CONCELLO PLENO
ACTA DE SESIÓN
ORGANO: CONCELLO PLENO
ACTA NUMERO: 2019/08
CARÁCTER: EXTRAORDINARIO
CONVOCATORIA: Primeira.
DATA: 4 de xullo de 2019.

Concelleiros presentes
D.Fernando Suárez Barcia (Alcalde)
Dona Maria Luz Alvarez Lastra
D. Pablo Vizoso Galdo
Dª Mónica Freire Rancaño
D.Jesus Mundiña Acebo
Dª María del Pilar Oter Cabarcos
D.Jorge Díaz Freije
Por Partido Popular

ACTA DO PLENO

Por Bloque Nacionalista Galego

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

No Salón de Sesións da Casa do Concello de Ribadeo sendo as 20,35 horas do día 4 de xullo
de 2019 reúnese o Pleno do Concello en sesión convocada ao efecto con carácter
EXTRAORDINARIO baixo a Presidencia do Sr.Alcalde D.Fernando Suárez Barcia e coa
asistencia das persoas que se indican:

D.Daniel Vega Pérez
Dª Begoña Sanjurjo Santar
Dª María Elena Sierra Pulpeiro
Por Partido dos Socialistas de Galicia-PSdeG-PSOE
Dª Marta García Rey
D.Francisco Javier Torviso Berdeal
Secretario Xeral:
D.José A.Carro Asorey
Interventor:
D. Luis R. Vázquez Parga
Técnico de Admón.Xeral.
D. José Rodil Veiga
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Dª Elisa Concepción Rodríguez Sanjurjo (disculpa ausencia)

Comprobado que se da o quórum legalmente esixido para a válida celebración das sesións do
Pleno do Concello, nos termos esixidos no artigo 113.1 c) do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais aprobado por R.D.2568/1986, de 28
de novembro, a Presidencia declara aberta esta e pásase ao tratamento dos asuntos
comprendidos na Orde do día:
Previamente polo Sr.Alcalde-Presidente discúlpase a ausencia da Concelleira Sra. Rodríguez
Sanjurjo e de seguido e a modo de introducción realízase unha intervención sobre o
funcionamento dos Plenos conforme á normativa xeral toda vez non existe Regulamento
municipal. Sinala concretamente sobre os horarios das sesións pola tarde para causar os
mínimos prexuízos aos membros da Corporación, turnos de intervención de cada Grupo
político, moderación dos debates, dación de conta das Resolucións da Alcaldía e sección de
Rogos e preguntas.
Pásase ao estudo dos asuntos da Orde do día:

RESOLUCION DA ALCALDIA.Resultando, que o pasado 15 de xuño de 2019 quedou constituída a nova Corporación
Municipal como consecuencia das eleccións locais levadas a cabo o 26 de maio de 2019.
Visto o disposto nos artigos 21.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 62 e 63 da Lei 5/1997, de
Administración Local de Galicia e 46 do Regulamento de Organización,Funcionamento e
Réxime Xuridico das E.Locais (RD 2568/1986, de 28 de novembro).
RESOLVO:
1º Nomear Tenentes de Alcalde aos seguintes Concelleiros:
Primeira Tenente Alcalde Dª Mari Luz Alvarez Lastra.
Segundo Tenente Alcalde D. Pablo Vizoso Galdo
TerceiraTenente Alcalde Dª Mónica Freire Rancaño.
Cuarta Tenente Alcalde Dª María Pilar Otero Cabarcos.
2º Dar conta destes nomeamentos ó Pleno na primeira sesión que celebre e publicar esta
Resolución no BOP.

RESOLUCION DA ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

Dase conta ao Pleno das seguintes Resolucións da Alcaldia-Presidencia:
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1.-INFORME DA ALCALDÍA SOBRE CONSTITUCIÓN DE GRUPOS MUNICIPAIS E
DECRETOS RELATIVOS A COMPOSICIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DA
ALCALDÍA NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

ACTA DO PLENO

UNICO.- EXPEDIENTE NÚM. 1768/2019 RELATIVO Á ORGANIZACIÓN MUNICIPAL QUE
COMPRENDE OS SEGUINTES PUNTOS

Resultando, que o pasado día 15 de xuño de 2019 quedou constituída a nova Corporación
Municipal como consecuencia das eleccións locais levadas a cabo o 26 de de maio de 2019.
Visto o disposto nos artigos 21.3 e 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril e 61.3 da Lei 5/1997, de
22 de xullo de Administración Local de Galicia e 52 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xuridico das E.Locais (RD 2568/1986, de 28 de novembro).
RESOLVO:
1º A Xunta de Goberno, baixo a Presidencia do Alcalde, estará composta polos
Concelleiros/Tenentes de Alcalde seguintes:
Dona Maria Luz Alvarez Lastra(BNG)
D. Pablo Vizoso Galdo (BNG)

2º Dar conta desta resolución ao Pleno na primeira sesión que celebre e publicar a mesma no
BOP.

