
 
 
 

ACTA  DA  SESIÓN  PLENARIA  ORGANIZATIVA 
CELEBRADA  O  DÍA   06 DE XULLO DE 2015 

 
Sras./Sres. Asistentes: 

 

ALCALDE-PRESIDENTE 

D. ALBERTO VARELA PAZ 

 

CONCELLEIRAS/OS 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

DONA PAOLA MARIA MOCHALES 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PÉREZ 

D. TOMÁS FOLE DÍAZ 

DONA ROCÍO A. LLOVO DEL RÍO 

DONA ELENA SUÁREZ SARMIENTO 

D. JESÚS LONGA SÁNCHEZ 

DONA ANA Mª GRANJA GUILLÁN 

D. ANGEL BENITO PÉREZ DORGAMBIDE 

DONA SAGRARIO CASTRO VIDAL 

D. JESÚS LÓPEZ RODRÍGUEZ 

DONA MARÍA MOSQUERA LEAL 

D. JUAN MANUEL FAJARDO RECOUSO 

DONA MARÍA VILLARONGA CHAZO 

D. XAVIER RÍOS GONZÁLEZ 

D. GASPAR ANTONIO GONZÁLEZ SOMOZA 

 

SECRETARIA  

DONA ROSA LOSADA SUÁREZ 

INTERVENTORA 

DONA TRINIDAD GÓMEZ REIRIZ 

 

Na Casa do Concello de Vilagarcía de 

Arousa, sendo as 18:00 do día 6 de xullo de 

2015, e coa asistencia da Secretaria, 

reuníronse, en primeira convocatoria, os 

señores Concelleiros, que á marxe se 

relacionan como asistentes, co obxecto de 

celebrar Sesión Plenaria Extraordinaria 

convocada ó efecto.  

 A  continuación  procédese  a  trata-los 

asuntos  que  figuran  na  Orde  do  Día: 

 

1. Aprobación, se procede, da acta da 

sesión anterior celebrada o día 13 de 

xuño de 2015, con motivo da 

constitución da nova Corporación 

Municipal. 

2. Toma de coñecemento das Resolucións 

da Alcaldía emitidas nos meses de abril 

e maio de 2015. 

3. Toma de coñecemento das Resolucións 

da Alcaldía en materia de: Membros da 

Xunta de Goberno Local e 

competencias, delegacións conferidas 

pola Alcaldía e nomeamentos de 

Tenentes de Alcalde. 

4. Toma de coñecemento da constitución 

dos grupos políticos municipais. 

5. Aprobación, se procede, da 

periodicidade de sesións do Pleno da 

Corporación Municipal. 
 

6. Aprobación, se procede, da creación e composición das Comisións Informativas 

Permanentes. 

7. Aprobación, se procede, dos nomeamentos de representantes da Corporación en 

órganos colexiados, que sexan de competencia do Pleno. 

8. Aprobación, se procede, do establecemento de retribucións ao Alcalde, Concelleiros 

Delegados e determinación de número, características e retribucións do persoal 

eventual. 

9. Aprobación, se procede, das asignacións aos grupos políticos municipais. 

10. Aprobación, se procede, das indemnizacións en concepto de asistencias pola 

concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación. 

 

 
1.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA ACTA DA SESIÓN ANTERIOR CELEBRADA O DÍA 
13 DE XUÑO DE 2015, CON MOTIVO DA CONSTITUCIÓN DA NOVA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL..- Polo Sr. Alcalde pregúntase se hai algunha proposta de rectificación da acta 

correspondente á sesión plenaria de data 13 de xuño de 2015, constitutiva da nova 

Corporación Municipal. 

 



 
 
 

- O Sr. Fajardo Recouso indica que a súa fórmula do xuramento correcta é: �Por 

imperativo legal prometo acatar os terxtos que se nos presentan pero continuarei 

traballando por unha sociedade radicalmente  máis democrática, xuta e igualitaria e libre de 

corrupción, no marco dunha república onde se respecte o dereito de autodeterminación 

dos pobos.� 

 

O Pleno da Corporación, coa corrección indicada, acorda aprobar a acta por unanimidade.  

 

 
2.- TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA EMITIDAS NOS 
MESES DE ABRIL E MAIO DE 2015.:   
 
RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DE DATAS ANTERIORES: 
Nº DESCRICIÓN 
1 Recoñecemento de obrigas 

2 Aprobación expte. Modificación de créditos de incorporación de remanentes 

 

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DO MES DE ABRIL DE 2015: 
Nº DESCRICIÓN 
3 Remisión de expediente administrativo a Xulgado e orde e representación defensa 

intereses exercida por letrado en procedemento xudicial. 

2 Requirimento a letrado para que exercite accions para reparación quebranto 

patrimonial inflixido 

20 Aceptación de comunicación preva e documentación obras. 

10 Concesión de legalización de instalación ou obra 

2 Denegación de licenza de obra 

3 Concesión de licenza para acometida e conexión as redes de auga e/ou 

saneamento 

4 Concesión de licenza de obra maior 

3 Concesión de licenza de obra para canalización soterrada 

8 Concesión de licenza de obra menor 

2 Declaración caducidade procedemento e arquivo expediente solicitude licenza 

actividade/apertura 

1 Declaración desestimento solicitude transmisión de licenza municipal de 

actividade/apertura 

9 Arquivo solicitude licenza de actividade/apertura 

1 Concesión de prórroga para realizacion de obra maior 

4 Concesión de licenza de segregración/agrupación 

1 Concesión de licenza municipal para exercicio de actividade 

7 Concesión de licenza municipal apertura de establecemento 

21 Aceptación comunicación previa e documentación para inicio de actividade 

2 Acordar tramite de audiencia a empregado municipal por ausencia posto de traballo 

1 Orde dedución de haberes a empregado municipal por ausencias inxustificadas 

posto de traballo 

3 Concesión de gratificación especial por substitución e traballo de categoría superior 

1 Nomeamento funcionaria interina auxiliar administrativo 

1 Remisión de copia aviso previo celebración elección comité de empresa a 

empregados 

1 Lista aspirantes admitidos e excluídos selección auxiliares policía local 2015 

1 Criterios selección de traballadores/as desempregados/as en situación de risco de 

exclusión social perceptoras de RISGA 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina servizos prestados en domingo 



 
 
 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina servizos en xornada nocturna 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina gratificación por festivos 

1 Nomeamento censo de persoal laboral �especialistas e non cualificados� mesa de 

idade en eleccións sindicais 

1 Aprobación gasto aportación plan de pensións mes de marzo 

2 Arquivo de expediente de reposición de legalidade urbanística 

1 Requirimento aportación informe-ditame seguridade edificio 

1 Requirimento prazo para execución obras para garantir a seguridade de edificación 

1 Requirimento prazo presente certificación seguridade e estabilidade muro 

1 Orde retirada postes cerre colocados sen licenza 

1 Incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística 

1 Concesión de licenza para tenza de animais potencialmente perigosos 

1 Baixa inscrición can no rexistro municipal de animais potencialmente perigosos 

8 Aprobación de expediente de modificación de créditos de xeración de créditos de 

natureza non tributaria 

1 Recoñecemento de obrigas 

1 Rectificación erro aritmético calculo importe expediente transferencia de créditos 

2 Aprobación de expediente de modificación de créditos de transferencias de créditos 

6 Compensación de crédito e débito 

2 Adxudicacón contrato de prestamo 

8 Orde de pago de facturas 

1 Aprobación rectificación prego de condicións para concertación de préstamo 

6 Iniciación de oficio expedientes sancionadores de tráfico 

5 Cdesestimación recurso interposto e conformación resolución expediente 

sancionador de tráfico 

2 Aprobación plan de seguridade e saúde obras 

1 Aprobación anexo plan de seguridade e saúde obras 

1 Aprobación expediwente de contratación 

3 Inscrición de Asociación en rexistro municipal 

1 Aceptación de vehículo cedido polo Xulgado do Penal nº 3 de Pontevedra 

1 Aprobación liquidacións contidas en cargos.  

 

TOTAL:   174 
 

RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA DO MES DE MAIO DE 2015: 
Nº DESCRICIÓN 
7 Orde de pago de facturas 

1 Arquivo expediente solicitude licenza de apertura de establecemento 

1 Declaración caducidade expediente transmisión licenza municipal 

apertura/actividade 

1 Aceptación renuncia procedemento inicio exercicio de actividade 

2 Concesión de licenza definitiva instalación, apertura e funcionamento actividade 

3 Concesión de licenzia municipal de apertura de establecemento 

7 Aceptación comunicación previa inicio exercicio de actividade 

33 Aceptación comunicación previa en relación con obras 

4 Concesión de licenza municipal de obra menor 

1 Autorización para instalación de rótulo 

1 Autorización para instalación de toldo 

1 Autorización segregación terreos para cesión ao Concello 

1 Aprobación definitiva proxecto urbanización finca 

1 Aprobación inicial plan especial unidade execución nº 21 

3 Concesión licenza municipal canalización 



 
 
 

6 Concesión de legalización obras ou instalacións 

2 Conformidade a proxecto de execución vivenda unifamiliar 

1 Concesión de licenza de primeira ocupación e/ou acometida e concexión auga e/ou 

saneamento 

10 Concesión de licenza para acometida e conexión auga e/ou saneamento 

7 Concesión de licenza municipal de obra maior 

6 Aprobación gasto taxa publicación anuncio BOP e/ou DOG 

1 Orde concesión prazo para execución obras reposición legalidade urbanística 

1 Requirimento prazo para realización obras fachada edificación 

1 Orde concesión prazo para solicitude licenza municipal legalización de obras 

2 Orde prazo para reposición seguridade taludes 

2 Requirimento aportación informe-ditame seguridade elementos exteriores 

edificación 

1 Orde prazo presentación informe director obras construcción edificación en relación 

seguridade 

1 Orde prazo para presentación acreditación tecnica e grafica saida de gases 

1 Requirimento prazo aporte documentación en relación recurso reposición contra 

orde retirada alpendre 

4 Incoación de expediente de reposición da legalidade urbanística 

5 Arquivo expediente reposición legalidade urbanística 

4 Representación e defensa interese do Concello exercida por letrado en 

procedemento xudicial 

2 Concesión prazo para presentación alegacións en relación muro en mal estado 

2 Estimación recurso en relación requirimento ou multa 

2 Nomeamento funcionario interino 

1 Trámite de audencia a empregado municipal por ausencia inxustificada posto de 

traballo 

1 Desestimación reclamació nprevia presentada por empregadas empresa Conforocio 

Consultora, S.L. 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina servizos presetados en domingo 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina gratificación por festivos 

