
ACTA DA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO EN DATA 6  DE 
AGOSTO DE 2009.-

Presidente:

Sr. Alcalde-Presidente 
D. Iván Puentes Rivera.

Asistentes :

Dª Rocío Rey Sampayo.
Dª Mª del  Carmen Silvar  Canosa.
Dª Amalia García Balado. 
D. Manuel Ángel Rodríguez Carballei ra.  
D. José Antonio López Rodríguez. 
D. Juan Manuel Lourido González. 
Dª Rita María Couto Sei j ido.  
D. Manuel Polo Gundín.
Dª Inés Roca Requeijo.
D. Manuel Vicente Pico Sanmartín.
D. Edgar Antonio Vigo López.
D. Gumersindo Pedro Galego Feal.  Dª 
Rocío Aurora Bértoa Puente.
D. Juan José Franco Casal.
Dª Mª del  Pilar  Fornos Corral.  
D. Manuel Sánchez Martínez.

Interventora  accidenta l:

Dª Milagros López Álvarez.

Secretar ia  accidenta l :

Dª Ana María Vázquez Menéndez.
 

No salón  de  sesións  da  Casa Consistor ia l  do 
Concello  de Fene (A Coruña), sendo as doce horas 
e cinco minutos do día  seis  de agosto de  dous 
mil  nove,  reúnese,  en pr imeira  convocator ia,  o 
Pleno do Concel lo  ao obxecto  de celebrar  sesión 
ordinar ia,  baixo  a  Presidencia  do Sr.  Alcalde-
Presidente  D.  Iván  Puentes  Rivera,  e  coa 
asistencia  dos/as Sres/as Concel le i ros/as Dª Rocío 
Rey Sampayo, Dª Mª del  Carmen Silvar  Canosa, Dª 
Amalia  García  Balado, Don Manuel  Ángel  Rodríguez 
Carbal le i ra,  D. José Antonio  López Rodríguez, D. 
Juan Manuel Lourido González, Dª Rita  María Couto 
Seij ido,  D. Manuel  Polo  Gundín,  Dª  Inés  Roca 
Requeijo,  D. Manuel  Vicente  Pico  Sanmartín,   D. 
Edgar  Antonio  Vigo  López,  D. Gumersindo  Pedro 
Galego Feal,  Dª Rocío  Aurora  Bértoa  Puente,  D. 
Juan José Franco Casal,  Dª Mª del  Pilar  Fornos 
Corral  e Don Manuel Sánchez Martínez.

Asiste  á  sesión  a  Interventora  accidental  Dª 
Milagros  López Álvarez,  e actúa como Secretar ia  
accidental  Dª María Vázquez Menéndez,  que da fe  
do acto.

A Presidencia, tras  comprobar nos termos expostos 
que  se  da  o  quórum legalmente  esix ido  polo 
art igo  90.1 do Real  Decreto  2568/1986, de 28 de 
novembro, declara  aberta  a sesión,  pasándose ao 
estudio  e exame dos asuntos incluídos na orde do 
día da convocator ia.

1º.-  RATIFICACIÓN DO DÍA E HORA DA PRESENTE CONVOCATORIA.

Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente e manifesta  que o día de hoxe é festa  
local;  que hai  un acordo Plenario  que especif ica  que neste caso a  celebración  da 
sesión  ordinar ia  do Pleno se pasaría  ao seguinte  día   hábi l;  que neste  mes o 
seguinte  día  hábi l  é o 13 de agosto, pero que debido ao período vacacional  dunha 
parte  da corporación  non estará  presente;  que logo  de falar  con tódolos  grupos 
polí t i cos  l les  pareceu conveniente  celebra-lo  neste  día  e a esta  hora, pese a ser  
unha fest iv idade  local;  que dado que o Pleno é quen establece  orix inar iamente  a 
periodic idade das sesións, entenden, e así  o conf i rmaron diversas consultas  fei tas  a 
outros  Concel los  e a Xunta de Galic ia,  que é o propio  Pleno o que ten a capacidade 
para marcar excepcional idades a ese acordo.
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A cont inuación  pide  o  uso  da palabra  a  Secretar ia  accidental,  quen unha vez 
concedido pasa a dar  lectura  a unha nota  informativa  de Secretaría  de data  5 de 
agosto de 2009, que transcr i ta  di:

“ NOTA INFORMATIVA DE SECRETARÍA.-

En relación  coa  convocator ia  ordinar ia  dun Pleno  a  celebrar  pola  corporación 
Municipal  o día 6 de agosto de 2009 ás 12:00 horas, sendo este un Fest ivo  Local,  de 
conformidade ao calendario  local  de festas  de Fene, por  esta  secretar ia  accidental  
se informa o seguinte:

Por acordo adoptado polo  Pleno da Corporación  Municipal  en sesión  extraordinar ia  
celebrada en data  12 de xul lo  de 2007, a periodic idade das sesións  ordinar ias  do 
Pleno da Corporación será: O primeiro  xoves de cada mes ás 18:00 horas. No suposto de 
que o día pref ixado fose fest ivo  ao inhábi l,  como é este caso, celebraráse a sesión 
co mesmo carácter  de ordinar ia  o seguinte  xoves hábi l.

A vista  do anter ior,  a convocator ia  deste Pleno non pode ter  carácter  de ordinar io.

Non obstante  pode celebrarse  o Pleno con carácter  Extraordinar io,  pero  deberán 
previamente e antes do in ic io  da sesión, rat i f i car  a súa conformidade de celebración 
neste día e hora, cada un dos concel le i ros/as integrantes da Corporación Municipal  e 
cun resul tado de unanimidade de votos a favor  da celebración.

O que poño no seu coñecemento.

Fene, 5 de agosto de 2009.

A SECRETARIA acctal.

Asdo.- Ana Mª Vázquez Menéndez.”

De seguido, polo  Sr. Alcalde-Presidente  sométese a votación a rat i f i cac ión  do día e 
hora da presente convocator ia  con carácter  ordinar io  sendo aprobada por unanimidade 
dos/as Sres/as Concelle i ros/as.

2º.- APROBACIÓN, SE PROCEDE DA ACTA DA SESIÓN CELEBRADA EN DATA 2 DE XULLO 
DE 2009.