RESOLUCION DA ALCALDIA-PRESIDENCIA.-

Resultando, que o pasado 16 de xuño de 2019 quedou constituída a nova Corporación
Municipal como consecuencia das eleccións locais do 26 de maio de 2019.

ACTA DO PLENO

Dª María Pilar Otero Cabarcos (BNG)

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

Dona Mónica Freire Rancaño (BNG)

Considerando, que o vixente réxime local recolle a posibilidade de delegación de certas
atribucións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local,
Visto o disposto nos artigos 21.3) da Lei 7/1985, de 2 de abril e 65 2. b) da Lei 5/1997, de 22
de xullo de Administración Local de Galicia,
RESOLVO:
1º.- Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucions:
-Outorgamento de licencias urbanísticas para os actos de edificación, uso do solo ou subsolo
segundo o disposto na Lei do Solo de Galicia, Regulamento de desenvolvemento da mesma e
disposicións concordantes así como e atención ás previsións, no seu caso, do vixente Plan
Xeral de Ordenación Municipal de Ribadeo
2º. Dar conta destas delegacións ó Pleno do Concello e á Xunta de Goberno Local na primeira
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Considerando, que con esta mesma data quedan designados os membros integrantes da
Xunta de Goberno Local.

sesión que celebren e facer pública esta Resolución mediante anuncio no BOP.

2.- RÉXIME DE SESIÓNS DOS PLENOS

Dase conta da Proposta da Alcaldía que se transcribe:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

Que o Concello Pleno adopte o seguinte acordo:
1.O Concello Pleno celebrará sesións ordinarias cada dous meses coincidindo co segundo
luns dos meses que corresponda.
Para o caso de que as mencionadas datas coincidiran con día festivo ou non se poidera
celebrarr a sesión por causa xustificada a mesma celebrarase o inmediato día hábil.
2.- Establecer a posibilidade de demora ou anticipo, nos días necesarios, como máximo dúas
semana da data de celebración das sesións ordinarias, ou excepcionalmente en tres, se por
causas debidamente xustificadas derivadas da ausencia da Alcaldía, da natureza dos asuntos
a tratar, ou da coincidencia das datas con días festivos así resulte conveniente, e mantendo en
todo caso o punto preceptivo de “Rogos e Preguntas” e de control dos órganos corporativos
segundo a redacción do apartado e) do art. 46.2 da vixente Lei 7/1985.
O horario das sesións será ás 20,30 horas todo o ano.”
A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación ordinaria acorda
prestar aprobación á proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

3.- RÉXIME DE SESIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

Dase conta da Proposta da Alcaldia-Presidencia:
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PROPOÑO:

ACTA DO PLENO

Visto o réxime de sesións do Concello Pleno establecido no artigo 46.2 da vixente Lei 7/1985,
de 2 de abril.

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

RÉXIME DE SESIÓNS DO PLENO.

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

REXIME DE SESIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.
Visto que o artigo 211 da Lei 5/1997, de 22 de xullo de Administración Local de Galicia
establece que o réxime de sesións ordinarias da Xunta de Goberno será fixado polo Pleno da
Corporación,
PROPOÑO:

Os primeiros e terceiros martes de cada mes.
Para o caso de que as mencionadas datas coincidiran con día festivo ou non se poidera
celebrar a sesión por causa xustificada a mesma celebrarase o inmediato día habil.
O horario das sesións será para o todo o ano ás 20,00 horas.”
A Corporación queda enterada.

ACTA DO PLENO

A Xunta de Goberno Local celebrará sesión ordinaria:

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

Que o Concello Pleno adopte o seguinte acordo:

Dase conta da proposta da Alcaldía que se transcribe:
“PROPOSTA DA ALCALDIA
CREACION E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS PERMANENTES.
Visto o disposto nos artigos 20 c) da Lei 7/1985, modificada pola Lei 11/1999, 66 e ss. da Lei
5/1997 de Administración Local de Galicia e 123 e ss. do R.O.F.
PROPOÑO:
1º.- Que o Concello Pleno adopte o seguinte acordo relativo á creación e composición das
Comisións Informativas sque se sinalan:
Comisións Informativas Permanentes
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4.-CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS.

Comisión de Réxime Interior, Economía, Facenda e Especial de Contas.
Comisión de Urbanismo, Infraestruturas e Vivenda
Comisión de Medio Ambiente, Desenvolvemento Sostíbel e Servizos Municipais e
Turismo
Comisión da Área Sociosanitaria, Cultural e Deportiva
2º. A composición das Comisións Informativas Ordinarias será de 7 membros formada do
seguinte xeito:
Presidente:
Alcalde-Presidente
Vogais:
BNG (Grupo BNG, 3 membros.