1 Recoñecemento e aboamento en nómina xornada nocturna 

2 Constitución mesa e inicio proceso renovación membros Comisión de Control do 

Plan de Pensións 

1 Concesión gratificación especial por prestación servizos en posto superior categoría 

1 Comunicacion a organizacións sindicais dereito a formar parte da Mesa de 

Negociación conxunta do Concello para probas selección Auxiliares Policía Local 

1 Aprobación lista definitiva admitidos/excluídos e nomeamento tribunal para 

Selección Auxiliares Policía Local 

1 Dedución proporcional de haberes a empregado público por ausencia non 

xustificada do posto de traballo 

1 Aprobación gasto correspondente a aportación ao Plan de Pensións 

1 Habilitación local para constitución mesas electorais persoal Concello e 

nomeamento representación 

1 Fixación criterios selección de traballadores/as desempregados/as en risco de 

exclusión social perceptores/as de RISGA 

2 Iniciación expediente sancionador infracción detectada en inspección 

establecemento-Actividades clasificadas 

9 Aprobación expediente de Modificación de créditos de transferencias de créditos 

1 Aprobación expediente modificación de créditos de incorporación de remanentes 

2 Aprobación expedeinte de modificación de saldos iniciais non orzamentarios 

1 Aplrobación de expediente de recoñecemento extraxudicial de créditos 



 
 
 

1 Aprobación relación de facturas 

1 Recoñecemento de obrigas 

1 Rectificación expediente modificación orzamentaria 12/TC/2015. 

10 Iniciación de oficio expedientes sancionadores infraccións de tráfico 

1 Imposición sancións expedientes infraccións de tráfico 

12 Desestimación alegacións expedientes sancionadores infraccións de tráfico 

7 Sobresemento actuacións expedientes sancionadores infraccións de tráfico 

4 Concesión de licenza tenza animais potencialmente perigosos 

1 Desestimación reclamación responsabilidade patrimonial en materia de danos e 

prexuízos 

3 Inscrición asociación en Rexistro Municipal 

4 Aprobación expediente de contratación procedemento aberto 

1 Ampliación de prazo de execución obra municipal 

3 Avocación puntual competencias por razóns de urxencia 

1 Adxudicación �Subministro e instalación de equipamentos biosaúdables� 

2 Aprobación Plan de Seguridade e Saúde obras 

1 Aprobación Plan de xestión de residuos obras 

1 Fixación de tarifas para o transporte urbano en Autotaxis para o ano 2015 

  

TOTAL: 211 
 
O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 
3.- TOMA DE COÑECEMENTO DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA EN MATERIA DE: 
MEMBROS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E COMPETENCIAS, DELEGACIÓNS 
CONFERIDAS POLA ALCALDÍA E NOMEAMENTOS DE TENENTES DE ALCALDE.:  
Dáse conta das Resolucións da Alcaldía do teor seguinte: 

 

RESOLUCIÓN DA ALCALDIA (15 de xuño de 2015) 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL ( composición, competencias e réxime de sesións) 

 

Conforme ao disposto no artigo 20 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de 

Réxime Local, os municipios con mais de cinco mil habitantes contarán como órgano 

necesario con Xunta de Goberno Local. 

 

Dito órgano integrase polo Alcalde e un número de concelleiros non superior a un terzo do 

número legal ( actualmente 7), sendo nomeados e separados libremente pola Alcaldia, 

correspondéndolle a asistencia ao Alcalde no exercicio das súas funcións, así como as 

atribucións que o Alcalde ou outro órgano municipal lle delegue, e lle puideran atribuír 

directamente as leis ( artigo 23 da lei 7/1985, e 52 e 53 do RD.2568/1986). As atribucións 

que se deleguen na Xunta de Goberno Local exerceranse de conformidade co previsto nos 

artigos 114 a 118 do RD.2568/1986. 

 

Vistas as atribucións que corresponden á Alcaldia segundo o artigo 21 da Lei 7/1985, así 

como os concordantes da Lei 5/1997, de Administración Local de Galicia, o RD.781/1986, 

polo que se aproba o Texto Refundido de disposicións legais vixentes en materia de 

Réxime local, en tanto non foran afectados polas modificacións efectuadas na Lei 7/1985, e 

demais normativa básica vixente, considerando unicamente aquelas atribucións e 

facultades delegables, esta Alcaldia no exercicio da competencia que lle outorga o artigo 44 

do RD.2568/1986, RESOLVE: 

 



 
 
 

Primeiro: Xunto o Alcalde-Presidente, integran a Xunta de Goberno local os seguintes 7 

concelleiros: 

DONA TANIA GARCÍA SANMARTÍN 

D. ARGIMIRO SERÉN MERA 

DONA PAOLA MARÍA MOCHALES. 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO 

DONA SONIA OUTÓN CASAL 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN 

DONA LUZ Mª ABALO PÉREZ 

 

Segundo: A Xunta de Goberno Local celebrará Sesión ordinaria os luns ( ou dia hábil 

seguinte, de ser festivo) as 10:00 horas, en primeira convocatoria e ás 10:30 horas en 

segunda convocatoria. 

Así mesmo poderá celebrar sesión extraordinaria cando así o considere o Alcalde-

Presidente. 

 

Terceiro: Efectuar as seguintes DELEGACIÓNS na xunta de goberno local: 

 

A) EN MATERIA CONTRACTUAL E DE BENS: 

 

1.- A aprobación dos proxectos de obras e de servizos, cando sexa competente o Alcalde 

para a súa contratación ou concesión e estean previstas no orzamento municipal. 

 

2.- A adxudicación dos contratos de obras, de subministro, de servizos, de xestión de 

servizos públicos, os contratos administrativos especiais, e os contratos privados cando o 

seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento ni, en  calquera caso, 

a contía de seis millóns de euros, incluídos os 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 nin a porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do 

orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada. 

 

3.- A adxudicación das concesións sobre os bens e a adquisición de bens inmobles e 

dereitos suxeitos á lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10% dos 

recursos ordinarios do orzamento nin o importe de tres millóns de euros, así como a 

alleación do patrimonio, cando o seu valor non supere a porcentaxe nin a contía indicados. 

 

4.- Todas aquelas modificacións contractuais, aprobación de liquidacións e 

complementarios, referidas ás adxudicacións a que se refire o apartado 2 anterior. 

 

5.- Resolución, interpretación e denuncia de contratos a que se refire o apartado 2 anterior. 

 

B) EN MATERIA DE LICENZAS: 

 

1.-  A resolución das peticións relativas a concesión e aluguer de nichos e terreos para 

unidades de enterramento nos cemiterios municipais, así como transmisión da concesión 

intervivos e mortis causa. 

 

2.-  Autorización de instalacións varias en vía ou terreos públicos municipais (como por 

exemplo: quioscos, circos, postos de feira, postos de venda ocasional�). 

 

3.-  A resolución dos expedientes relativos a concesión das seguintes licencias: autotaxis e 

demais vehículos de aluguer, así como o permiso de condutor, cambios de vehículo. 



 
 
 

Declaración da suspensión ou caducidade das licenzas de autotaxi e réxime sancionador e 

transmisións de titularidade das licenzas de autotaxi. 

 

 

C) EN MATERIA ECONÓMICO FINANCIEIRA:  

 

1.- O desenvolvemento de xestión económica de acordo co orzamento aprobado, e 

dispoñer gastos dentro dos límites de competencia da Alcaldía. 

 

2.- Os actos de autorización, disposición e recoñecemento de obrigas que sexan 

competencia da Alcaldía, agás nos seguintes supostos: nóminas de persoal, seguridade 

social, IRPF e intereses, comisións bancarias e amortización de préstamos, nos que a 

autorización e disposición dos gastos e o recoñecemento e liquidación das obrigas será 

competencia da Alcaldía calquera que sexa a súa contía. 

 

3.- Aprobación e concesión de subvencións, así como o recoñecemento de obriga á vista 

das xustificacións presentadas, incluídas as axudas de emerxencia social. 

 

4.- Solicitude e aceptación de subvencións outorgadas ó Concello, agás os supostos nos 

que se esixa a solicitude e/ou aceptación por algún órgano municipal específico, así como 

a aprobación dos convenios de colaboración. 

 

5.- Aprobación de pagamentos coa modalidade de �a  xustificar� de conformidade coa 

normativa aplicable. Aprobación, no seu caso, das contas xustificativas presentadas. 

 

6.- Constitución de anticipos de caixa fixa. Aprobación, no seu caso, das contas 

xustificativas presentadas; aprobación da reposición de fondos ou cancelación do anticipo. 

 

7.- Aprobación de certificacións de obra. 

 

D) EN MATERIA DE RENDAS, RECADACIÓN E TESOURERÍA: 

 

1.- Acordos relativos a cancelación de avais ou devolución de avais ou fianzas constituídas 

ou ingresadas a favor do Concello. 

 

2.- Aprobación de padróns e matrículas de tributos municipais. 

 

3.- Acordos relativos a baixas de suxeitos pasivos ou calquera rectificación de datos de 

contribuíntes, agás cambios por alteracións de carácter xurídico no Imposto de Bens 

Inmobles. 

 

4.- Concesión de beneficios fiscais (exencións, bonificacións,�). 

 

5.- Revisión de oficio de actos ditados en vía de xestión tributaria, cando esta sexa 

competencia de alcaldía, e os actos revisados teñan sido ditados pola Xunta de Goberno 

Local. 

 

14.- Rectificación de erros de actos ditados en vía de xestión tributaria, cando os actos 

rectificados teña sido ditados pola Xunta de Goberno Local. 

 

6.- Aprobación da Conta de Recadación.   



 
 
 

 

E) EN MATERIA DE PERSOAL: 

 

1.- Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de persoal 

aprobado polo Pleno. 

 

2.- Aprobación das bases das probas para selección de persoal e para os concursos de 

provisión de postos de traballo, agás persoal laboral temporal. 

 

3. � Acordar a contratación e inicio do expediente de selección de persoal laboral temporal. 

 

4.- Outorgar as axudas que corresponde ao persoal conforme ao acordo marco e convenio 

colectivo vixente. Concesión de anticipos ó persoal. 

 

5.- Aprobar o recoñecemento de trienios ao persoal, asi como os servizos previos. 