De conformidade co preceptuado no art igo  91 do Real  decreto  2568/1986, de 28 de 
novembro, polo  Sr.  Alcalde-Presidente  pregúntase  se  existe  algunha obxección  ou 
observación  á acta  da sesión  celebrada en data  2 de xul lo  de 2009 , previamente 
remit ida  coa convocator ia,  e non formulándose ningunha, polo  Sr. Alcalde-Presidente 
sométese a votación ordinar ia  a súa aprobación, sendo aprobada por unanimidade.

Á vista  do resul tado da votación, declárase aprobada a acta da sesión celebrada en 
data 2 de xul lo  de 2009.

- 2 -



3º.-  PROPOSTA DA ALCALDÍA PARA DEIXAR SEN EFECTOS A ADICACIÓN EXCLUSIVA 
DA CONCELLEIRA DONA INÉS ROCA REQUEIJO CON EFECTOS DO 6 DE  AGOSTO DE 
2009.

Vista  a proposta da alcaldía  de data 31 de xul lo  de 2009, que transcr i ta  di:

“ PROPOSTA

Resultando que polo Pleno da Corporación en sesión celebrada en data 12 de xul lo  de 
2007 acordou aprobar  a dedicación  exclusiva  en réxime de xornada completa,  entre  
outros, do cargo de Concel le i ra  con delegación especial  dos servizos  de Servizos e 
Mantemento, Dona Inés Roca Requeijo.

Visto  o escri to  presentado polos  Concel le i ros/as  Don Manuel  Polo Gundín, Dona Rita  
María Couto Seij ido,  Don Edgar Antonio  Vigo López, Don Manuel Vicente Pico Sanmartín  
en data 1 de xul lo  de 2009 (entrada 01.07.09, núm rexis t ro  8439)

Visto  que por  Resolución  da Alcaldía  núm. 476/2009, de data  1 de xul lo  de 2009, 
acordouse revogar, entre  outras, a delegación especial  efectuada prol  da Concelle i ra  
Dona Inés  Roca Requeijo  real izada  por  Resolución  da Alcaldía  número 663/2009, de 
data 9 de xul lo  de 2007.

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Deixar  sen efecto,  a dedicación exclusiva  da Concelle i ra  Dona Inés Roca Requeijo  e 
proceder a cursar  a correspondente baixa na Seguridade Social.

Fene, 31 de xul lo  de 2009.

O ALCALDE

Asdo.- Iván Puentes Rivera.”

Non producíndose intervencións, pola Presidencia sométese á votación ordinar ia  a 
proposta da Alcaldía  de data 31 de xul lo  de 2009, sendo aprobada por unanimidade.

4º.-  PROPOSTA DA ALCALDÍA DE ACORDO REGULADOR DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO 
DO PERSOAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE FENE.

Seguidamente,  dáse  conta  do  di tame da  Comisión  Informativa  de  Organización  e 
Seguridade adoptado en sesión ordinar ia  celebrada en data 27 de xul lo  de 2009, que 
transcr i to  di:

“5º.-  DACIÓN DE CONTA DAS XESTIÓNS DA CONCELLERÍA DELEGADA DOS SERVIZOS 
DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ E CONTRATACIÓN.

Polo Presidente  da Comisión Informativa  se fai  entrega dunha copia  dun informe do 
departamento de persoal  a cada un dos membros da Comisión  Informativa  e dada a 
urxencia  para a súa inclusión  na orde do día do próximo Pleno a celebrar,  pide se 
rat i f i que  a súa inclus ión para tratar  na orde do día desta comisión informativa.
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En votación  ordinar ia  se  acorda  por  unanimidade dos/as  Sres/as  Concel le i ros/as 
asistentes  á  sesión  incluí r  na  orde  do día  un Informe acordo  regulador  das 
condicións de trabal lo  do persoal  ao servizo do Concello  de Fene, 2009.

Asunto.-  Informe acordo regulador  das condic ións  de trabal lo  do persoal  
ao servizo  do concel lo  de Fene. 2009

Dáse conta  do  informe  do  Departamento  de  Persoal,  asinado  pola  Interventora  
Municipal  Mart ina Manteiga Fulgueira  de data 27 de xuño de 2009, que transcr i to  di:

“INFORME DO  DEPARTAMENTO DE PERSONAL

ASUNTO: Informe  acordo regulador  das condic ións  de trabal lo  do persoal  
ao servizo  do concel lo  de Fene. 2009

Antecedentes  

Con data  12 se xuño de 2008,  xeral  de negociación  dos Empregados publ icos  do 
Concel lo  de Fene, aprobou a proposta de acordo regulador  das condicións de trabal lo  
de personal  do Concello  2009

Coa mesma data,  a Alcaldía  deste  Concel lo,  sometese a f iscal ización  a presente 
proposta de acordo: 

Normativa  apl icable

 Lei  7/1985 de 7 de abri l ,  reguladora  de bases de réxime local.  (en adiante 
LBRL) 
 
 Lei  30/1992, de 26 de novembre de Réxime xurídico  das Administrac ions Públ icas 
e do Procedemento Administ rat ivo  Común ( en adiante LRX-PAC)

 Lei  7/2007 que aproba o Estatuto  Básico do empreado Públ ico ( en adiante EBEP) 

 Lei  30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Públ ica  (  no 
non derogado pola Lei  7/2007)

 R. D. L. 781/1986, de 18 de Abri l ,  Texto Refundido de Disposic iones Legales 
vigentes en materia  de Régimen Local.( en adiante TRRL)
 
 R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, Regulamento de Organización, Funcionamento e 
Réxime Xurídico  das Corporacions Locais. (en adiante ROF)

 R. D. 861/86, de 25 de Abri l,  de Réxime de Retr ibucions  dos Funcionarios  da 
Admon. Local.  

 R.D. 462/02, de 24 de Maio, de Indemnizaciones a Funcionarios  por  Razón do 
Servic io.  
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 R. D. Lexis lat ivo  1/95, de 24 de Marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da 
Lei  do Estatuto  dos Trabal ladores.  ( en adiante ET) 

 D.L.1/2008 de 13 de marzo que aproba o texto  refundido  da Lei  da Función 
Pública  de Galic ia

 Lei   11/1985, de 2 de agosto de Libertad Sindical

 Ley 9/1987, de 12 de junio  sobre órganos de representación,  determinación de 
las  condic iones  de  trabajo  y  part ic ipación  del  personal  al  servic io  de  las  
Administ raciones Públicas.