3º. Solicitar aos portavoces dos diferentes grupos ou Partidos políticos, de ser o caso, para que
mediante escrito dirixido a esta Alcaldía e no prazo de cinco días hàbiles sinalen os
Concelleiros que adscriben a cada unha das Comisións así como os seus suplentes.
4º. As Comisións informativas celebrarán sesión ordinaria de xeito previo ás sesións da mesma
natureza do Concello Pleno e coa anticipación regulamentariamente esixida; as sesións
extraordinarias serán do mesmo xeito previas ás da mesma natureza do Concello Pleno ou
cando sexan convocadas polo Alcalde-Presidente ou solicitadas pola cuarta parte dos membros
da Corporación.”

ACTA DO PLENO

PSG-PSOE (Grupo PSG-PSOE) 1 membro.

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

Partido Popular (Grupo Popular) 2 membros.

5.-CREACIÓN DA XUNTA DE VOCEIROS.

Dase conta da Propsota da Alcaldía que se transcribe:

“PROPOSTA DA ALCALDIA-PRESIDENCIA

CREACIÓN DA XUNTA DE VOCEIROS
Por esta Alcaldía PROPONSE que polo Pleno Municipal, dentro do ámbito da
autonomía e de autoorganización da Corporación Municipal establecido polo vixente
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacions Locais, se
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A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación ordinaria acorda
prestar aprobación á proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

adopten os acordos seguintes:
1º. Aprobación da constitución formal da XUNTA DE VOCEIROS dos Grupos Políticos do
Concello de Ribadeo (BNG, PP e PSdeG-PSOE )
2º. A referida Xunta de Portavoces terá a regulación básica seguinte:
Composición e constitución.—

3. As modificacións da sua composición se axustarán o mesmo trámite da constitución.
Funcions.—
1.Correspondelle a Xunta de Voceiros, con carácter xeral examinar a orde do día ou asuntos
específicos do mesmo, das sesións ordinarias ou extraordinarias do Pleno Municipal cando non
fora posible a convocatoria ou celebración da Comisión Informativa correspondente ou a
natureza do asunto o requira e, en particular, de ser o caso, as seguintes cuestións:

ACTA DO PLENO

2. A Xunta de Voceiros quedará constituida por resolución do Alcalde, tan pronto como se
formalice a designación dos seus integrantes.

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

1.A Xunta de Voceiros, órgano deliberante e consultivo do Concello de Ribadeo , está presidida
polo Alcalde e a integran os portavoces dos Grupos Municipais que teñen representación no
Pleno Municipal (BNG, PP e PSdeG-PSOE ).

a) Determinar os asuntos incluidos na orde do día sobre os que se vai a entablar debate.
b) Establecer o orde de intervención dos grupos.

2.-A recepción da dación de conta pola Alcaldía das contratacións laborais efectuadas por
razons de urxencia e interese público sen seguir o procedemento xeral establecido, conforme ó
disposto nas bases reguladoras
3.- A Xunta de Voceiros pronunciarase, con carácter xeral, naqueles casos en que por razóns
de axilidade no funcionamento administrativo se considere convinte,e cando exista a urxencia
para a adopción de acordos de interese que non permitan a convocatoria das Comisións
Informativas correspondentes.
4.- Podrá ser tratada pola Xunta de Voceiros, ademáis, calquera outra cuestión relacionada co
funcionamento das sesións dos Plenos Municipais ou que este órgano lle encomende.
Convocatoria.-
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c) Fixar os tempos no debate.

A Xunta de Voceiros poderá ser convocada tanto a iniciativa da Alcaldía como a proposta de a
lo menos dous membros da Xunta de Voceiros da Corporación.
Actas.De cada reunión da Xunta de levantarase, pola Secretaría Xeral da Corporación, acta sucinta
de conformidade co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Entidades Locais aos efectos procedentes.”
A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación ordinaria acorda
prestar aprobación á proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

“PROPOSTA DE ALCALDÍA
Unha vez celebradas as Eleccións Municipais, o pasado 26 de maio e constituído o novo
Concello ou Corporación municipal, resulta necesario e conveniente proceder ao
establecemento da nova organización municipal, e, en particular, á determinación das achegas
que percibirán os grupos políticos da Corporación nos termos que regula o artigo 73 da Lei
7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,
Considerando o recollido na providencia de Alcaldía de 01/07/2019 e o informe de Intervención
da mesma data, polo que se declara a existencia de suficiente consignación orzamentaria para
proceder ao pago das achegas que se prevén.
Realizada a tramitación legalmente establecida, proponse ao Pleno a adopción do seguinte,

ACTA DO PLENO

Dase lectura á proposta da Alcaldía-Presidencia que se transcribe:

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

6.-DOTACIÓN ECONÓMICA AOS GRUPOS MUNICIPAIS.

PRIMEIRO. Establecer as achegas para os grupos políticos da corporación, en función do
disposto no artigo 73 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, de
acordo co seguinte:



Asignación anual por Grupo Político 400 euros/ano é dicir 100 euros /trimestre.
Asignación anual por Concelleiro que o compoña: 300 euros/ano para cada Concelleiro , é
dicir 75 euros /trimestre para cada Concelleiro.