 

6.- Aprobación e recoñecemento de obriga polas gratificacións por traballos realizados fora 

da xornada laboral do persoal funcionario e horas extraordinarias do persoal laboral. 

 

7.- Autorizar a asistencia a cursos, xornadas, compensación horaria, etc. 

 

8.- Execución de sentenzas xudiciais.  

 

9.- Resolución de reclamacións e peticións formuladas polo persoal municipal en materia 

de recursos humanos, cando así o considere a Alcaldía. 

 

F) EN MATERIAS DE SERVIZOS SOCIAIS: 

 

1.- A concesión de tarxetas de estacionamento para persoas con discapacidade. 

 

2.- Altas e baixas nas listas de espera do servizo de axuda no fogar, e no de teleasistencia 

domiciliaria 

 

3.- Axudas de emerxencia social 

 

4.- Axudas do programa de inserción social 

 

5.- Axudas para a asistencia á escola infantil municipal 

 

6.- Resolución das solicitudes declarando a admisión ou exclusión nas prazas na Escola 

Infantil, outros programas que se desenvolvan en materia de servizos sociais 

(conciliatardes, intervención familiar, etc.). 

 

G) NOUTRAS MATERIAS: 

 

1.- No relativo a mercados: autorización de novos postos e traspaso de postos do mercado 

semanal e da praza de abastos 

 

2.- Suspensión do exercizo de licenzas do mercado semanal e praza de abastos. 

 

3.- Autorización da modificación de días de apertura da praza de abastos e mercado 

semanal. 



 
 
 

 

4.- Altas e baixas nos postos do mercado semanal e postos no exterior da praza de 

abastos. 

 

5.- Resolución de expedientes de responsabilidade patrimonial incoados contra o Concello. 

 

6.- En canto á terceira idade: concesión de tarxetas de bono bus municipais.  

 

7.- Autorización de uso de vías públicas, locais municipais e instalacións culturais 

municipais. 

 

8.- Aprobación da colaboración municipal coa cesión de medios municipais ás AA.VV., 

Culturais e outras entidades sen ánimo de lucro. 

 

9.- Resolución dos recursos de reposición interpostos contra os acordos de Xunta de 

Goberno Local. 

 

10.- Determinación de sinalización informativa ou prohibicións en materia de trafico e 

circulación con carácter permanente, así como cortes ou cambios na circulación puntuais 

debido a celebración de probas, actos e demais actividades agás no caso de inmediatez 

das mesmas previo informe da policía, e demais temas previstos na Ordenanza Municipal 

de Circulación que veña atribuída a súa competencia á Xunta de Goberno Local. 

 

 

Cuarto: A Xunta de Goberno Local reunirase, previa convocatoria do Alcalde, para a 

celebración da sesión constitutiva nos dez días seguintes a presente resolución. Na mesma 

sesión deberase aceptar por dito órgano a delegación das atribucións aquí efectuadas. 

 

Quinto: O Alcalde, en calquera momento, poderá asumir as atribucións delegadas por esta 

resolución, sen prexuízo de poder avogar en calquera momento as competencias 

delegadas con arranxo á lexislación vixente sobre procedemento administrativo común. 

 

Sexto: A presente resolución goza de efectividade dende o dia seguinte a súa data, sen 

prexuízo da súa publicación no BOP, e da dación de conta ao Pleno na primeira sesión que 

se celebre. 

 

Sétimo: Notifíquese a presente resolución aos concelleiros membros da Xunta de Goberno 

Local para o seu coñecemento e efectos. 

 

Vilagarcia de Arousa, a 15 de xuño de 2015. 

 

 

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA (17 de xuño de 2015) 

(Fixación de áreas de goberno e concelleiros responsables das distintas áreas) 
 
 
 
Os/as Concelleiros/as delegados/as constitúen un órgano de goberno complementario da 

organización, sinalando o artigo 43 (e seguintes) do ROF os termos das delegacións ao 

distinguir entre delegacións xenéricas e especiais. É dicir, por un lado o Alcalde pode 

efectuar decreto de delegacións xenéricas de unha ou varias áreas a favor dos membros da 

Xunta de Goberno Local, e por outro lado, o Alcalde, tamén por decreto, pode efectuar 



 
 
 

delegacións especiais en calquera concelleiro/a para a dirección e xestión dos servizos 

correspondentes. As delegacións xenéricas se refiren a unha ou varias áreas ou materias 

determinadas e poden abarcar tanto a facultade de dirixir os servizos correspondentes 

como a da súa xestión en xeral. 

 

Vistos os artigos 21 da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime Local, artigo 61.3 da Lei 

5/1997, de administración local de Galicia, artigos 43 a 35 e 114 a 118 do Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, esta Alcaldía, en 

exercicio das atribucións que lle confiren os citados artigos: 

DECRETA: 

Primeiro: Efectuar as delegacións xenéricas a favor dos membros da Xunta de Goberno 

Local e establecer as áreas de goberno municipal para o Concello de Vilagarcía de Arousa, 

sendo a súa denominación, o/a concelleiro/a de goberno responsable da área e o ámbito 

funcional o seguinte: 

 

1) ÁREA DE EDUCACIÓN E DEPORTES: 

D ARGIMIRO SERÉN MERA , que comprende o seguinte ámbito: 

a) Fomento, promoción, xestión e desenvolvemento da actividade física, práctica 

deportiva e instalacións deportivas. 

b) A Presidencia da Fundación Pública de Servizos Deportivos Municipais. 

c) Os asuntos relacionados cos temas educativos, que inclúe o mantemento e 

conservación dos centros públicos docentes (CEIPs). 

d) Supervisión do funcionamento do Conservatorio e da Escola Municipal de Música. 

e) Bibliotecas Municipais. 

f) Servizo de limpeza de Colexios, Instalacións Deportivas e Outros. 

 

2) AREA DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS: 

Dona PAOLA MARÍA MOCHALES, que comprende o seguinte ámbito: 

a) Supervisión do funcionamento e das competencias da Xerencia Municipal de 

Urbanismo. 

b) Coordinación dos traballos de revisión do PXOM. 

c) Preparación das propostas en materia urbanística. 

d) Supervisión das obras adxudicadas polo Concello encomendadas a empresas 

contratistas externas. 

 

3) ÁREA DE SERVIZOS E RELACIÓNS VECIÑAIS: 

D. LINO MOURIÑO SANTIAGO, que comprende o seguinte ámbito: 

a) Interlocutor municipal coas asociacións veciñais e comunidades de montes. 

b) Atención ás queixas e necesidades formuladas polos veciños das zonas rurais e 

urbanas do Concello. 

c) Rede de sumidoiros. 

d) Servizos Municipal de Obras. 

e) Iluminación pública. 

f) Vías públicas. 

g) Xestión de residuos sólidos urbanos e limpeza viaria e abastecemento de auga 

potable. 

h) Mantemento dos espazos públicos urbanos e rurais. 

i) Parques, Xardíns, praias e Medio Ambiente. 

j) Accesibilidade 

k) Policía en materia de vertedoiros incontrolados. 

l) Supervisión e control de sanidade ambiental (verquidos augas residuais, analíticas 

auga consumo, calidade augas praias, etc) 



 
 
 

m) Cemiterios 

 

 

4) AREA DE CULTURA, XUVENTUDE E PERSOAL: 

Dona SONIA OUTÓN CASAL, que comprende o seguinte ámbito: 

a) Coordinación e supervisión do servizo municipal de Xuventude. 

b) Fomento e coordinación de actividades lúdicas promovidas por outras 

administracións ou entidades públicas dirixidas á xuventude. 

c) Iniciativa, programación e xestión de actividades lúdicas e festas. 

d) Voluntariado 

e) Normalización lingüística. 

f) Coordinación e supervisión do servizo de cultura. 

g) Intervencións culturais. 

h) Proposta de uso das instalacións culturais a entidades e particulares. 

i) Xestión de locais de ensaio 

j) Coordinación e supervisión do servizo de cultura e funcionamento do Auditorio, Sala 

de Exposicións Rivas Briones, Salón García e Praza da Peixería 

k) Os recursos humanos do Concello, o que conlevará as directrices en materia de 

persoal, participar en negociacións sindicais e temas en materia de réxime interior. 

l) Concesión de vacacións e permisos aos empregados municipais. 

m) Prevención de riscos laborais. 

 

5) ÁREA DE ECONOMÍA E FACENDA: 

Dona LUZ MARÍA ABALO PÉREZ, que comprende o seguinte ámbito: 

a. Orzamentos e gasto público. 

b. Ingresos de dereito privado e de dereito público, propostas sobre ordenanzas 

fiscais. 

c. Recadación en período voluntario e executivo. 

d. Informática, telefonía e novas tecnoloxías. 

 

6) ÁREA DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE 

Dona  TANIA GARCÍA SANMARTÍN , que comprende o seguinte ámbito: 

a. Servizos Sociais. 

b. Servizo de drogodependencias e unidade de día. 

c. Política de igualdade. 

d. Persoas Maiores. 

e. Supervisión do funcionamento da Escola Infantil de Vilagarcía e Arousa e 

coordinación coa Escola Infantil de O Carril. 

f. Coordinación dos servizos relacionados coa infancia: (Educación Social) 

g. Axuda no fogar 

h. Servizo Conciliatardes. 

 

 

7)  ÁREA DE POLICÍA LOCAL, SEGURIDADE E PROMOCIÓN ECONÓMICA: 

D. JUAN ANTONIO PÉREZ CALLÓN, que comprende o seguinte ámbito: 

a. Propostas de sinalización informativa e prohibicións en materia de tráfico e 

circulación con carácter temporal. 

b. Cortes ou cambios de circulación puntuais debido á celebración de probas. 

c. Coordinación e supervisión do Servizo de Policía Local, Protección Civil e 

Emerxencias. 

d. Medidas de prevención de incendios. 



 
 
 

e. Policía en materia de tenencia de animais potencialmente perigosos e as cuestións 

relativas á canceira municipal. 

f. Emprego e Formación, incluíndo os centros destinados a estas áreas (Escola 

Obradoiro, Centro de Formación de Matosinhos�). 

g. Supervisión do Servizo de OMIC 

h. Turismo 

i. Promoción do Comercio 

j. Interlocutor coas asociacións representativas da hostalería, comercio, autónomos. 

k. Mellora, mantemento e conservación dos mercados municipais e funcionamento do 

mercado semanal de venda ambulante. 

 

 
Segundo: O Alcalde, en calquera momento, poderá asumir as atribucións delegadas por 

esta resolución, sen prexuízo de poder avogar en calquera momento as competencias 

delegadas con arranxo á lexislación vixente sobre procedemento administrativo común. 