 Resolucion  de 20 de decembro de 2005 pola  que se dictan instruccións  sobre 
xornada e horar io  do Personal  da Admon xeral  do Estado

 Lei  2/2008 de 23 de decembro que aproba a Lei  de Orzamentos xerais  para 2009

 Resolución  de 2 de xaneiro  de 2009, da Secretar ía  de Estado de Facenda e 
Orzamentos, pola que se di tan  instruc ións  en relación  coas nóminas dos funcionar ios  
incluídos  no ámbito  de apl icación  da Lei  30/1984, de 2 de agosto  nos termos da 
disposic ión  f ina l  cuarta  da Lei  7/2007, de 12 de abri l ,  do Estatuto  Básico  do 
Empregado Públ ico,  e actual ízanse para o ano 2009 as contías  das retr ibucións  do 
persoal  a que se ref i ren  os correspondentes art igos  da Lei  de Orzamentos Xerais  do 
Estado para devandito  exercic io

 Lei  4/2007, de 20 de abri l ,  de coordinación de pol ic ías  locales de Galic ia

Informe

Comprobada a  redacción  do  art icu lado  da  proposta  de  acordo  regulador,  e  en 
consonancia coa normativa apl icable, a funcionaria  que suscrebe informa:

Primeiro  .-  O presente  acordo  regulador   encadrado  dentro  dos  derei tos  dos 
funcionar ios  recol l idos  nos art igos  15, e 31 a 38 do EBEP, en relación  co disposto  
na Lei  9/1987 e na 11/1985, axústase en términos xerais  a normativa  vixente  que se 
ci ta  no apartado anter ior,  debendo, no obstante, a funcionaria  que suscrebe facer  as 
puntual izacións que a cont inuación se detal lan:  

REGULAMENTO DO FONDO SOCIAL  

A Disposic ión  adic ional  cuarta  do TRRL, establece que “  as corporación  locais  non 
poderán no sucesivo  conceder aportacións, subvencións ou axudas de calquera xénero 
para f ines  de previs ión  dos funcionar ios  ou obreiros  de plant i l l a.  Serán nulos  os 
crédi tos  que se concedan con inf racción  deste precepto e o seu pago enxendrará as 
responsabi l idades pert inentes.  Esta disposic ión  foi  ref rendada pola  Xurisprudencia: 
SSTS 15/06/1989; 5/02/1991, 28/06/1991 e 17/02/1992.
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 Sin embargo,o art igo  29 do EBEP, establece que  As Administ racións Públ icas poderán 
dest inar  cant idades  até  a  porcentaxe  da  masa  salar ia l  que  se  f ixe  nas 
correspondentes Leis  de Orzamentos Xerais  do Estado a f inanciar  achegas a plans de 
pensións de emprego ou contratos  de seguro colect ivos  que inclúan  a cobertura  da 
cont inxencia  de xubi lación,  para o persoal  incluído  nos seus ámbitos, de acordo co 
establecido  na normativa  reguladora dos Plans de Pensións. Na mesma l ínea,  o art igo  
34 e a Dispsic ióon  adic ional  vixesimoprimeira  da Lei  30/1984, así  como o TS por 
sentencia  de 28/07/2006, admiten a posibi l idade de que unha ent idade local  estableza 
incent ivos  a xubi lación  ant ic ipada,  así  mesmo as  Leis  de Presupostos  xerais  do 
Estado  dos  úl t imos  anos,  inclúen  a  posibi l idad  de  establecer   contr ibucións 
indiv iduais  a planes de pensións. 

Considerando  a  actual   tendencia  normativa  e  xurisprudencial  que  deriva  en 
cr i ter ios  abertos  en materia  de fondo social,  a funcionaria  informante est ima que 
non existe  inconvinte  en establecer  determinadas part ida/s  anuais   nos orzamentos 
xerais  do Concello  de axudas sociais  para o personal  afectado polo presente acordo, 
cuias  normas de apl icación  e cont ido  se  establezcan  regulamentariamente  previa  
negociación  cos representantes  do empregados públ icos  de xei to  que as previs ións 
determinadas no acordo teñan ref lexo orzamentario  e sempre que,  tanto  o otorgamento 
como a  xust i f i cac ión  das  axudas  se  axuste  ao  determinado  na  normativa  de 
subvencións públ icas  e se sometan a cot ización  da seguridade social   cando asi   o 
determine a normativa específ ica  en relación as retr ibucións en especie.

SEGUNDO.- Incremento de ret r ibuc ións.-

A Lei  de Presupostos xerais  do Estado establece de forma imperat iva,  o incremento de 
retr ibucións  dos empregados públ icos,  impedindo que outro  ente terr i to r ia l  que non 
sexa o Estado, determine  a cuantía  das prestación  os funcionar ios  públ icos  con 
cr i ter ios  dist in tos  o  cuantías  superiores   ás  establecidas  na  lexis lac ión  
presupuestar ia  estatal.  (STS 8/03/2005)

TERCEIRO.-Oferta  de emprego 

O EBEP determina  unas  materias  obxeto  de negociación,  algunas para  as  que a 
negociación  ten  carácter  obriga  pero  exclusivamente  nos  seus  cr i ter ios  xerais,  
outras  que  se  excluen  da  obl igator iedade  da  negociación  e  outras  nas  que 
exclusivamente se determina un deber de informar para as administ racións públ icas : 

O art igo  37 .1 apartado l,  recol le  dentro  das materias  obxeto  de negociación:  os 
cri te r ios  xerais  da ofer ta  de emprego,  establecendo no apartado  2 do mesmo 
art igo,  as materias  que quedan excluidas  da obl igator iedade da negociación  nas que 
se inclúe no apartado  a) as que afecten as potestades de a organización  

A sentenza do Tribunal  Supremo de data 16 de novembro de 2001  di  …” a plant i l l a  
municipal  const i túe  un  instrumento  organizator io  que non se  inclúe  entre  as 
materias  que, por  imperat ivo  do Art.  32 da le i  9/1987 están suxeitas  á negociación  
sindical  a través da Mesa, senón que ha de si tuarse  entre  as que, en apl icación  do 
Art.  34,2 desa le i,  unicamente requiren  o sometemento a informe das organizacións  
sindicais  a que aluden os arts  30 e 31. 2 desta le i”   e no mesmo sent ido: a sentenza 
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do Tribunal  superior  de Valencia  que establece de 1 de xul lo  de 2005 que di  :”a 
plant i l l a  non é unha cuest ión  que deba someterse á negociación  cos sindicatos  na 
mesa de negociación  correspondente, posto que na confección do persoal  preponderan 
os aspectos  organizat ivos  e orzamentarios  propios  da potestade organizator ia  das 
Administ racións  Publicas.  Por  conseguinte,  a  dotación  ou  asignación  de  medios 
persoais  non ten porque ser negociada previamente”

Por outro  lado, a Lei  de orzamentos xerais  para 2009 establece que durante  o ano 
2009, o número tota l  de prazas de novo ingreso do persoal  do sector  públ ico  será, 
como máximo, igual  ao 30 % da taxa de reposic ión  de efect ivos  e concentrarase nos 
sectores, funcións e categorías  profesionais  que se consideren prior i ta r ios  ou que 
afecten  ao funcionamento dos servizos  públ icos  esenciais  e, en especial,  para  o 
desenvolvemento da Lei  39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal  
e atención ás persoas en si tuación de dependencia. 