Coa actual composición plenaria o resultado sería en principio o seguinte, que estaría suxeito a
variacións en función dos grupos que en cada momento estean constituídos:




Grupo do BNG (7 Concelleiros): Fixo: 400 euros + 2.100 euros = 2.500,00 euros de
asignación total anual.
Grupo Popular (4 Concelleiros): Fixo: 400 euros + 1.200 euros = 1.600,00 euros de
asignación total anual.
Grupo PSdeG (2 Concelleiros): Fixo: 400 euros + 600 euros =1.000,00 euros de asignación
total anual.

SEGUNDO: As regras ás que se someterá a asignación establecida para os distintos grupos
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ACORDO

políticos serán as seguintes:

O último ano da lexislatura, os grupos políticos municipais deberán liquidar a totalidade das
dotacións que recibiron ao longo dos catro anos, reintegrando en Tesourería municipal o
exceso de dotación, se esta fose superior ao debidamente xustificado. As liquidacións
deberanse realizar antes da toma de posesión da nova Corporación.
3. Coa finalidade de facilitar ou cumprimento dá anterior obriga organizarase unha
contabilidade baseada nos principios contables (sen prexuízo dá aplicación do método dá
partida simple, que consiste en levar conta dás operacións económicas de entradas e saídas e
as dispoñibilidades de diñeiro en cada momento), con aplicación do principio de caixa (a
imputación de ingresos e gastos deberá facerse non momento en que se produza a corrente
monetaria ou financeira derivada dous ingresos e dous gastos, é dicir, no momento do cobro ou
do pago).
Os grupos políticos levarán necesariamente os seguintes libros de contabilidade:
- Libro de gastos.
- Libro de ingresos.
- Libro de caixa
Libro de gastos: rexistraranse por orde cronolóxica todas as operacións relativas a gastos en
función dá súa natureza.
Libro de gastos.
Data Núm. Operación
Gasto

Concepto

Importe

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

2. Os grupos políticos deben levar unha contabilidade específica das dotacións, que poñerán a
disposición do Pleno da Corporación sempre que este o pida. Con independencia diso, a data
30 de xuño de cada ano, deberán presentar na Secretaría do Pleno conta xustificativa
simplificada dos gastos realizados o ano anterior con cargo ás dotacións e do saldo da conta
na que se realizan os pagos e ingresos daquelas. Estas declaracións estarán a disposición do
resto dos grupos políticos municipais a fin de que si o estiman pertinente poidan solicitar do
Pleno a posta a disposición da contabilidade do grupo cos correspondentes xustificantes do
gasto realizado.
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a) Gastos de material de oficina, consumibles do ordenador, fotocopias e material non
inventariable.
b) Contratación de persoal externo, en calquera das formas que admite o dereito laboral, para
que realice traballos administrativos ou de asesoramento necesarios para o grupo municipal.
c) Contratar informes con profesionais ou empresas, que exerzan a actividade legalmente,
sobre asuntos municipais. Inclúense neste apartado os encargos de enquisas.
d) Gastos de difusión de información aos cidadáns, en publicacións (no sentido máis amplo
posible: folletos, carteis, revistas, notas en prensa, etc.), radio, televisión, conferencias ou
páxinas web, sempre que dita información trate maioritariamente temas municipais.
e) Gastos en xornadas ou cursos de formación relacionados directamente co labor municipal.
f) Gastos de locomoción, axudas de custo ou gastos de manutención con motivo do traballo do
persoal do grupo así como polos concelleiros que o integran. En todo caso este concepto non
poderá superar o 25% do importe da asignación anual
g) Gastos xudiciais para impugnar calquera acto municipal.

ACTA DO PLENO

1. Estas dotacións destinaranse a calquera dos seguintes conceptos, ou outros de similares
características, sen que en ningún caso poidan utilizarse para os gastos que se atopen
expresamente prohibidos pola lexislación vixente (art. 73.3 da Lei de Bases do Réxime Local),
é dicir o pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación,
incluídos os concelleiros que forman parte do grupo político, ou á adquisición de bens que
poidan constituír activos fixos de carácter patrimonial:

Libro de ingresos: rexistraranse por orde cronolóxica todas as operacións de ingresos en
función dá súa natureza.
Libro de ingresos.
Data Núm. Operación
Ingreso

Concepto

Importe

Libro de caixa: anotaranse as entradas e saídas consignando as primeiras no Debe e as
segundas no Haber, determinándose a existencia en cada momento, coa seguinte descrición:
Libro de caixa.
Núm. Operac. Núm. Operac. Concepto
Ingreso
Gasto

Debe
(Ingresos)

Haber SALDO
(Pagos)

TERCEIRO: Que se publique no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da
corporación de forma íntegra o presente Acordo, aos efectos do seu xeral coñecemento, dada a
súa transcendencia.”