 

Terceiro: Os concelleiros mencionados neste Decreto non poderán delegar nun terceiro as 

atribucións que lle conferiu a Alcaldía. 

 

Cuarto: Os concelleiros con delegación da Alcaldía deberán informar previamente ó Alcalde 

da adopción de decisións de transcendencia. 

 

Quinto: As precedentes delegacións deberán ser aceptadas por parte dos concelleiros, 

entendéndose aceptada tacitamente se no prazo de tres días hábiles non fai expresa 

manifestación rexeitando a delegación. 

 

Sexto: Notifíquese a presente resolución, persoalmente, ós señores concelleiros, déase 

conta da mesma ó Pleno da Corporación na primeira sesión que celebre, e publíquese no 

Boletín Oficial da Provincia, todo elo sen prexuízo da súa efectividade dende a súa 

aceptación. 

 

Vilagarcía de Arousa, a 17 de xuño de 2015. 

 

 

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA  (19 de xuño de 2015) 

( TENENTES DE ALCALDE) 

 

 

De conformidade co disposto no artigo 23. da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das 

Bases do Réxime Local e os artigos 46-1 do Regulamento de Organización, Funcionamento 

e Réxime Xurídico das Entidades locais do 28 de novembro de 1986, e 62 e 63 da Lei 

5/1997, do 22 de xullo, da Administración Local de Galicia, aos tenentes de alcalde, como 

tales, correspóndelles substituír á Alcaldía e pola orde do seu nomeamento, nos casos de 

vacante,  ausencia, enfermidade sendo libremente designados e removidos polo Alcalde de 

entre os membros da Xunta de Goberno Local. 

 

Sendo competencia desta Alcaldia o nomeamento dos Tenentes de Alcalde de entre os 

membros da Xunta de Goberno Local segundo establece o artigo 21.2 e 23 da Lei 7/1985, 

de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime local 7/1985, RESOLVO: 

 

Primeiro: Nomear Tenente de Alcalde ós/as Concelleiros/as:  

1º Tenente de Alcalde: Dona Tania García Sanmartín 



 
 
 

2º Tenente de Alcalde: D. Argimiro Serén Mera  

 

Segundo:  Da presente resolución darase conta ó Pleno na primeira sesión que se celebre, 

notificándose ademais, persoalmente ó designado, e publicarase no Boletín Oficial da 

Provincia, sen prexuízo da súa efectividade desde o día seguinte da presente resolución. 

 

Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde, ante min a Secretaria que dou fe.  

 

Vilagarcía de Arousa,   19 de xuño de 2015.  

 

 

O Concello Pleno queda sabedor. 

 

 
4.- TOMA DE COÑECEMENTO DA CONSTITUCIÓN DOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPAIS.:  Conforme ó preceptuado no artigo 24 e 25 do RD.2568/1986 polo que se 

aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico da 

corporacións locais, presentáronse escritos de constitución dos seguintes grupos, asinados 

por todos os membros que os integran, así como a designación de voceiros. 
 

GRUPO POLÍTICO 

NÚMERO DE MEMBROS 

VOCEIRO/A 

SUPLENTE DO VOCEIRO/A 

PSdeG-PSOE 

8 Membros 

Dona Tania García Sanmartin 

Suplente:  D. Lino Mouriño Santiago. 

PP 

7 Membros 

D. Tomás Fole Díaz 

Suplentes: Dona Rocio Ana Llovo del Río 

                   Dona Mª Elena Suárez 

Sarmiento 

EU 

3 Membros 

D. Jesús López Rodríguez 

Suplentes: Dona María Mosquera Leal 

                  D. Juan Manuel Fajardo Recouso 

Bloque Nacionalista Galego - BNG 

2 Membros 

Dona María Villaronga Chazo 

Suplente: D. Javier Ríos González 

 

PDDdG � Somos Maioría (Participación 

Democrática Directa) 

1 Membro 

D. Gaspar González Somoza 

 

 
5.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA PERIODICIDADE DE SESIÓNS DO PLENO DA 
CORPORACIÓN MUNICIPAL.:  Dáse conta da Proposta da Alcaldía, do seguinte teor: 

 

ASUNTO: Periodicidade das sesións do Pleno 
 
O Artigo 38 do ROF establece que dentro dos trinta días hábiles (segundo o Art. 48 da 
LRXAP) seguintes ao da sesión constitutiva, o Alcalde convocará a sesión ou sesións 
extraordinarias do Pleno da Corporación que sexan precisas, a fin de resolver, entre outros 
asuntos sobre a periodicidade das sesións do Pleno. 
 
Por outra banda o réxime de sesións do Pleno establécese no Artigo 46 da LBRL, así 
mesmo o artigo 4 do Regulamento Orgánico do Pleno do Concello de Vilagarcía de Arousa 
distingue tres tipos de sesións (ordinarias, extraordinarias e extraordinarias urxentes), 



 
 
 

sinalando que o Pleno realizará sesións ordinarias, con carácter mensual e ao inicio do 
mandato estableceranse as datas e horario concretos. Tamén establece o citado 
Regulamento Municipal que a Alcaldía, por propia iniciativa ou a petición da Xunta de 
Voceiros poderá variar por circunstancias excepcionais e xustificadas o día de celebración 
dalgunha sesión ordinaria, apartándose o menos posible do acordado polo Pleno, 
comunicándoo aos  interesados e publicándoo no taboleiro de anuncios coa maior 
antelación posible. 
 
Tendo en conta que o Concello de Vilagarcía de Arousa conta con mais de 20.000 
habitantes e que as sesións ordinarias dos Plenos, deben celebrarse como mínimo, unha 
vez cada mes veño en propoñer ao Pleno da Corporación Municipal a adopción do seguinte: 
 
ACORDO: 
 
O Pleno da Corporación Municipal celebrará sesión ordinaria o último xoves de cada mes, 
ás dezasete horas, no suposto de ser este festivo, celebrarase a sesión plenaria ordinaria o 
día hábil anterior. 
Por outra banda, a semana anterior á sesión do Pleno Ordinario poderá celebrarse Xunta de 
Voceiros coa finalidade de examinar os asuntos a incluír na Orde do Día da devandita 
sesión. 
Non obstante, o Pleno da Corporación adoptará o acordo que estime conveniente. 
Vilagarcía de Arousa, 1 de xullo de 2015. 
O ALCALDE, 
Alberto Varela Paz 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o Pleno se celebraba os luns e pasa a 

celebrarse o xoves para facilitar o estudo dos expedientes, pois o fin de semana non se 

poden consultar os expedientes, e o horario se mantén ás dezasete horas. 

 

- O Sr. Fole Díaz pregunta se haberá debate conxunto dos temas deste Pleno. 

 

- O Sr. Alcalde contesta que si haberá debate conxunto para os puntos 7, 8, 9 e 10 da orde 

do día, con mais tempo para as intervencións. 

 

- O Sr. González Somoza di que o Concello debe facilitar a asistencia aos Plenos. Propón 

que se realicen fóra do horario laboral, despois das 20 horas, o xoves está bén, ou outro 

día, e outra alternativa sería os sábados pola mañá. 

 

- A Sra. Villaronga Chazo pide que os membros da Corporación se expresen en galego. Di 

que non hai problema coa proposta. As Xuntas de Voceiros deben encherse de contido 

aportando propostas e nas Comisións Informativas que se dean respostas aos grupos.  

 

- O Sr. López Rodríguez di que a cidadanía debe participar facilitando horarios e días. Pode 

cambiarse das 17 ás 18 horas. Nos plenos ten que haber un novo Regulamento que facilite 

a participación cidadá. 

 

- O Sr. Fole Díaz di que o PP está en contra da proposta. O día do Pleno debe ser o luns, 

ou outro día pola maña. Os plenos sempre van a ser eternos en Vilagarcía. 

Di que tanto é horario laboral ás 5 da tarde como ao medio día. Hai funcionarios e asisten 

ao Pleno e teñen horarios determinados. 

Non apoian a proposta. 

 



 
 
 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que ás 8 da tarde non sería boa hora, pois os 

plenos solen durar catro horas ou mais e se suspendería o Pleno e se volvería ao día 

seguinte, o que encarecería o seu custe, e os rogos e preguntas irían a moi tarde para os 

veciños e xa estarían fóra de hora. 

Di que se mantén o horario para facilitar a participación cidadá. Vaise dotar de contido á 

Xunta de Voceiros e Comisións Informativas. Durante 4 anos, con goberno con maioría 

absoluta, non puxeron os Plenos pola mañá. Hai máis facilidades para examinar os 

expedientes de luns a xoves. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que haberá que buscar un método para que as 

sesións duren menos. As sesións ás veces se prolongan de maneira innecesaria. Poden 

celebrarse ás 7 da tarde en vez de ás 8. 

Votará en contra da proposta. 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  dez  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do PSdG-PSOE (8) e BNG (2), tres abstencións dos membros pertencentes ao 

grupo político municipal de EU (3), e oito  votos en contra, pertencentes ós membros dos 

grupos políticos municipais do PP (7) e PDDdG � Somos Maioría (1)  

  

Adóptase o seguinte acordo: 

O Pleno da Corporación Municipal celebrará sesión ordinaria o último xoves de cada mes, 

ás dezasete horas, no suposto de ser este festivo, celebrarase a sesión plenaria ordinaria o 

día hábil anterior. 

Por outra banda, a semana anterior á sesión do Pleno Ordinario poderá celebrarse Xunta 
de Voceiros coa finalidade de examinar os asuntos a incluír na Orde do Día da devandita 

sesión. 

 

 

 
6.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DA CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS 
INFORMATIVAS PERMANENTES.:  Dáse conta da proposta da Alcaldía, do seguinte teor: 

 

ASUNTO: CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS 
PERMANENTES 
 
As comisións informativas son órganos sen atribucións resolutorias, e teñen por obxecto o 
estudo, informe ou consulta dos asuntos que se sometan a decisión do Pleno.  
En canto á súa composición, o artigo 20.1 c) da LBRL sinala que “todos os grupos políticos 
integrantes da corporación terán dereito a participar nestes órganos, mediante a presencia 
de concelleiros pertencentes aos mesmos en proporción ao número de concelleiros que 
teñan no Pleno”. 
Polo demais, segundo o artigo 125 do ROF: 
- No acordo de creación das comisións informativas se determinará a composición concreta 
das mesmas, tendo en conta as seguintes regras: 
a) O Alcalde ou Presidente da Corporación, é o Presidente nato de todas elas, sen embargo, 
a Presidencia efectiva poderá delegala en calquera membro da Corporación, a proposta da 
propia Comisión, trala correspondente elección efectuada no seu seno. 
b) Cada Comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode á 
proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos representados na 
Corporación. 