CUARTO.- integrac ión  dos corpos da pol ic ía  

A Lei  de Coordinación da Pol ic ia  local  de Galic ia,  establece un  prazo de tres  anos 
desde a entrada en vigor  da presente  le i,  para a integración  dos funcionarios  dos 
corpos de Policía  local  da escala  básica, execut iva,  técnica  e superior,  unicamente 
aos efectos retr ibut ivos, nos grupos C, B e A. 

O obriga  legal  de integración  nos novos corpos, (logo  do EBEP C1, A2 E A1) non 
impl ica  o incremento  de complemento de dest iño  sempre que os mesmos, se atopen 
dentro  da marxe legal  de dest iños  para  grupo,  no obstante,  a  modif icación  de 
funcións dos postos de trabal lo,  pode determinar  o incremento de niveis.  

Conclusións.-

CONCLUSION.- á vista  do exposto, a funcionar ia  que suscrebe informa: 

As retr ibucións  dos empregados públ icos  durante  o exercic io  2009 deberán axustarse 
ao determinado na Lei  de Orzamentos 2009

As  axudas  contempladas  no  fondo  social,  deberán  axustarse  en  todo  caso,  as 
previs ións establecidas na Lei  de orzamentos do Estado e, no seu caso a normativa en 
materia  de subvencions e axudas públ icas

En materia  de oferta  de emprego públ ico,  a incorporación de persoal  deberá respetar  
a o l imi te  do 30% da taxa de reposic ión  

A integración  dos grupos da pol ic ía  no grupo C1 a efectos  retr ibut ivos  para 2009 
axustaxe a derei to,  no obstante  os cambios nos complementos de dest iño  deberán ser 
obxeto de acordo de modif icación dos postos afectados. 

Coas salvedades indicadas,  a proposta de acordo se informa favorablemente

Este é o parecer  da funcionar ia  informante que somete a calquera outro  fundado en 
Derei to
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Fene , a 27 de xuño de 2009

A Interventora,

Asdo. Martina Manteiga Fulgueira.” 

A Comisión  Informativa  de Organización  e Seguridade en votación  ordinar ia  acorda 
por  unanimidade  dos/as  Sres/as  Concelle i ros/as  asistentes  á  sesión  di taminar  
favorablemente o Informe acordo regulador  das condicións  de trabal lo  do persoal  ao 
servizo  do Concello  de Fene. 2009 asinado  pola  Interventora  Municipal  Martina  
Manteiga Fulgueira  de data 27 de xuño de 2009 e propoñer ao Pleno da Corporación a 
súa aprobación.”

Non producíndose  intervencións,  polo  Sr.  Alcalde-Presidente  sométese  a  votación 
ordinar ia  o di tame da Comisión  Informativa  de 27 de data  xul lo  de 2009, sendo 
aprobado por unanimidade.

Á vista  do  resul tado  da  votación,  declárase  aprobado  o  di tame  da  Comisión 
Informativa  de  data  27  de  xul lo  de  2009,  que  devén  en  acordo  nos  termos 
anter iormente transcr i tos.

5º.-  APROBACIÓN DO PROXECTO MODIFICADO DO MURO DE CONTENCIÓN DO CAMIÑO 
DE “AS CHANCAS”. 

Dáse conta  do informe e da proposta  da Alcaldía  de data  24 de xul lo  de 2009 que 
transcr i ta  di:

“PROPOSTA

Visto  o informe  sobre “Proxecto modif icado de execución  de muro de contención  no 
camiño das  Chancas”,   Consultor:   Proyfe,  S.L. Autor:  Enxeñeiro  de Camiños Don 
Marcel ino  López Méndez. Xuño 2009,  por  importe  tota l  invest imento  (l ic i tac ión):  
291319,72 €  emit ido  polo Enxeñeiro  de Camiños  Municipal  don Lino Ameneiro Seijo  en 
data 25 de xuño de 2009. 

PROPONSE AO PLENO DA CORPORACIÓN A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:

Primeiro.-  Aprobar  o  “Proxecto  modif icado de execución de muro de  contención  no 
camiño das Chancas” Consultor:   Proyfe, S.L. Autor:  Enxeñeiro  de Camiños Don Marcel ino  
López Méndez. Xuño 2009,  por importe  total  invest imento (l ic i tac ión):  291319,72 €.

Segundo.-  Remit i r   cert i f i cac ión  do acordo  á Excma Deputación Provincia l.  “

Vista  a Nota informativa  de Secretar ia  de data  24 de xul lo  de 2009, que transcr i ta  
di:  

“Visto  o informe  sobre “Proxecto modif icado de execución  de muro de contención  no 
camiño das  Chancas”,   Consultor:   Proyfe,  S.L. Autor:  Enxeñeiro  de Camiños Don 
Marcel ino  López Méndez. Xuño 2009,  por  importe  tota l  invest imento  (l ic i tac ión):  
291319,72 €  emit ido  polo Enxeñeiro  de Camiños  Municipal  don Lino Ameneiro Seijo  en 
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data  25 de xuño de 2009 que entre  outras  cuest ións   di:  “9.- … e xust i f i cada  a 
necesidade técnica da ocupación  do subsolo baixo parcelas privadas si tuadas ao Sur  
da Rúa das Chancas o funcionar io  que suscribe  considera  que tal  ocupación e a súa 
posibi l idade  legal  con acordo  ou sin   él  dos  propietar ios  das  parcelas  debe 
anal izarse  no correspondente informe xuríd ico  do proxecto  ainda que dende un punto  
de vista  técnico resul ta  evidente a causa just i f i cada da ut i l i dade publ ica.