Por Secretaría dase conta da proposta da Alcaldía que se transcribe a continuación:
“PROPOSTA DA ALCALDIA
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DO PLENO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.-

Número: 2019-0008 Data: 22/07/2019

7.-DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DO PLENO NA XUNTA DE GOBERNO LOCAL.

ACTA DO PLENO

A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación ordinaria, acorda
prestar aprobación á proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

Considerando, que o artigo 22.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril modificado pola Lei 11/1999
establece a posibilidade de delegación de certas atribucións do Pleno a favor da Xunta de
Goberno Local.
PROPOÑO:
Que o Concello Pleno adopte o seguinte acordo:
Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións/competencias:
a) Resolución de expedientes vinculados coas licencias municipais de auto-taxis: creación e
amortización de prazas, concesión e revogación de licencias, autorización cambio de vehículos,
autorización de prestación de servizo mediante asalariados, incoacción e resolución de
expedientes sancionadores e todos aqueles derivados da Ordenanza Municipal do servicio e
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Resultando,que por Resolución da Alcaldía desta data quedou fixada a composición da Xunta
de Goberno Local,

Regulamento Nacional.
b) Asuntos derivados da Praza Municipal de Abastos conforme á Ordenanza reguladora do
servizo.
c) Competencias atribuídas ao Pleno como órgano de contratación segundo o disposto na Lei
de contratos do Sector Público.
Non obstante no caso destes contratos formará parte da mesa de contratación unha
representación de todos os grupos políticos municipais.
d) Aprobación/informe relativo á Renovación o/ou aprobación anual, de ser o caso, en relación
co Padrón Municipal de Habitantes.
e) Emisión do informe municipal, de ser preceptivo, para actuacións urbanísticas en Solo
rústico segundo o que se dispoña na Lei do Solo de Galicia e disposicions concordantes de
aplicación.
f) Expediente de declaración de ruína segundo o que se dispoña na Lei do Solo de Galicia e
disposicións concordantes de aplicación.

Dase conta da Resolución da Alcaldía que se transcribe:
“RESOLUCION DA ALCALDIA.Resultando, que o pasado 15 de xuño de 2019 quedou constituída a nova Corporación
Municipal como consecuencia das eleccións locais levadas a cabo o 26 de maio de 2019.
Considerando, que o réxime local vixente establece a posibilidade de delegación por parte da
Alcaldía de certas atribucións en Tenentes de Alcalde e calquera outro Concelleiro aínda que
non pertenza á Xunta de Goberno Local,
Visto o disposto nos artigos 21.3 e 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril e 61.3 da Lei 5/1997, de
22 de xullo de Administración Local de Galicia e 43 do Regulamento de
Organización,Funcionamento e Réxime Xuridico das E.Locais (RD 2568/1986, de 28 de
novembro), e consonte co mesmo,
Esta Alcaldía, no uso das atribucións que lle confire a vixente lexislación de Réxime Local,
RESOLVE:
1º.Delegar as competencias das seguintes áreas de Goberno nos Concelleiros que se indican:
Dona Mari Luz Álvarez Lastra. Igualdade,Ensino e Mocidade (inclúe Telecentro e Escola
Municipal de Música e Danza).
D. Pablo Vizoso Galdo. Economía, Desenvolvemento Local e Turismo (inclúe comercio e
mercados).
Dona Mónica Freire Rancaño. Servizos Sociais e Obras (inclúe alumeados públicos urbanos).
D. Jesús Mundiña Acebo. Medio Rural (inclúe camiños, saneamento, alumeados rurais,
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8.- RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIÓNS EN CONCELLEIROS
DELEGADOS.
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A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación ordinaria, acorda
prestar aprobación á proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

ACTA DO PLENO

g)Adquisicións de bens derivados de cesións urbanísticas, cando o seu valor exceda dos
atribuídos como competencia da Alcaldía.”

forestal, formación rural e rozadora)
Dona María del Pilar Otero Cabarcos. Cultura e consumo.
D. Jorge Díaz Freije. Medio Ambiente e Deportes (inclúe Sostibilidade ambiental, limpeza
viaria e recollida de residuos, praias, cemiterios e parques e xardíns).
2º.- O alcance das delegacións abranguen a dirección interna e xestión dos diferentes
servicios con facultades resolutorias e de delegación de firma, así como a autorización de
gasto das súas respectivas áreas co límite da contratación menor vixente en cada momento.
3º.A publicación desta Resolución no BOP de Lugo así como a notificación correspondente aos
Concelleiros para o seu coñecemento e efectos, dando conta igualmente ao Pleno na primeira
sesión que celebre.”