 
 
 

c) A adscrición concreta a cada Comisión dos Membros da Corporación que deban formar 
parte da mesma en representación de cada grupo, se realizará mediante escrito do voceiro 
do mesmo dirixido ao Alcalde ou Presidente, e do que se dará conta ao Pleno. Poderá 
designarse, de igual forma, un suplente por cada titular”. 
Tendo en conta o anterior, veño en propoñer ao Pleno da Corporación Municipal a adopción 
do seguinte: 
 
ACORDO: 
1)  A creación das seguintes Comisións Informativas Permanentes que terán por obxecto o 
estudo, informe ou consulta dos asuntos que han de ser sometidos á decisión do Pleno, e o 
seu número e determinación se corresponde coas áreas de xestión en que se organiza o 
Goberno Local: 
- Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas. 
- Comisión Informativa de Benestar Social e Igualdade. 
- Comisión Informativa de Urbanismo e Servizos. 
- Comisión Informativa de Cultura, Educación, Xuventude e Promoción Económica. 
 
2) Cada Comisión estará integrada mediante a presenza dos corporativos pertencentes aos 
grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que teñen na Corporación, é dicir:  
- Grupo Político do PSdeG-PSOE: 5 concelleiros. 
- Grupo Político do PP:  4  concelleiros. 
- Grupo Político do EU:  2 concelleiros. 
- Grupo Político de BNG:  1 concelleiro. 
- Grupo Político PDDdG - Somos Maioría:  1 concelleiro 
 
Non obstante, o Pleno da Corporación adoptará o acordo que estime conveniente. 
Vilagarcía de Arousa, 1 de xullo  de 2015. 
O ALCALDE, 
Alberto Varela Paz 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con  trece  votos a favor dos membros pertencentes ós grupos políticos 

municipais do PSdeG-PSOE (8), EU (3) e BNG (2), unha  abstención do membro 

pertencentes ao grupo político municipal de PDDdG � Somos Maioría (1), e sete votos en 

contra, pertencentes ós membros do grupo político municipal do PP, 

  

ACÓRDASE: Por maioría 

1)  A creación das seguintes Comisións Informativas Permanentes que terán por obxecto o 

estudo, informe ou consulta dos asuntos que han de ser sometidos á decisión do Pleno, e o 

seu número e determinación se corresponde coas áreas de xestión en que se organiza o 

Goberno Local: 

- Comisión Informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas. 

- Comisión Informativa de Benestar Social e Igualdade. 

- Comisión Informativa de Urbanismo e Servizos. 

- Comisión Informativa de Cultura, Educación, Xuventude e Promoción Económica. 

 

2) Cada Comisión estará integrada mediante a presenza dos corporativos pertencentes aos 

grupos políticos en proporción ao número de concelleiros que teñen na Corporación, é 

dicir:  

- Grupo Político do PSdeG-PSOE: 5 concelleiros. 



 
 
 

- Grupo Político do PP:  4  concelleiros. 

- Grupo Político do EU:  2 concelleiros. 

- Grupo Político de BNG:  1 concelleiro. 

- Grupo Político PDDdG � Somos Maioría:  1 concelleiro 

 

 
7.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DOS NOMEAMENTOS DE REPRESENTANTES DA 
CORPORACIÓN EN ÓRGANOS COLEXIADOS, QUE SEXAN DE COMPETENCIA DO 
PLENO.:   
 

 
- O Alcalde indica que se vai a realizar debate conxunto dos puntos sinalados cos 
números 7, 8, 9 e 10 da orde do día. 
Manifesta que se debatirá a proposta entregada hoxe aos voceiros dos grupos políticos 

municipais na que quedan sobre a mesa a designación de representantes na Autoridade 

Portuaria e Mancomunidade de Municipios. 

 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que a proposta intentouse negociar cos 

grupos municipais. 

Ata o último momento houbo negociacións e quedan sobre a mesa os representantes na 

Autoridade Portuaria e na Mancomunidade. O próximo pleno pedimos que a asistencia non 

se cobre e os membros do PSdeG-PSOE non van a cobrar. 

No custe non hai incremento con respecto ao anterior goberno. Poderían ir ata 55.000 � no 

soldo do Alcalde e 11 liberados e non chegan a eses límites. Isto se dixo en campaña e así 

se fai e se presenta no Pleno. 

Hai un aforro de 20.000 �. Os salarios dos Concelleiros liberados son moi baixos con 

respecto ao salario do Alcalde, falase de 2.500 � líquidos ao mes, é o salario dun profesor 

de instituto, é inferior a moitos traballadores do Concello. A proposta dos grupos políticos 

mellora aos grupos minoritarios, e non van a facer demagoxia pois non se poden dedicar á 

política so os ricos, defenden salarios dignos e o salario dos liberados é inferior aos dos 

liberados da Comarca. 

Agora coas asignacións a grupos se prima aos minoritarios, e o grupo máis prexudicado é 

o PSOE, por ter máis concelleiros. 

As indemnizacións por asistencias (118,00 �), se mantén a contía da anterior corporación. 

As contías van para os políticos, non para os asesores. Con esta proposta traballan máis 

persoas para o Concello, pero con contías pequenas. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que Somos Maioría ten representación nos 

órganos onde están tódolos grupos, pero non deben ser moedas de cambio. Lle sorprende 

que despois de tres semanas de falar de diálogo haxa pouca participación. En relación cos 

salarios, un ano ten doce meses, non ten catorce. Se opón á proposta do grupo de 

goberno. Non se rebaixa o gasto do equipo anterior. É un pouco excesivo. Non veu intento 

de negociación seria por parte do grupo de goberno. 

Esa dignidade salarial se ten que aplicar aos soldos dos socorristas. Merecen os cargos 

públicos un salario digno, pero é digno o salario do Alcalde no posto anterior de traballador 

do Concello. O xesto que se pide o Alcalde o esperan os cidadáns de Vilagarcía. 

Di que lle parecen moitos concelleiros liberados, pois hai moitos funcionarios. Non é 

necesario un Secretario particular a dedo, hai funcionarios que poden realizar esa labor. A 

imaxe que se está dando é que liberan un concelleiro máis. 



 
 
 

Avoga pola municipalización dos servizos, e o Director Deportivo debe ser por oposición e 

débese rebaixar a proposta salarial conxunta e destinar eses cartos a necesidades dos 

veciños. 

Para os grupos municipais, as cantidades son excesivas, hai que beneficiar á cidadanía, e 

propón unha rebaixa dun 10%. Cóbrase por pleno o mesmo que por comisión informativa e 

solo ocorre aquí e en Sanxenxo. Debe ir un só membro por grupo á Comisión Informativa 

con voto ponderado e aforraríase tamén unha partida importante. 

 

- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que o BNG non ten problema en non cobrar esa 

próxima sesión plenaria organizativa. Aceptan o posto de oposición, non van a entrar nun 

mercadeo para a rebaixa do soldo do Alcalde. 

Con respecto ás delegacións na Xunta de Goberno Local en materia contractual e bens 

cando non supere o 10% que se rebaixe ao 5%  e pasen eses contratos ás Mesas de 

Contratación coa asistencia de tódolos grupos. 

Que se favoreza a representación do ensino público no Consello Escolar Municipal. 

Con respecto aos salarios a Lei fixa uns topes. Non hai problema co soldo do Alcalde e 

incluso que gañe tanto como o funcionario que mais gañe. Non parece necesario un 

Secretario Particular da Alcaldía, pois está pendente un futuro organismo de turismo e 

tamén terá o seu custe. 

O Alcalde sinala que reducir do 10% ao 5% en materia contractual se estudará legalmente. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez manifestando que se presenta un auténtico fracaso do 

grupo de goberno. Hai que cambiar a dinámica de negociación e que se faga noutro Pleno 

Ordinario. Non fixeron dese EU petición formal de pertencer a ningún organismo, fixeron 

algunha petición informal. Hai unha representación importante do ensino privado no 

Consello Escolar.  

EU defende o seu programa, a redución do soldo do Alcalde non se presenta hoxe 

voluntariamente. Aos concelleiros se lles baixou o soldo e ao Alcalde non. O Secretario 

Particular debe ser o Concelleiro 22. Deben reducirse as asistencias a 100 �. Non ven o 

aforro que din, queren desde EU facer unha reforma das asignacións a grupos municipais. 

Ten que haber aforro real. 

O aforro total anual ascende a 1.600 � nos grupos políticos. 

Propón 500 � por grupo e 200 � por concelleiro, que aforraría 12.000 �. 

Tamén aforros na Xunta de Goberno Local, Comisións Informativas, grupos políticos, etc. 

Propón 37.000 �/ano para o Alcalde de Vilagarcía. En Barcelona 37.000 �/ano brutos; 

Madrid 45.000 �/ano; A Coruña 40.000 �/ano; Ferrol 40.000 �/ano, e o que cobran os 

Alcaldes desas cidades. 

Non cambian sillóns por principios. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que segundo as súas declaracións o Alcalde dixo que a 

cambio da estar na Autoridade Portuaria e Mancomunidade, o PP daría a abstención, e 

hoxe a proposta esta chirriante. Ten que deixar os temas para outro pleno. Comezou cunha 

mensaxe na toma de posesión: apoio maioritario, confianza, pluralidade, diálogo.  Todos 

eses principios son necesarios para un goberno en minoría, os primeiros días cambiou esas 

palabras por protocolo e cortesía e logo pasaron ao sectarismo, prepotencia, mutismo por 

non formular propostas. Se reuniron para nada.  

Pide que rectifique esas manifestacións sobre o voceiro do PP. O Alcalde di mentiras 

propias e obrigadas, deixan de manifesto a soberbia e agora hai unha proposta en branco 

para o Porto e a Mancomunidade. 

Lle dixeron que xa tiñan todo pactado con tódolos grupos e hoxe chaman para falar dos 

asuntos do Pleno. 

Somos maioría dixo non, EU puxo condicións e aínda así convocan o Pleno.  



 
 
 

O PP non vai apoiar a proposta, non houbo diálogo, consenso, nin control do gasto. Priman 

os intereses de grupos minoritarios. Non respectan a participación dos grupos políticos, nin 

economicamente nin en representación.  