En tanto  non se  dispoña das ci tadas  autor izacións  dos afectados  a efectos  de 
disponibi l idade do solo, temporal  ou def in i t i va,   necesariamente no caso do tal ler  e 
si  procede no caso das parcelas  de ocupación no subsolo  polos anclaxes, nos termos 
do proxecto  que se informa non procedera aprobación def in i t i va  do proxecto  nin  se 
poderá redactar  acta de replanteo das obras.

10º.- En resume o “PROXECTO MODIFICADO DE EXECUCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN  NO CAMIÑO 
DAS CHANCAS”  elaborado polo Enxeñeiro  de Camiños D. Marcel ino  López Méndez de data  
xuño 2009 e importe  total  de invest imento  (l ic i tac ión):  291.319,72 €  infórmase  
favorablemente  e con carácter  previo  coas observacións  apuntadas  en canto  
ás necesarias  autr izacións  de ocupación e afección de subsolo  e tal ler,  nos termos 
indicados.

En tanto  non se resolva  favorablemente sobre tales  autor izacións e segundo resul te  
do informe xuríd ico   o presente  informe debe entenderse provis ional  e condicionado 
a posibles  imposic ións polos propietar ios.  Faise constar  que sen tales  autor izacións  
non procederá real izar  a acta de replanteo. 

Asimismo debo facer  constar  que o proxecto  non inclúe  valoración das afeccións nin  
da ocupación  temporal  do inmoble  ao pé do muro polo  que, en caso de acordar  
económicamente coas propietar ios  afectados algún t ipo  de compensación  económica, 
haberá de considerarse pola Corporación  ta l  custo.”

Deberán  cumplimentarse   os apartados  9 e 10 do informe emit ido  polo  Enxeñeiro  
Municipal.  

A Comisión  Informativa  de Desenvolvemento  Terr i to r ia l   en  votación  ordinar ia  
acorda por  unanimidade dos/as Sres/as Concelle i ros/as  asistentes  á sesión di taminar  
favorablemente a proposta  da Alcaldía  de data 24 de xul lo  de 2009  que devén  en 
di tame nos térmos anter iormente transcr i tos.”

Non  producíndose debate, polo Sr. Alcalde-Presidente sométese a votación ordinar ia  o 
di tame da  Comisión   Informativa  de Desenvolvemento Terr i tor ia l  de data   31 de 
xul lo  de 2009,  sendo aprobado por unanimidade dos Sres/as Concelle i ros/as asistentes 
á sesión.

Á vista  do  resul tado  da votación,  declarase  aprobado o  di tame, da  Comisión 
Informativa  de Desenvolvemento Terr i tor ia l  de data  31 de xul lo  de 2009, que devén 
en acordo  nos termos anter iormente transcr i tos.

6º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 474/2009,  DE DATA 1 
DE XULLO DE 2009.
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Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm. 474/2009 de data 1 de xul lo  
de 2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA  NÚM. 474 /2009.

Resultando que por Resolución desta Alcaldía   núm. 627/2007, de data  27 de xuño de 
2007, acordouse nomear, entre  outros, como Tenentes de Alcalde  aos /ás Concelle i ro/a  
Don Manuel Polo Gundín e Dona Rita María Couto Seij ido.

Resultando que por Resolución da Alcaldía  núm. 170/2009, de data 9 de marzo de 2009 
acordouse modif icar  a orde  de nomamentos de Tenente  de Alcalde  efectuada pola 
Resolución anter iormente ci tada .

Considerando que segundo determinan os art igos  23.3 da Lei  7/1985,de 2 de abri l ,  
Reguladora  das Bases do Réxime Local,  62.1 da Lei  5/1997, de 22 de decembro, de 
Administ ración  Local  de Galic ia  e 46 do Real  decreto  2568/1986, de 28 de novembro, 
polo  que se aproba o Regulamento de organización,  funcionamento e réxime xuríd ico  
das ent idades locais,  os Tenentes de Alcalde son l ibremente nomeados e cesados  de 
entre  os membros da Xunta de Goberno Local

En uso das atr ibucións confer idas pola normativa vixente:

RESOLVO:

Primeiro.-  Cesar como Tenentes de Alcalde ao/á  Sr/a Concelle i ro/a  Don Manuel Polo 
Gundín e Dona Rita María Couto Seij ido.

Segundo.- Da presente Resolución darase conta ao Pleno da Corporación na pr imeira  
sesión  que  celebre,  not i f i cándose  ademais  persoalmente  ao/á  interesado/a  e 
publ icarase  no Boletín  Ofic ia l  da Provincia,  sen prexuízo  da súa efect iv idade  a 
part i res  do día da data.

Fene, un de xul lo  de dous mil  nove.
O ALCALDE
  
D.S.O
                                                                                A 
SECRETARIA

Asdo: Iván Puentes Rivera.                              Asdo: Pi lar  María Pastor  
Novo”

7º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 475/2009,  DE DATA 1 
DE XULLO DE 2009.

Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm. 475/2009 de data 1 de xul lo  
de 2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.  475 /2009
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Resultando que en data  27 de xuño de 2009 por  Resolución  desta  Alcaldía  número 
625/2007 acordouse nomear, entre  outros,  como membros da Xunta de Goberno Local  ao 
Concel le i ro  Don  Manuel Polo Gundín e á Concelle i ra  Dona Rita María Couto Seij ido.

Considerando que corresponde ao Alcalde e nomeamento e cese dos membros da Xunta de 
Goberno Local.

Visto  o disposto  no art igo  52.4 do Real  decreto  2568/1986, de 28 de novembro, polo 
que se aproba o Regulamento de Organización,  Funcionamento  réxime Xurídico  das 
ent idades Locais, segundo o cal   o Alcalde pode cesar l ibremente , en todo momento, a 
calesquera membros da Xunta de Goberno local.

RESOLVO:

Primeiro.-  Cesar como membros da Xunta de Goberno  Local  ao Concel le i ro  Don Manuel 
Polo Gundín e á Concel le i ra  Dona Rita María Couto Seij ido.