PROPOSTA DE ALCALDÍA
Unha vez celebradas as Eleccións Municipais, o pasado 26 de maio e constituído o novo
Concello ou Corporación municipal, resulta necesario e conveniente proceder ao
establecemento da nova organización municipal, e, en particular, á determinación das
retribucións que percibirán os membros das Corporacións Locais no referente a aqueles que
desempeñaran os seus cargos en réxime de dedicación exclusiva ou parcial nos termos que
regula o artigo 75 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, así como
o artigo 13 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, que aproba o Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,
Considerando que no caso do Concello de Ribadeo a complexidade da súa xestión, os
numerosos servizos existentes, o incremento da poboación que se experimentou nos últimos
anos, e ao amplo abano de proxectos que esta Corporación ten previsto desenvolver, fai
preciso que determinados membros da corporación teñan que desempeñar o cargo con algún
réxime de dedicación, co matiz de que o límite para un concello coa poboación de Ribadeo
nesta lexislatura sería de 3 dedicacións exclusivas, 1 persoal eventual e sen limite para as
dedicacións parciais.
.
Vistos os razoamentos e motivacións recollidos na providencia de Alcaldía de 01/07/2019, que
xa advertía que a configuración definitiva do grupo de goberno, motivada pola redución que
supón respecto ao período anterior, o novo reparto de delegacións que orixina, cuxo correcto
funcionamento se irá vendo co paso do tempo así como tamén as futuras decisións que se
podan adoptar en administracións supramunicipais que poden afectar a este concello, pode
levar a que se modifiquen ao longo do mandato as necesidades iniciais que se recollen na
presente proposta
Visto o informe de Intervención de data 01/07/2019, polo que se declara a existencia de
suficiente consignación orzamentaria para proceder ao recoñecemento das retribucións
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Dase conta da Proposta da Alcaldía que se transcribe:

ACTA DO PLENO

9.-PROPOSTA DE ADICACIÓNS EXCLUSIVAS.
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A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación ordinaria, acorda
prestar aprobación á proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

determinadas.
Realizada a tramitación legalmente establecida, proponse ao Pleno a adopción do seguinte,
ACORDO
PRIMEIRO. A determinación de que os seguintes cargos, se exercerán en réxime de
dedicación exclusiva, nos termos e condicións que se recollen no presente apartado e os
seguintes deste acordo:

Para este importe que se fixa, que representa 31.432,94 euros brutos anuais (importe da
dedicación exclusiva que xa existía), hai que ter en conta que o artigo 18 do Real Decreto
Lei 24/2018, de 21 de decembro, establece unha limitación de 47.759,30 euros para os
concellos de 5000 a 10000 habitantes. Ademais, a contía fixada mensual equivale a un
importe líquido de 1.739,89 euros.
SEGUNDO. Os membros da corporación titulares dos cargos en réxime de dedicación
exclusiva citados, serán dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, asumindo a
Corporación o pago das cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no artigo 74 do
citado texto legal
TERCEIRO. O exercicio do cargo retribuído en réxime de dedicación exclusiva será
incompatible coa percepción doutras retribucións con cargo aos Orzamentos das
Administracións Públicas e dos Entes, Organismos ou empresas delas dependentes, así como
para o desenvolvemento doutras actividades, todo iso nos termos da Lei 53/1984, de 26 de
decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas
CUARTO. Que se publique no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da
corporación de forma íntegra o presente Acordo, aos efectos do seu xeral coñecemento, dada a
súa transcendencia, de acordo co establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril.”
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Concellería delegada de Medio Ambiente e Deportes, réxime de dedicación
exclusiva, fixándose como retribucións a percepción de 2.245,21 euros brutos mensuais, a
cobrar en 14 pagas, 12 correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e as dúas
restantes correspondentes ás mensualidades de xuño e decembro, suxeita á actualización
anual segundo o que para o persoal do Concello de Ribadeo se estableza nas respectivas
Leis de orzamentos xerais do Estado e normativa de desenvolvemento, sen superar os
límites que se establezan en cada momento para retribucións dos membros das
corporacións locais en función da poboación.
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Para este importe que se fixa, que representa 45.904,60 euros brutos anuais (importe que
se ven percibindo ata a data), hai que ter en conta que o artigo 18 do Real Decreto Lei
24/2018, de 21 de decembro, establece unha limitación de 47.759,30 euros para os
concellos de 5000 a 10000 habitantes. Ademais, neste caso, a contía fixada mensual
equivale coas condicións actuais a un importe líquido de 2.390,33 euros.

ACTA DO PLENO

Alcaldía, réxime de dedicación exclusiva, fixándose como retribucións a percepción
de 3.278,90 euros brutos mensuais, a cobrar en 14 pagas, 12 correspondentes ás
diferentes mensualidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades
de xuño e decembro, suxeita á actualización anual segundo o que para o persoal do
Concello de Ribadeo se estableza nas respectivas Leis de orzamentos xerais do Estado e
normativa de desenvolvemento, sen superar os límites que se establezan en cada
momento para retribucións dos membros das corporacións locais en función da poboación.