Como pode estar o PP fóra da Mesa de Comercio e se quita tamén dos organismos 

relativos ao persoal do Concello. Os separan 900 votos. As representacións propostas son 

interesadas. 

Na parte económica se aumenta o gasto, duplica as concellerías liberadas, estiveron no 

anterior goberno traballando sen cobrar salarios moitos concelleiros. Estiveron 

preocupados dende o grupo de goberno dos seus soldos e persoal de confianza, e 

coincide coa bancada da esquerda. 

Incrementa 42.000 � ao ano en dedicacións exclusivas. 

Do 2007 ao 2011 o 60% dos cargos estaba liberado. 

Do 2011 ao 2015 o 25% dos cargos estaba liberado. 

Do 2015 en diante o 62,5% dos cargos estaría liberado. 

En asistencias non hai diferenzas. 

En grupos políticos apenas hai aforro. 

Falouse de transparencia, hoxe presenta unha proposta nova  ¿onde está o diálogo?. 

Non cumpren o programa electoral.  

O PP segue a disposición do goberno. 

 

- Intervén a Sra. García Sanmartín dicindo que o PP xa non goberna. Non houbo antes 

diálogo por parte do PP. Votaron do Porto á Sra. Villaronga e ao Sr. Mouriño deixando un 

organismo monocolor. Fala de gastos, non se superan os gastos do anterior goberno. O 

Concello pagou unha Xefa de Prensa para facer campaña electoral e o puxo na oposición.  

Dí o que levan feito: comedores escolares, PXOM, resolver o tema do Campo de Fútbol de 

Bamio, Praza de España, todo iso en menos de un mes. 

O Sr. Fole non está lexitimado para falar de diálogo. Hai que falar de incoherencia, se di 

unha cousa no goberno e outra na oposición. 

EU non pode falar de Madrid e Barcelona, falen de Rivas Vaciamadrid, liberacións, persoal 

eventual, etc., moi superior a Vilagarcía de  Arousa en número e soldos. 

Demagoxia de Somos. En Ribadumia o Tenente de Alcalde cobra máis que en Vilagarcía. 

En Cambados cobra máis que en Vilagarcía. 

Pide aos partidos que sexan claros cos cidadáns. Non enganen á cidadanía. 

Van a manter os salarios e o dixeron en campaña. Son inferiores aos salarios de outros 

Concellos.  

Negociar é atender o teléfono e falar. Intentaron ser plurais con aqueles que o foron con 

eles, non con aqueles que os votaron do Porto. En Cambados son catro liberacións. Hai 

algo na política de vocacional e hai que dignificar os salarios dos políticos.  

Traen esta proposta que é xusta. 

 

- Intervén o Sr. González Somoza dicindo que lle importa pouco o que se fixo antes. A 

Corporación nova comezou e debese contar dende aquí. 

En Sanxenxo e en Vilagarcía ocorre o mesmo coa contía das asistencias a sesións. De 

Ribadumia, que lle pida a xente de Ribadumia as explicacións. A lei establece unha marxe 

superior. Aquí non veñen a relear nada, esa marxe superior debe baixarse. 

Ten un estudo comparativo dos gastos e as súas propostas dan un aforro de 157.000 � e 

poden valer para pagar matrículas de universidade, masters, bonos transporte, etc. 

Se a demagoxia vale para iso, bendita demagoxia. 

Van loitar pola cidadanía de Vilagarcía e pide que non volvan as guerras do pasado. 

 

- Intervén a Sra. Villaronga Chazo dicindo que as propostas van no senso da transparencia. 

Que nas mesas de contratación estean os grupos. 



 
 
 

Que se atendan as situacións económicas extremas, tecido asociativo, atencións aos 

veciños, etc. 

 

- Intervén o Sr. López Rodríguez dicindo que lle preocupa o tono do primeiro pleno 

municipal, e se van a un segundo pleno non é culpa so de algúns. 

Falen de Vaciamadrid: vivendas sociais, limpeza de rúas, etc. Falen de Alcaldes de Galicia, 

o de Ferrol cobra menos. 

EU presentou unha moción sobre temas sociais e espera ver a resposta a esa moción nun 

próximo Pleno. 

Se modificou o artigo 135 da Constitución e obrigaron á cidadanía a reformas laborais. 

Falan do que defenden. Se pedían dous sillóns pola abstención. Dicían que eran o cambio, 

pero non o son. 

Hai que modificar as asignacións e rebaixalas. 

Propón racionalizar os recursos. 

Calquera persoa elixida xa está cualificada para traballar polos veciños no Concello. Hai 

que facer unha reforma de calado, non van a cambiar sillóns por salarios. 

Débese estudar a proposta de EU. 

Que se retire a tarxeta de aparcamento a Concelleiros, entradas gratuítas a actuacións e o 

seu grupo renuncia a eses privilexios. 

 

- Intervén o Sr. Fole Díaz dicindo que a voceira do PSOE di que será plural cos grupos que 

o foron. A  vinganza se serve fría. É o estilo do PSOE.  

Revise a proposta do 2007, non estaban en ningún órgano colexiado os Concelleiros do PP 

e puxeron ao grupo socialista en todos. 

Se non hai intercambio de sofás porque non vén o Porto e a Mancomunidade a este Pleno. 

O PP apostou polo futuro no 2003 e no 2007 os apartaron no 2015 tamén os apartan. 

Agora os progresistas discuten e se botan as cousas á cara.  

O PP está ao seu dispor. 

 

- O Sr. Alcalde di que o Goberno Municipal ten intención de diálogo e o seguirá estando ao 

longo dos próximos catro anos. Están demostrando que están a pleno rendemento. Xa se 

conseguiu un comedor ás familias necesitadas. Se reuniron con EPTISA. Prohibiron os 

circos con animais, Praza de España, e están recibindo á cidadanía. 

Están en minoría e son conscientes. 

Ten concelleiros que deixaron as súas ocupacións para dedicarse ao Concello de  

Vilagarcía, para cobrar 1.400 �, e supón un aforro de 20.000 � ao ano en asistencias a 

sesións. 

A lei establece un baremo máximo e debería fixar unha cantidade exacta. Ningún soldo lle 

parece indigno, nin como traballador, nin como Alcalde, pero hai responsabilidades. 

Lle parece razoable a proposta de persoal de confianza. O traballo dos funcionarios é pola 

mañá, e os políticos tamén están pola tarde.  

So haberáous cargos de confianza: 1 Técnico Deportivo e 1 Secretario da Alcaldía. 

Están cumprindo os compromisos electorais e non enganan a ninguén. Entende a 

lexitimidade de cada grupo e recorda que levan 23 días e non se pode bloquear a acción de 

goberno. 

 

Preséntase ó Pleno da Corporación Municipal a seguinte proposta de designación de 

representantes municipais nos órganos colexiados seguintes: 

 

1º.- CONSELLO ESCOLAR DOS CENTROS DE EDUCACIÓN:  

• I.E.S. Castro Alobre: Grupo EU 

• I.E.S. Miguel Angel González Estévez: Grupo PSdG-PSOE 



 
 
 

• I.E.S. Fermín Bouza Brey: Grupo BNG 

• I.E.S. Armando Cotarelo Valledor: Grupo PP 

• Centro de Educación Especial: Grupo PP 

• C.E.I.P. A Lomba e Anexo A Lomba: Grupo PSdG-PSOE 

• C.E.I.P A Escardia: Grupo PSdG-PSOE 

• C.E.I.P Vilaxoán: Grupo PDDG-Somos Maioría 

• C.E.I.P O Piñeiriño: Grupo PP 

• C.E.I.P Vagalume: Grupo EU 

• C.E.I.P Arealonga: Grupo PSdG-PSOE 

• C.E.I.P  O Carril: Grupo PP 

• C.E.I.P Rubiáns: Grupo EU 

• Conservatorio Municipal de Música: Grupo PSdG-PSOE 

• Escola Oficial de Idiomas: Grupo PP 

• Escola Infantil de O Carril: Grupo BNG 

• Comisión de Escolarización de Vilagarcía de Arousa (Artigo 43, apartado d) da Orde 

de 17 de marzo de 2007 (DOG do 19 de marzo): Grupo PSdG-PSOE 

• Consello Escolar Municipal:  
PRESIDENTE: D. ARGIMIRO SERÉN MERA. 

VOGAIS: 

DONA ENCARNA CHOREN SANTOS 

D. GERMÁN MANUEL TORRES DE ABOAL 

D. GERMAN TORRES CANAY 

DONA ROSINA SOBRIDO FERNÁNDEZ 

D. JUAN MANUEL PAZ VALLE 

DONA PURIFICACIÓN OLIVEIRA CORTÉS 

D. JUAN MANUEL PÉREZ EYRE 

D. JOSÉ IGNACIO CASTRO LOZANO 

DONA ANA MARIA BLANCO BLANCO 

DONA MARIA JOSEFA ÁLVAREZ GONZÁLEZ 

 

 

2º.-CONSELLO DE ADMÓN. DA AUTORIDADE PORTUARIA DE VILAGARCÍA DE 
AROUSA:  
Pendente de proposta. 
 
 

3º.- MANCOMUNIDADE VOLUNTARIA DE MUNICIPIOS DE  AROUSA (Comisión 
Xestora Matadoiro): 
Proponse a: D. Alberto Varela Paz (Presidente)  

 Vogal: Grupo PSdG-PSOE 

 

 

4º.- PADROADO DO ASILO-HOSPITALILLO:  
Proponse a: D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quén delegue. 

 

 

5º.- EIXO ATLÁNTICO DO NOROESTE PENINSULAR: 
Proponse como Titular a: D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quen delegue. 

 

 

6º.- FUNDACIÓN PÚBLICA DEPORTIVA “MONTE CASTROVE”: 
Proponse como Titular a: D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quen delegue. 

 



 
 
 

 

 

7º.-CONSELLO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA. 
De conformidade co disposto no regulamento aprobado o 18 de xullo de 1997: 
 

Presidente (Alcalde): D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quen delegue. 

 

Vogais: D/Dona Sonia Outón Casal   (Concelleira de Cultura)  e 1 concelleiro/a por grupo 

político municipal.  

  -1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 

 

8º.-FUNDACIÓN RUTA XACOBEA DO MAR DE AROUSA E ULLA.  
Proponse como Titular a: D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quen delegue. 