Segundo.-  Da presente  Resolución  darase coñecemento ao Pleno da Corporación  na 
primeira  sesión que celebre, not i f i cándose ademais ao/á interesado/a , e publ icarase 
no Boletín  Ofic ia l  da Provincia,  sen prexuízo da súa efect iv idade a part i res  do día 
da data.
Fene, un de xul lo  de dous mil  nove.
O ALCALDE
  
D.S.O.
                                                                             A 
SECRETARIA

Asdo: Iván Puentes Rivera                              Asdo: Pilar  María Pastor  
Novo.”

8º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 476/2009,  DE DATA 1 
DE XULLO DE 2009.

Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm. 476/2009, de data 1 de xul lo  
de 2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 476/  2009.

Resultando que  por Resolución da Alcaldía  núm. 663/2007, de data 9 de xul lo  de 2007 
acordouse efectuar,   entre  outras  delegacións,  a delegación  xenérica  da área de 
dinamización  social,  benestar  e igualdade  a prol  da Concelle i ra  Dona Rita  María 
Couto Sei j ido,  e da área de facenda e promoción económica a prol  do Concelle i ro  Don 
Manuel Polo Gundín., 

Resultando que nesa mesma Resolución acordouse confer i r,  de conformidade co disposto 
no art igo  43.5 do R.O.F.  nos/as Concelle i ros  Don Edgar Antonio Vigo López, Don Manuel 
Vicente  Pico  Sanmartín  e Dona Inés  Roca Requeijo  as  delegacións  especiais  dos 
servizos de cul tura  e ensino (intergrados na área de dinamización social,  benestar  e 
igualdade), dos servic ios  de  tráf ico,  pol ic ía  local  e protección civ i l  ( integrados 
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na área de Organización  e Seguridade) e dos servic ios  de servic ios  e mantementto  
(integrados na área de desenvolvemento terr i to r ia l  ), respect ivamente.

Resultando que por Resolución da Alcaldía  núm. 171/2009, de data 6 de marzo de 2009, 
adoptouse, entre  outros,  o acordo de modif ica- la  delegación  especial  esfectuada a 
prol  do Concelle i ro  Don Manuel  Vicente  Pico Sanmartín  por  Resolución de data 9 de 
xul lo  de 2007, e confer i r  , de conformidade co disposto  no art igo  43.5 do R.O.F. a 
prol  do ci tado  Concel le i ro  a delegación  dos servic ios  de seguridade (  seguridade 
cidadá. control  e ordenación do tráf ico  en vías urbanas, protección civ i l  e pol ic ía  
local)  (integrados na área de Organización e Seguridade).

Visto  o escri to  presentado no día  da data  polos  Concelle i ros/as  Don Manuel  Polo 
Gundín,  Dona Rita  María  Couto Seij ido,  Don Edgar Antonio  Vigo López, Don Manuel 
Vicente Pico Sanmartín  e Dona Inés Roca Requeijo(  entrada número rexist ro  8439  ).

Visto  o disposto  nos art igos  23.4 da Lei  7/1985, de 2 de abri l ,  Reguladora das bases 
do Réxime Local,  e os art igos  43 a 45 do Regulamento de Organización, Funcionamento 
e Réxime Xurídico  das Entidades Locais

RESOLVO:

Primeiro.-  Revogar  as  delegacións  xenéricas   efectuadas  a  prol  dos  Sres/as 
Concel le i ros/as  Don Manuel  Polo  Gundín,  Dona Rita  María  Couto  Sei j ido  e   as 
especiais  a prol  dos Sres/as Concelle i ros/as   Don Edgar  Antonio  Vigo López, Don 
Manuel Vicente Pico Sanmartín  e Dona Inés Roca Requeijo,   real izadas por Resolución 
da Alcaldía  número  663/2009, de data   9 de xul lo  de 2007, modif icada , polo  que 
respecta á delegación especial   de Don Manuel Vicente Pico Sanmartín, por Resolución 
da Alcaldía   número 171/2009, de data 6 de marzo de 2009.

Segundo.- A presente  resolución  será efect iva  desde o día  da súa sinatura  e será 
publ icada no Bolet ín  Ofic ia l  da Provincia,  en cumprimento do disposto nos art igos  44 
e 46  do Real  decreto  2568/1986, de 28 de novembro. Asimesmo, esta  Resolución  será 
not i f i cada aos/as interesados/as.

Fene, un de xul lo  de dous mil  nove.

O ALCALDE
  
D.S.O
  
A SECRETARIA

Asdo: Iván Puentes Rivera                                  Asdo: Pilar  María Pastor  
Novo”
 
                                
9º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 482/2009,  DE DATA 2 
DE XULLO DE 2009.
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Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm. 482/2009, de data 2 de xul lo  
de 2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA  NÚM.482 /2009.

Visto  que por  Resolución desta Alcaldía  núm. 712/2007, de data 7 de agosto de 2007 
acordouse delega-la  Presidencia  efect iva  da Comisión  Informativa  de Dinamización 
Social,  Benestar  e Igualdade na Concel le i ra  Dona Rita María Couto Sei j ido.

En uso das atr ibucións confer idas pola normativa vixente

RESOLVO:

Primeiro.-  Revogar a delegación da Presidencia  efect iva  da Comisión Informativa  de 
Dinamización SociaL, Benestar  e Igualdade  efectuada a prol  de Dona Rita  María Couto 
Seij ido.

Segundo.- Noti f i car  a presente Resolución á interesada.

Fene, dous de xul lo  de dous mil  nove.

O ALCALDE
  
D.S.O.
  
A SECRETARIA

Asdo: Iván Puentes Rivera.                                       Asdo: Pilar   María 
Pastor  Novo.”

10º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 483/2009,  DE DATA 2 
DE XULLO DE 2009.

Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm.483/2009, de data 2 de xul lo  de 
2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA  NÚM.483 /2009.

Visto  que por  Resolución desta Alcaldía  núm. 715/2007, de data 7 de agosto de 2007 
acordouse  delega-la  Presidencia  efect iva  da Comisión  Informativa  de Facenda e 
Promoción Económica no Concelle i ro  Don Manuel Polo Gundín

En uso das atr ibucións confer idas pola normativa vixente

RESOLVO:

Primeiro.-  Revogar a delegación da Presidencia  efect iva  da Comisión Informativa  de 
Facenda e Promoción  Económica efectuada a prol  do Concelle i ro  Don Manuel  Polo 
Gundín.
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Segundo.- Noti f i car  a presente Resolución ao interesado.

Fene, dous de xul lo  de dous mil  nove.

O ALCALDE
  
D.S.O.
  