Intervén o Sr.Alcalde que refire que se mantén o esquema do mandato anterior con dúas
adicacions exclusivas, suprimíndose unha adicación parcial e mantendo as mesmas
retribucións sen superar os límites que marca a norma.
O voceiro do Grupo Municipal Popular Sr. Vega Pérez manifesta que se mostra conforme coas
palabras do Sr.Alcalde en relación co que se esepra de que todos traballen por Ribaeo e indica
que en coherencia co manifestado polo seu grupo en campaña electoral non poden votar a
favor. Non están de acordo coas dúas adicacións, so coa da Alcaldia que estiman necesaria
polo que votan en contra da proposta.
Por parte do Grupo Municpal Socialista intervén a voceira Sra. García Rey que manifesta a súa
abstención. Indica que o seu Grupo se alegra de que á area de medio ambiente teña adicación
exclusiva.

Dase conta da Proposta da Alcaldia que se transcribe literalmente a continuación:
“ PROPOSTA DE ALCALDÍA
Unha vez celebradas as Eleccións Municipais, o pasado 26 de maio e constituído o novo
Concello ou Corporación municipal, resulta necesario e conveniente proceder ao
establecemento da nova organización municipal, e, en particular, á determinación das
retribucións que percibirán os membros das Corporacións Locais no referente á asistencia a
órganos colexiados ou as indemnizacións por razón do servizo nos termos que regula o artigo
75 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, así como o artigo 13 do
Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, que aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,
Considerando o recollido na providencia de Alcaldía de 01/07/2019 e o informe de Intervención
da mesma data, polo que se declara a existencia de suficiente consignación orzamentaria para
proceder ao pago das retribucións determinadas.
Realizada a tramitación legalmente establecida, proponse ao Pleno a adopción do seguinte,
ACORDO
PRIMEIRO. A asistencia a órganos colexiados constitúe unha axuda de custo ou honorario que
se lle recoñece aos membros da Corporación que non perciben 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 destes órganos de acordo co seguinte:
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10.-PROPOSTA DA ALCALDÍA SOBRE O RÉXIME DE INDEMNIZACIÓNS OU
COMPENSACIÓNS POR DESPRAZAMENTOS E RÉXIME DE INDEMNIZACIÓNS POR
ASISTENCIA A SESIÓNS E OUTRAS REUNIÓNS DE ÓRGANOS COLEXIADOS.
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Sometida a votación a Proposta de referencia resulta aprobada, nos seus propios termos, por
sete votos a favor ( dos membros do Grupo do BNG) tres en contra dos membros presentes do
Grupo municipal Popular e dúas abstencións dos membros do Grupo municipal Socialista.

ACTA DO PLENO

O Sr.Alcalde sinala que se algún día os grupos da oposición chegan a gobernar verán o
complicado que é con so unha persoa liberada. Refírese ao que dí a norma sobre esta cuestión
das adicacións exclusivas e reitera o que se dí na proposta sen prexuízo dos cambios que se
precisen noutros momentos.

Sesións plenarias, 50,00 euros.
Sesións de Comisións Informativas: 30,00 euros.
Sesións da Xunta de Goberno Local, 50,00 euros.
Reunións da Xunta de Voceiros, 30,00 euros.
Outros órganos colexiados locais, 30,00 euros.
Non obstante o anterior, no caso de coincidir un mesmo concelleiro en varias sesións dun
mesmo tipo de órgano a celebrar nun mesmo día, a continuación unha doutra, soamente
percibirá indemnización pola asistencia a unha das sesións.
SEGUNDO. Para a realización de xestións que esixan o seu desprazamento fora do termo
municipal ou, no seu caso, dentro do mesmo, o Alcalde e os Concelleiros percibirán as
indemnizacións seguintes:

As contías referidas serán actualizadas do mesmo xeito que se estableza para o persoal
funcionario pola correspondente normativa estatal ou autonómica de desenvolvemento, de
xeito automático.
Se como consecuencia dunha Comisión de Servizo se superaran excepcionalmente estas
contías, deberá achegarse xustificación documental do gasto coa factura correspondente ao
aloxamento ou manutención realmente producido e dos motivos polos que non foi posible
axustarse aos límites anteriores.
2. O quilometraxe será igualmente o establecido para o persoal funcionario sendo na data
deste acordo de 0,19 €/quilómetro e será actualizado igualmente segundo dispoña a normativa
xeral de aplicación.
De conformidade co disposto nos artigos 20 e 21 do citado RD 462/2002, revisado por Orde do
Ministerio de Economía e Facenda de 1 de decembro de 2005 (BOE nº 279 de 3 de decembro
de 2005) establécese a percepción de desprazamento dentro do termo municipal por razón do
servizo igualmente a 0,19 €/quilómetro (igualmente actualizable), e a este efecto será dabondo
unha declaración asinada polo membro da Corporación expresiva das datas e desprazamentos
efectuados e a motivacións destes xustificando que se trata de asuntos de carácter municipal.
3. Tamén terán dereito os concelleiros da corporación que non teñan dedicación exclusiva ou
parcial a ser indemnizados polos gastos que lles supoña a asistencia a órganos colexiados
doutras administracións, dos que formen parte pola súa condición (sen carácter exhaustivo:
consellos escolares, mancomunidade de municipios, etc.), que se cuantificarán en 30,00 €, de
xeito similar ao establecido para o caso de “outros órganos colexiados locais”.
En todo caso a percepción destas contías quedará condicionada á acreditación mediante o
correspondente certificado da administración ou organismo en cuestión da participación co
concelleiro en dita reunión e de que non se perciben asistencias deste polo mesmo motivo,
para evitar duplicidades.
Asimilarase a celebración de vodas civís, nas que os concelleiros actúen por delegación do
Alcalde, ao regulado nos dous parágrafos precedentes. Neste caso, para aqueles concelleiros
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102,56 €
53,34 € (enteira) 26,67 € (media)
155,90 €
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Aloxamento
Manutención
Axuda de custo enteira

