os cales sustituirán, polo orden 
do seu nomeamento, a esta Alcaldía nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade: 

Primeiro Tenente de Alcalde: PEDRO FERNÁNDEZ MANIN 

SegundoTenente de Alcalde: MERCEDES GONZALEZ ALONSO 

Terceiro Tenente de Alcalde: MAITE LÓPEZ REGO 

Cuarto Tenente de Alcalde: SILVIA BLACH CUESTA 

 

SEGUNDO: A estos efectos, cando esta Alcaldía teña que ausentarse do término municipal, establecerá, 

mediante Decreto, a duración da ausencia, designando o Tenente de Alcalde que teña que asumir as súas 

competencias. 

 

De non conferirse esta Designación de forma expresa, esta Alcaldía será sustituída polo Primeiro Tenente de 

Alcalde e, no seu defecto, por calquera dos outros Tenentes de Alcalde establecidos que se encontren presentes, 

que deberán dar conta delo ó resto da Corporación, sen que durante o mesmo día poda actuar como Alcalde 

accidental máis de un deles. 

 

TERCEIRO: Comunicar este Decreto ós Tenentes de Alcalde afectados, facéndolles constar que terán que 

manter informada a esta Alcaldía do exercicio das suas atribucións como Alcalde en funciones, non pudendo no 

citado exercicio nin modificar as delegacións xa efectuadas por esta Alcaldía con anterioridade, nin otorgar 

outras novas. 

 

CUARTO: Dar conta ó Pleno da Corporación desta Resolución na Sesión Extraordinaria que se convoque en 

cumprimento do previsto polo artigo 38 do ROF “.- 

 

 

 

“RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

 

Nomeamento de membros da Xunta de Goberno Local. 

 

 

Unha vez celebradas as Eleccións Locais  que tiveron lugar o pasado día 24 de maio de 2015, e constituida a 

nova Corporación con data  13 de xuño de 2015, faise necesario proceder ó establecemento da nova organización 

municipal, en particular, á constitución da Xunta de Goberno Local, en exercicio da potestade de autoorganización que o 

artigo 4.1. a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, recoñece a esta Entidade. 

 

Considerando que de conformidade co disposto polos artígos 20.1. b) e 23 da citada Lei, en concordancia cas 

previsiones da lexislación autonómica de réxime local contidas no art. 65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de 

Réxime Local de Galicia e 41.3, 43.2 e 52 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 

das Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro (en adiante ROF), neste Municipio 

é obrigatoria a constitución da Xunta de Goberno Local por ter unha poboación de dereito superior a 5.000 

habitantes. 

 

En uso das atribuciones que me confire a citada lexislación, por medio da presente,  RESOLVO: 

 

PRIMEIRO:- Nomear como membros da Xunta de Goberno Local os seguintes Concelleiros: 

 

— Presidente: JAVIER JORGE CASTIÑEIRA  

— Vocales: PEDRO FERNÁNDEZ MANIN 
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SILVIA BLACH CUESTA 

MAITE LÓPEZ REGO 

MERCEDES GONZALEZ ALONSO 

 

SEGUNDO:- As sesións da Comisión Municipal de Goberno celebraranse na Alcaldía desta Casa Consistorial 

cada 15 días, os XOVES, ás 20 horas. 

 

TERCEIRO:-Facultar ó señor Alcalde-Presidente para altera-las sesións da Xunta de Goberno Local que 

coincidan con Semana Santa e Navidade, como consecuencia dos periodos vacacionais, cando con élo non se 

menoscabe a  xestión dos asuntos municipais, así como para pospoñer ou avanza-la celebración das sesions 

ordinarias do citado órgano, dentro da misma semana da súa celebración, cando o día fixado para éla sexa 

festivo. 

 

CUARTO:-  Corresponde á Xunta de Goberno Local, ademais da asistencia permanente ao Alcalde no exercicio 

das súas atribucións, as seguintes competencias atribuídas polo artigo 21 ao Alcalde que se delegan:  

 

- Outorgamento de licenzas de obra maior. 

- Informe de expedientes autorización autonómica de obra en solo rústico. 

- Informe de licenzas de actividade con incidencia ambiental. 

- Recoñecemento e liquidación de obrigas derivadas de compromisos de gastos de mais de 6.000 euros legalmente 

adquiridos.  

- Resolución dos expedientes de concesión de subvencións.  

 

QUINTO:- Comunicar esta resolución a tódolos Concelleiros afectados e ós Xefes dos diferentes Servicios 

Municipais, para o seu coñecemento e efectos. 

 

SEXTO:- Publicar esta resolución no Boletín Oficial da Provincia, en cumprimento do disposto polo art. 44.2 do ROF. 

 

SÉTIMO:- Dar conta ó Pleno desta resolución na sesión extraordinaria que se convoque para dar cumprimento ó 

previsto polo artígo 38 do ROF “.- 

 

 

Os Concelleiros/as membros asistentes á sesión, dánse por enterados.- 

 

 

Concluído o anterior, ás 21 horas e 23 minutos do día 8 de xullo de 2015, non sendo outro o obxecto 
da convocatoria, o señor alcalde titular levanta a sesión no lugar e data ao principio indicados, 
estendéndose a presente acta para constancia, de todo o que, como secretario, certifico.- 

 

O secretario,        O alcalde, 

RICARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  JAVIER JORGE CASTIÑEIRA 

 

 (DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE) 

 