A SECRETARIA

Asdo: Iván Puentes Rivera.                                       Asdo: Pilar   María 
Pastor  Novo.”

11º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM.494/2009,  DE DATA 7 
DE XULLO DE 2009.

Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm.494/2009, de data 7 de xul lo  de 
2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.  494 /2009

Resultando que en data  s 27 de xuño de 2007 por  Resolución  desta  Alcaldía  
número 625/2007 acordouse nomear como membros da Xunta  de Goberno Local,  entre  
outros, ao/á Concelle i ro/a Don Manuel Polo Gundín e Dona Rita María Couto Sei j ido.

  Atendido que por Resolución da Alcaldía  número 475/2009, de data 1 de xul lo  de 
2009 acordouse  cesar  como membros da Xunta de Goberno local  ao Concel le i ro  Don 
Manuel Polo Gundín e á Concelle i ra  Dona Rita   María Couto Seij ido.

 Considerando esta  Alcaldía  oportuno proceder  ao nomeamento de  dous novos 
membros da Xunta de Goberno Local

 Visto  o  disposto  nos  art igos  20.1.b)  e  23 da Lei  7/1985,de 2  de abri l ,  
Reguladora  das bases do réxime local,  art igo  65 da Lei  6/1997, de 22 de maio, de 
Administ ración  Local  de  Galic ia  e  art igo  35.2 do Regulamento  de organización, 
funcionamento e réxime xuríd ico  das ent idades locais,  a Xunta de Goberno Local  é un 
órgano necesario  do Concel lo  e se integra  polo  Alcalde-Presidente  e un número de 
Concel le i ros/as  non superior  ao terc io  do número legal  de membros da Corporación, 
sen que para este cómputo se teñan en conta os decimais.

 Considerando que corresponde ao Alcalde o nomeamento dos membros da Xunta de 
Goberno  Local, pola presente

RESOLVO:

Primeiro.-  Nomear  como membros  da  Xunta  de  Goberno  Local  ao/a  seguintes 
Concel le i ro/a:

- Dona María del  Carmen Silvar  Canosa.
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- Don Manuel  Ángel Rodríguez  Carbal le i ra.

Segundo.- Noti f i car  persoalmente aos designados a presente  Resolución  e ordear  a 
súa publ icación  no Bolet ín  Ofic ia l  da Provincia.

Tercei ro.-  Dar conta  da presente  Resolución  ao Pleno da Corporación  na pr imeira  
sesión que celebre.

Fene, sete de xul lo  de dous mil  nove.

O ALCALDE-PRESIDENTE
  
D.S.O.
  
A SECRETARIA

Asdo:  Iván Puentes Rivera                                               Asdo: Pilar  
María Pastor  Novo”
 
12º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 495/2009,  DE DATA 7 
DE XULLO DE 2009.

Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm. 495/2009, de data 7 de xul lo  
de 2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 495 /2009.

 Resultando que por Resolución da Alcaldía  número 626/2007, de data 27 de xuño 
de 2007 acordouse nomear tenentes  de Alcalde  aos concel le i ros/a  que na mesma se 
especif ican.
 

Resultando que por Resolución da Alcaldía  número 170/2009, de data 6 de marzo 
de 2009 acordouse modif icar  a orde de nomeamentos dos Tenetes de Alcalde efectuada 
pola  Resolución  ci tada no apartado anter ior,   nomear cuarto  tenente  de Alcalde  ao 
Concel le i ro  Don Juan Manuel   Lourido  González,  f ixándose  na mesma a  orde  de 
nomeamentos de tenentes de Alcalde.

 Considerando que por  Resolución  número 474/2009, de data  1 de xul lo  de 2009 
acordouse cesar  como Tenentes  de Alcalde  ao/á Sr/a Concel le i ro/a  Don Manuel  Polo 
Gundín e  Dona Rita María Couto Seij ido.

 Considerando esta  Alcaldía  oportuno proceder  ao  nomeamento de dous novos 
tenentes de Alcalde á vista  do cese dos Sr/a  Polo Gundín e Couto Sei j ido,  así  como 
modif icar  a orde de nomeamentos  modif icada por  Resolución  de data 6 de marzo de 
2009

 Considerando que segundo determinan os art igos  23.3 da Lei  7/1985, de 2 de 
abri l ,  Reguladora das  bases do réxime local,  62.1 da Lei  5/1997, de 22 de decembro, 
de Administración local  de Galic ia  e 46 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, 
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polo  que se aproba o Regulamento de organización,  funcionamento e réxime xuríd ico  
das ent idades locais,  os Tenentes de Alcalde son l ibremente  nomeados polo  Alcalde 
entre  os membros da Xunta de Goberno Local.
 

Considerando que por  Resolución  desta  Alcaldía  do día  da data  nomearonse 
membros da Xunta  de Goberno Local   a Concelle i ra  Dona María  del  Carmen Si lvar  
Canosa e o Concelle i ro  Don Manuel  Ángel Rodríguez Carbal le i ra.

En uso das atr ibucións confer idas pola  normativa vixente

RESOLVO:

Primeiro.-   Modif icar  a orde de nomeamentos dos Tenentes de Alcalde modif icada por 
Resolución da Alcaldía   número 170/2009, de data 6 de marzo de 2009, polo que  afecta  
ao nomeamento de Don Juan Manuel Lourido González que noméase pola presente Segundo 
Tenente de Alcalde.

Segundo.- Nomear  tercei ra  Tenente de Alcalde   á Concel le i ra  membro da Xunta de 
Goberno Local,   Dona María del  Carmen Si lvar  Canosa.

Tercei ro.-  Nomear cuarto   Tenente de Alcalde  ao Concelle i ro  membro da Xunta de 
Goberno Local,  Don Manuel Ángel Rodríguez Carbal le i ra.

Cuarto.-  Como consecuencia  do acordado anter iormente,  a orde  de nomeamentos de 
Tenentes de Alcalde queda do seguinte  xei to:
Primeiro  Tenente de Alcalde: Don José Antonio López Rodríguez.
Segundo Tenente de Alcalde: Don Juan Manuel Lourido González
Terceira  Tenente de Alcalde: Dona María del  Carmen Silvar  Canosa.
Cuarto Tenente de Alcalde: Don Manuel  Ángel Rodríguez Carbal le i ra.