 

 

9º.- FUNDACIÓN  FEXDEGA: 
Propónse: 

 - Presidente: D. Alberto Varela Paz 

  - Catro concelleiros:  

  -1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

   
 

10º.- CONSELLO LOCAL DE CONSUMO: 
De conformidade co disposto no artigo 3 do regulamento aprobado o 14 de maio de 1992: 
 

Presidente (Alcalde): D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quén delegue. 

Vicepresidente: D. Juan Antonio Pérez Callón 

Vogais: (1 concelleiro/a por grupo político municipal) . 

  -1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 

11º.- CONSELLO CONSULTIVO ECONÓMICO E SOCIAL: 
De conformidade co disposto no artigo 3 do regulamento aprobado definitivamente o 30 de 

marzo de 2012, proponse: 
Presidente: D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quén delegue. 

 

Vogais ( 6 representantes municipais):  

  -2 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 



 
 
 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 

 

12º.- COMITÉ COMARCAL DA CRUZ VERMELLA NO SALNÉS .- 
Proponse  

D/Dona Tania García Sanmartín 

 

 

13º.-  COMISIÓN MIXTA PARITARIA DE  CONTROL E SEGUIMENTO DO ACORDO 
MARCO E CONVENIO COLECTIVO.- 
Propóñense aos/ás seguintes concelleiros/as: 

 ACORDO MARCO 
Presidente: D. Alberto Varela Paz ou Concelleiro en quen delegue. 

Vogais: Proponse a designación de tres concelleiros/as:  

  -2 representantes PSdG-PSOE 

  - 1          �             BNG 

 

 

CONVENIO COLECTIVO 
Presidente: D. Alberto Varela Paz ou Concelleiro en quen delegue   

Vocal: Proponse a designación de dous concelleiros/as:                  

  -1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �             BNG 

 

 

14º.- COMISIÓN DE CONTROL DO PLAN DE PENSIÓNS.- 
Propónse a desingación de tres membros da Corporación:  

  - 1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

 

 

15º.- MESA DE CONTRATACIÓN 
Presidente: D. Alberto Paz Varela ou concelleiro/a en quen delegue. 

Vogais ( ademais do/a Secretario/a e Interventor/a): 

- D/Dona. (Concelleiro/a en representación do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE) 

- 1 representante designado polos restantes grupos políticos municipais  (PP,EU, BNG e 

PDDG (Participación Directa)) con carácter rotatorio en función da súa representación 

proporcional corporativa. 

  

 

16º.- CONSELLO VECIÑAL: 
De conformidade co disposto no artigo 3 do regulamento aprobado o 12 de novembro de 

1992: 
Presidente: D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quén delegue. 

Vogais: (1 concelleiro/a por grupo político municipal) 

  -1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 



 
 
 

 
17º.- CONSELLO DE NAVEGACIÓN.-  
Proponse a D. Alberto Paz Varela ou concelleiro/a en quén delegue. 
 

 

18º.- COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL.- 
Presidente: D. Alberto Paz Varela, ou concelleiro/a en quén delegue. 

Vogais (5 membros), proponse:  

  -1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 

 

19º.- CONSELLO LOCAL DA MULLER.- 
De conformidade co disposto no regulamento aprobado o 31 de xaneiro de 2002: 
 

Presidente/a : D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quen delegue:  

 

Vogais: (1 concelleiro/a por grupo político municipal). 

  -1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 

 

20º.- MANCOMUNIDADE DO SALNÉS (Xunta).- 
Conforme ao previsto no artigo 4 dos Estatutos da Mancomunidade (DOG 17 de abril de 

2015) resulta membro da mesma o Alcalde do Concello (ou concelleiro/a en quen delegue) 

ademais de dous representantes municipais elixidos no pleno de cada concello en votación 

única, podendo ser candidatos calquera concelleiro. 

 

Pendente de Proposta 

 

21º.- FUNDACIÓN PÚBLICA DE SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPAIS (FPSDM) (BOP 
24-01-2012).- CONSELLO RECTOR: 
 

Presidente: D. Argimiro Serén Mera (Concelleiro de Deportes) 

Conselleiros: 8 designados polo Pleno Municipal 

  -3 representante PSdG-PSOE 

  - 2          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 

 

22º.- XERENCIA DE URBANISMO. 
De conformidade co Artigo 8 dos Estatutos (Presidente: D. Alberto Varela Paz) e deberá 

designarse un representante de cada grupo político municipal. 

  -1 representante PSdG-PSOE 



 
 
 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 

 

23º.- MESA LOCAL DE COMERCIO (Acordo Plenario 30-01-2012). 
De conformidade co artigo 2 do Regulamento da Mesa Local de Comercio, proponse: 

- Alcalde: D. Alberto Varela Paz. 

- O Concelleiro de Comercio D. Juan Antonio Pérez Callón 
- Dous Concelleiros/as:  

  - 1 representante PSdeG-PSOE 

  - 1          �             BNG 

 

 
24º.- CONSELLO LOCAL DA 3ª IDADE: 
Un representante de cada grupo político municipal. 

  -1 representante PSdG-PSOE 

  - 1          �            PP 

  - 1          �             EU 

  - 1          �             BNG 

  - 1          �             PDDG-Somos Maioría 

 
 
 
25º.- FUNDACIÓN PLÁCIDO CASTRO 
Proponse a: 1 concelleiro 

Dona  Sonia Outón Casal 
 

 
 
26º.- PADROADO DO PARQUE NACIONAL MARÍTIMO-TERRESTRE DAS ILLAS 
ATLÁNTICAS DE GALICIA.- 
Proponse os seguintes concelleiros/as: 

Titular: D. Alberto Varela Paz  ou concelleiro/a en quen delegue.  

  

  

 
27º.- GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA 
Proponse a:  1 concelleiro/a titular 

D Juan Antonio Pérez Callón 

        1 concelleiro/a suplente 

D Lino Mouriño Santiago 

 

27º.- FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE 
- Proponse a: 1 concelleiro 

Dona Tania García Sanmartín 

 

 

28º.- ESTACIÓN DE HIDROBIOLOXÍA DO ENCORO DE CASTRO DE AGUDÍN 
- Proponse a:  

 D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quen delegue. 



 
 
 

 

 

29º.- GRUPO DE DESENVOLVEMENTO RURAL: 
- Proponse a:  

 D. Alberto Varela Paz ou concelleiro/a en quen delegue. 

 

 

Vilagarcía de Arousa, 2 de xullo de 2015. 

O ALCALDE-PRESIDENTE 

Alberto Varela Paz 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con oito   votos a favor dos membros pertencentes ó grupo político municipal 

do PSdG-PSOE (8), dúas abstencións dos membros pertencentes ao grupo político 

municipal do  BNG (2) , e once  votos en contra, pertencentes ós membros dos grupos 

políticos municipais do PP (7), EU (3) e PDDdG-Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría rexeitar a proposta da Alcaldía de nomeamento de representantes 

da Corporación en órganos colexiados. 

 

 
8.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO ESTABLECEMENTO DE RETRIBUCIÓNS AO 
ALCALDE, CONCELLEIROS DELEGADOS E DETERMINACIÓN DE NÚMERO, 
CARACTERÍSTICAS E RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL EVENTUAL.:  Dáse conta da 

proposta da Alcaldía, do seguinte teor: 

 

PROPOSTA DA ALCALDÍA 
RF/: RTR COR 2015 
 

 

A Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración 

Local (LRSAL) introduciu un artigo 75 bis na Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora da bases 

do réxime local (LBRL) na que se establecía que os membros das corporacións locais 

percibirán por todos os conceptos retributivos e asistencias, excluídos os trienios aos que 

no seu caso teñan dereito  aqueles funcionarios de carreira  que estean en situación de 

servizos especiais, as seguintes contías: 

 

Corporación con poboación entre 20.001 e 50.000 habitantes: 

Referencia Secretario/a de Estado -45% (55.000 �) 

 

Así mesmo a citada LRSAL introduce un artigo 75 ter establecendo que a prestación de 

servizos nos concellos en réxime de dedicación exclusiva por parte dos seus cargos 

políticos  nos concellos con poboación comprendida entre 35.001 e 50.000 habitantes, non 

excederá de once. 

 

Finalmente a LRSAL introduce un artigo 104 bis no que fixa para os concellos con 

poboación superior a 20.000  e non superior a 50.000 habitantes nos seus cadros de 

persoal postos de traballo de persoal eventual por un número que non poderá exceder de 

sete. 

 



 
 
 

O Concello de Vilagarcía de Arousa nunca estivo nos máximos que permite a LRSAL, tanto 

para  os cargos políticos como para o persoal eventual pero tamén é certo que precisa  do 

traballo de ambos (cargos políticos e persoal eventual) para o debido cumprimento das 

competencias municipais e polo tanto deben percibir retribucións polo desempeño do 

exercicio do cargo. 

 

A Lei 7/1985, de 2 de abril (LBRL), rompeu coa tradición da gratuidade do desempeño da 

función do cargo público local e estableceu ao amparo das corporacións elixidas 

democraticamente a posibilidade de que os cargos electos poidan percibir retribucións e 

indemnizacións polo desempeño do exercicio do cargo. 

 

O artigo 75 LBRL  contén a regulación dos dereitos económicos dentro do que se 

denomina Estatuto dos cargos electos e que comprende para as percepcións económicas 

dos cargos electos os seguintes conceptos: 

 

- Retribución salarial cando desempeñen o cargo en réxime de dedicación exclusiva. 

- Retribución salarial cando desempeñen o cargo en réxime de dedicación parcial.  

- Asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados na contía 

sinalada polo Pleno. 

- Indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do cargo. 

 

Debe terse en conta que tanto os cargos con dedicación exclusiva como con dedicación 

parcial non perciben ningunha  contía económica en concepto de asistencias aos órganos 

colexiados da corporación. 

 

O grupo de goberno sen incrementar a contía total da dotación orzamentaria prevista para 

os cargos con dedicación exclusiva e persoal eventual e sen superar os límites nin as 

contías fixadas pola LRSAL para dedicacións exclusivas dos cargos electos e persoal 

eventual,  presenta a seguinte proposta para a aprobación polo Pleno da Corporación 

Municipal: 

 

1.- Cargos políticos con dedicación exclusiva: 
 
- Retribucións anuais 
- Alcalde:  51.604,56 � (14 

pagas) 

- 1ª Tenente Alcalde: (dedicación exclusiva)  32.984,56 � (14 

pagas) 

- Concelleira Delegada Urbanismo e Infraestruturas: (dedicación exclusiva)  26.387,52 � (14 

pagas) 

- Concelleiro Delegado Servizos e Relacións veciñais: (dedicación exclusiva)   26.387,52 � (14 

pagas) 

- Concelleira Delegada Cultura, Xuventude e Persoal: (dedicación exclusiva)    26.387,52 � (14 

pagas) 

 

Os/as concelleiros/as que se acollan ao réxime de dedicación exclusiva, non percibirán 

ningunha contía económica pola asistencia ás sesións da Xunta de Goberno Local, 

Comisións Informativas e Plenos. 