ACTA DO PLENO

1. As axudas de custo a percibir serán as correspondentes ó Grupo 1 de conformidade co
disposto no Real Decreto 462/2002, de 24 de maio sobre indemnizacións por razóns do servizo
para o persoal da Administración Pública, revisado por Orde do Ministerio de Economía e
Facenda de 1 de decembro de 2005 (BOE nº 279 de 3 de decembro de 2005) e que son as
seguintes:

que non teñan dedicación exclusiva ou parcial, establecerase unha indemnización polos gastos
que lles supoña a participación en ditos eventos que se cuantificará en 30,00 euros, de xeito
equivalente ao establecido para o caso de “outros órganos colexiados locais”
TERCEIRO. Que se publique no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios desta
corporación de forma íntegra o presente Acordo, aos efectos do seu xeral coñecemento, dada a
súa transcendencia.”
A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación ordinaria, acorda
prestar aprobación á proposta da Alcaldía nos seus propios termos.

11.-DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES DO CONCELLO NOUTROS ORGANISMOS.

Unha vez constituída a nova Corporación Municipal o pasado día 15 de xuño de 2019 procede
a designación de representantes municipais en diferentes organismos nos que se precisa
representación desta entidade,
Por isto PROPONSE AO PLENO MUNICIPAL
PRIMEIRO.- Que se adopte o acordo de designar os correspondentes representantes
municipais nos Centrosde ensino que se reseñan de seguido:
a) Colexio Público Gregorio Sanz
b) I.E.S.Porta da Auga

ACTA DO PLENO

“PROPOSTA DA ALCALDIA
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Por Secretaría dase conta da Proposta da Alcaldía que se transcribe:

c) I.E.S. Dionisio Gamallo Fierros.
Para o Colexio Gregorio Sanz esta Alcaldía propón a designacion da Concelleira Dª Mónica
Freire Rancaño e como suplente Dª Marai Pilar Otero Cabarcos.
Para o IES Dionisio Gamallo Fierros propón a designacion da Concelleira Dona Maria Pilar
Otero Cabarcos e como suplente da mesma dona Mónica Freire Rancaño.
Para os dous centros de ensino restantes citados anteriormente esta Alcaldía propón que o
resto de Grupos se distribúan as representacións correspondentes.
SEGUNDO.- Para a -Mancomunidade de Concellos da Mariña Luguesa proponse por esta
Alcaldia que os representantes sexan os seguintes membros da Corporación:
Alcalde Presidente D.Fernando Suárez Barcia, D. Pablo Vizoso Galdo e como suplente destes
D. Jorge Díaz Freije.
3º. Para formar parte da Comisión mixta do Centro Comercial Aberto proponse por parte do
Grupo de Goberno: O Alcalde-Presidente e os Concelleiros D.Pablo Vizoso Galdo e dona Maria
Pilar Otero Cabarcos.
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d) Escola Oficial de Idiomas.

Deberá designarse tal e como se establece no Convenio de colaboración asinado co
CCA-Concello a outro representante por parte do principal partido da oposición municipal.
4º.Para formar parte da Mesa Local de Comercio proponse por parte do Grupo de Goberno
ademáis do Alcalde-Presidente aos Concelleiros D. D.Pablo Vizoso Galdo e cona Maria Pilar
Otero Cabarcos, debendo designarse outro representante por parte dos Grupos da oposición
municipal.”
A Corporación, por unanimidade dos seus membros presentes en votación ordinaria, acorda
prestar aprobación á proposta da Alcaldía nos seus propios termos.
Sendo as vinteunha horas e quince minutos e non habendo máis asuntos que tratar o
Sr.Alcalde levanta a sesión estendéndose de todo isto a presente acta do que eu Secretario
dou fé.

Asdo./JOSÉ A. CARRO ASOREY

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE,
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Asdo./ FERNANDO SUÁREZ BARCIA.
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O SECRETARIO,

ACTA DO PLENO

O ALCALDE,