 

Os cargos electos nomeados serán dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, 

asumindo a Corporación o pagamento das cotas empresariais correspondentes. 

 

 



 
 
 

2.- Persoal eventual (postos e contías): 
- 1 Director de actividades deportivas: Retribución anual:    20.504,26 � (14 

pagas) 

- 1 Secretario particular Alcaldía: Retribución anual:   26.387,62 � (14 

pagas) 

 

3.- Suprimir os postos de 2 auxiliares da Alcaldía e suprimir tamén o posto de asesor de 

órganos de goberno. 

 
4.- Crear o posto de Secretario particular da Alcaldía como persoal eventual 

 
5.- Publicar integramente no BOP e no taboleiro de anuncios da Corporación os acordos 

plenarios referentes ás retribucións dos cargos con dedicación exclusiva e persoal eventual. 

 

Vilagarcía de Arousa, 2 de xullo de 2015 

O Alcalde Presidente; 

Asdo.- Alberto Varela Paz 

 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con oito   votos a favor dos membros pertencentes ó grupo político municipal 

do PSdG-PSOE (8), dúas abstencións dos membros pertencentes ao grupo político 

municipal do  BNG (2) , e once  votos en contra, pertencentes ós membros dos grupos 

políticos municipais do PP (7), EU (3) e PDDdG-Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría rexeitar a proposta da Alcaldía de nomeamento de representantes 

da Corporación en órganos colexiados. 

 

 
9.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS 
MUNICIPAIS.:  Dáse conta da Proposta da Alcaldía,  do seguinte teor: 

 

PROPOSTA DO ALCALDE-PRESIDENTE 
 
ASIGNACIÓN GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS 
 
Unha vez constituídos os grupos políticos teñen a consideración de entidade independente 
da organización do Partido Político co que os seus membros concorreron ao proceso 
electoral e da propia Corporación Municipal na que desenvolven a súa actividade. 
 
Os grupos son titulares de dereitos, principalmente a percepción de asignacións e o dereito 
a dispoñer dun local. Por outro lado o grupo político e a referencia organizativa da nova 
Corporación, debendo estar o Pleno e as Comisións Informativas compostas por todos eles 
de forma proporcional 
 
De conformidade co disposto no artigo 73.3 da Lei 7/1985 reguladora das Bases de Réxime 
Local o Pleno da Corporación, con cargo ós Orzamentos anuais da mesma, poderá asignar 
ós grupos políticos unha dotación económica que deberá contar con un compoñente fixo, 
idéntico para todos grupos, e outro variable, en función do número de membros de cada un 



 
 
 

deles, dentro dos límites que, no seu caso, se establezan con carácter xeral nas Leis de 
Orzamentos Xerais do Estado. 
 
En consecuencia é vontade do grupo de goberno continuar dotando ós grupos políticos do 
Concello de Vilagarcía de Arousa de asignacións económicas que posibiliten e faciliten a 
súa actuación corporativa en defensa dos intereses xerais da cidadanía. 
Por medio do presente veño a someter ao Pleno da Corporación a seguinte PROPOSTA: 
 
PRIMEIRO: Que cada un dos grupos municipais constituídos conte cunhas dotacións 
económicas coas seguintes características: 
Compoñente fixo mensual por cada grupo: 400,00 € 
Compoñente variable mensual: 270,00 € por cada concelleiro que integre o grupo. 
 
SEGUNDO: Tendo en conta os grupos constituídos, e segundo a composición derivada 
dos resultados acadados nas eleccións municipais celebradas o 24 de maio de 2015, a 
dotación económica de cada un dos grupos municipais, é a que de seguido se indica: 
GRUPO 
MUNICIPAL 

Nº 
CONCELLEIROS 

COMPONENTE 
FIXO 

COMPONENTE 
VARIABLE 

TOTAL 
MENSUAL 

TOTAL 
ANUAL 

PSdeG-
PSOE 

8 400 € 270,00 2.560,00 30.720,00 

PP 7 400€ 270,00 2.290,00 27.480,00 
EU 3 400€ 270,00 1.210,00 14.520,00 
BNG 2 400€ 270,00 940,00 11.280,00 
PDDdG 1 400€ 270,00 670,00 8.040,00 
 
TERCEIRO: A periodicidade do recoñecemento da obriga e do pago será de carácter 
mensual, o presente acordo producirá  efectos económicos a partir do mes seguinte ao da 
sua aprobación polo Pleno da Corporación. 
 
QUINTO: Os grupos municipais quedan sometidos, a efectos da percepción das 
dotacións económicas, as seguintes normas segundo o previsto no artigo 73 da Lei 7/1985 
de 2 de abril: 
• Os grupos políticos deberán levar unha contabilidade específica das asignacións 
económicas. 
• Dita contabilidade se terán que poñer a disposición do Pleno da Corporación sempre 
que este o requira. 
• Deben comunicar o NIF ós servizos económicos do Concello con anterioridade ó 
pago da primeira asignación. 
• Deben aportar anualmente declaración xurada conforme os fondos percibidos por 
este concepto non foron empregados en gastos expresamente prohibidos pola normativa 
de aplicación: Non poden destinarse ao pago de remuneracións ao persoal de calquera tipo 
ao servizo da Corporación nin á adquisición de bens que podan constituír activos fixos de 
carácter patrimonial. 
• Cada grupo político remitirá á Intervención Municipal a contabilidade das 
asignacións e a documentación xustificativa dos gastos realizados no primeiro mes de cada 
ano, comprensiva da asignación correspondente a anualidade anterior. 
 
Vilagarcía de Arousa, 2 de xullo de 2015 
O Alcalde-Presidente 
Alberto Varela Paz 

 

 



 
 
 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con oito   votos a favor dos membros pertencentes ó grupo político municipal 

do PSdG-PSOE (8), dúas abstencións dos membros pertencentes ao grupo político 

municipal do  BNG (2) , e once  votos en contra, pertencentes ós membros dos grupos 

políticos municipais do PP (7), EU (3) e PDDdG-Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría rexeitar a proposta da Alcaldía de nomeamento de representantes 

da Corporación en órganos colexiados. 

 

 
10.- APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS INDEMNIZACIÓNS EN CONCEPTO DE 
ASISTENCIAS POLA CONCORRENCIA EFECTIVA ÁS SESIÓNS DOS ÓRGANOS 
COLEXIADOS DA CORPORACIÓN.:  Dáse conta da proposta da Alcaldía,  do seguinte 

teor: 

 

PROPOSTA DO ALCALDE-PRESIDENTE 
 
ASUNTO: Proposta de réxime de indemnizacións en concepto de asistencias aos órganos 
colexiados da corporación. 
 
De conformidade có disposto no artigo 75.3 da Lei 7/85 reguladora de Bases de Réxime 
Local, só os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva nin parcial 
percibirán asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da 
Corporación de que formen parte, e nas contías sinaladas polo Pleno da Corporación. 
Asemade 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 as que aprobe o Pleno da Corporación en desenrolo das 
mesmas. 
 
En consecuencia, unha vez constituída a nova Corporación, sométese á aprobación do 
Pleno o réxime de indemnizacións e asistencias dos membros da Corporación de 
conformidade coa seguinte PROPOSTA: 
 
PRIMEIRO: Aprobar o seguinte réxime de asistencias dos cargos electos do Concello de 
Vilagarcía de Arousa: 
1. Por concorrencia efectiva a reunións de órganos colexiados: Os membros da 
Corporación que non teñan dedicación exclusiva ou parcial percibirán indemnizacións por 
asistencias a reunións de órganos colexiados da Corporación nas contías que abaixo se 
indican: 
 
Asistencia a Plenos:     118,75€ 
Asistencia a Xunta de Goberno Local:  118,75€ 
Asistencia a Comisións Informativas:  118,75€ 
 
As asistencias devengarase por cada sesión celebrada a partires da adopción do presente 
acordo. 
Estas asistencias deberán ser xustificadas mediante certificación expedida polo/a 
Secretario/a do órgano colexiado. 
 
2. Indemnización polos gastos ocasionados no exercizo dos seus cargos: Os 
membros da Corporación terán dereito a ser indemnizados polos gastos efectivos 



 
 
 

ocasionados no exercicio do seu cargo nos termos establecidos no Real Decreto 462/2002 
de 24 de maio sobre indemnizacións por razón de servizo. 
A tales efectos teranse en conta as contías sinaladas no RD 462/2002 para o grupo I, de 
conformidade có sinalado na Base 49 das Bases de Execución do Orzamento actualmente 
vixentes. 
Estas indemnizacións serán compatibles co desenrolo de cargos en réxime de dedicación 
exclusiva ou parcial. 
CONTÍAS DE DIETAS: 
Por aloxamento Por manutención Dieta enteira 
GRUPO 1: 102,56 € 53,34 € 155,90 € 
Kilometraxe: 0,19 €/Km. 
 
SEGUNDO: O presente acordo será publicado no Boletín Oficial da Provincia de 
Pontevedra e no Taboleiro de Anuncios da Corporación, segundo o disposto no artigo 75.5 
da Lei 7/1985 reguladora de Bases de Réxime Local. 
 
Vilagarcía de Arousa, 2 de xullo de 2015 
O Alcalde-Presidente 
Alberto Varela Paz 

 

 

Sometido a votación o asunto polo Sr. Alcalde da o seguinte resultado: 

  

VOTACIÓN.- Con oito votos a favor dos membros pertencentes ó grupo político municipal 

do PSdG-PSOE (8), dúas abstencións dos membros pertencentes ao grupo político 

municipal do  BNG (2) , e once  votos en contra, pertencentes ós membros dos grupos 

políticos municipais do PP (7), EU (3) e PDDdG-Somos Maioría (1) 

  

ACÓRDASE: Por maioría rexeitar a proposta da Alcaldía de nomeamento de representantes 

da Corporación en órganos colexiados. 

 

 

E sen máis asuntos que tratar, ás vinte horas e dez minutos, levantouse a sesión da que se 

estende a presente acta e eu, Secretaria, dou fe. 
 