Quinto.-  Da presente  Resolución  darase conta  ao Pleno da Corporación  na primeira  
sesión  que  celebre,  not i f i cándose  ademais  persoalmente  aos/á  designados/a  e 
publ icarase no Boletín  Ofic ia l  da Provincia,  sen prexuízo da súa efect iv idade desde 
o  día  seguinte  ao da data,  conforme establece  o  art igo  46.2 do Real  decreto  
2568/1986, de 28 de novembro.

Fene, sete de xul lo  de dous mil  nove.

O ALCALDE-PRESIDENTE
  
D.S.O.
  
A SECRETARIA

Asdo: Iván Puentes Rivera                                             Asdo: Pi lar  
María Pastor  Novo”

13º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 510/2009,  DE DATA 13 
DE XULLO DE 2009.
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Seguidamente dase conta da Resolución da Alcaldía  núm. 510/2009, de data 13 de xul lo  
de 2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.  510 /2009.

Resultando que por  Resolución da Alcaldía  núm. 662/2007, de data 9 de xul lo  de 
2007 creáronse as áreas de goberno local,  en uso das competencias  de dirección  do 
goberno e a administ ración  municipais  que o art igo  21 da Lei  7/1985, de 2 de abri l ,  
Reguladora das bases do réxime local  concede ao Alcalde.

Resultando que  por Resolución da Alcaldía  número 663/2207, de data 9 de xul lo  
de 2007 acordouse efectuar  as  delegacións  xenéricas  e  específ icas  a  prol  dos 
Concel le i ros  que na mesma constan.

Resultando que por  Resolución da Alcaldía  núm. 171/2009 confer iuse  a prol  do 
Concel ler io  membro da  Xunta  de  Goberno  Local,  Don Manuel  Lourido  González  a 
delegación xenérica da área de organización e seguridade, e conferí ronse delegacións 
especiais  a prol  dos Concelle i ros  que na mesma se indican,  así  como modif icar  a 
delegación  especial  efectuada  a  prol  do  Concelle i ro  Don Manuel  Vicente  Pico 
Sanmartín  por  Resolución  de  data  9  de  xul lo  de  2007,  e  confer i r  ao  ci tado 
Concel le i ro  a delegación  dos servizos  de seguridade (seguridade cidadá, control  e 
ordenación do tráf ico  en vías urbanas, protección civ i l  e pol ic ía  local)  (integrados 
na área de Organización e Seguridade).

Resultando que en data  27 de abri l  de 2009 por  Resolución  da Alcaldía  núm. 
306/2009 acordouse confer i r  a delegación  dos servizos  de part ic ipación  cidadá e 
contratación  (integrados  na área  de Organización  e  Seguridade)  a  prol  da Sra. 
Concel le i ra  Dona  Rocío Rey Sampayo.

Resultando que por  Resolución núm. 476/2009, de data 1 de xul lo  de 2009, esta 
Alcaldía   acordou revogar  as delegacións  xenéricas  efectuadas a prol  do Sres/as 
Concel le i ros/as Don Manuel Polo Gundín, Dona Rita  María Couto Sei j ido  e a especiais  
a prol  do Sres/as Concelle i ros/as  Don Edgar Antonio  Vigo López, Don Manuel  Vicente 
Pico Sanmartín  e Dona Inés Roca Requeijo,  real izadas por Resolución número 663/2009, 
de data 9 de xul lo  de 2009, modif icada, polo  que respecta  á delegación especial  de 
Don Manuel  Vicente  Pico  Sanmartín,  por  Resolución  da Alcaldía  número 171/2009, de 
data 6 de marzo de 2009

 De conformidade coas atr ibucións  confer idas  polos art igos  23.4 da Lei  7/1985, 
de 2 de abri l ,  Reguladora  das bases do réxime local  e os art igos  43 e 44 do 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico  das ent idades locais,  e 
co f in  de conseguir  una maior celer idade e ef icacia  na xest ión  municipal

RESOLVO:

Primeiro.-  Efectuar  a favor  dos Sres/as Concelle i ros/as membros da Xunta de Goberno 
Local  que a seguir  se expresan as seguintes  delegacións xenéricas  correspondentes 
ás áreas que se relaccionan:

- 17 -



I.-  Dona Mª del  Carmen Silvar  Canosa- Delégasel le  a Área de dinamización  social,  
benestar  e igualdade.
I I.-  Don Manuel  Ángel  Rodríguez  Carbal le i ra-  Delégasel le  a  Área de Facenda e 
Promoción Económica.

Segundo.- As delegacións xenéricas  acordadas no apartado anter ior  suxeitaranse  ao 
seguinte  réxime xuríd ico:

a) Abarcarán a tota l idade de dir ix i r  os servizos  correspondentes e xest ionalos  en 
xeral,  pero sen inclu i r  a facul tade de resolver  mediante actos adminsi t ra t ivos  que 
afecten a tercei ros.

b) A Alcaldía  poderá revogar en calquera momento as delegacións efectuadas seguindo 
as mesmas formal idades apl icadas para outorgalas.

c) A Alcaldía  poderá avocar en  calquera momento a competencia delegada de acordó co 
que dispón  o art igo  14 da Lei  30/1992, de 26 de novembro.

d) Corresponderá á Alcaldía-Presidencia  resolve-las  posibles  dúbidas que se formulen 
en relación coa apl icación desta resolución.

Tercei ro.-  Conferi r,  de conformidade co disposto  no art igo  43.5 do R.O.F. a prol  da 
Concel le i ra  Dona Rocío  Rey Sampayo a   delegación  especial   dos  servizos  de 
igualdade  e  benestar  (  integrados  na área  de Dinamización  Social,  benestar  e 
igualdade).

Cuarto.-  A delegación especial  efectuada no apartado anter ior  enténdense confer ida  
como delegación da dirección interna dos servic ios,  pero non inclúen a facul tade de 
resolver  mediante actos administ rat ivos  que afecten a tercei ros.
O/A Concelle i ro/a  que ostente  a delegación  xenérica  da área á que pertencen o/s 
servic io/s  terá  a facul tade  de suprevisa-la  actuación  dos/as Concelle i ros/as  con 
delegacións especiais.

Quinto.-  A delegación  xenérica da área de desenvolvemento confer ida  por Resolución 
desta Alcaldía  núm. 663/2007, de data 9 de xul lo  de 2007, de data 1 de xul lo  de 2009 
a  prol  do  Concelle i ro  Don José  Antonio  López Rodríguez  mantense,  así  como a 
delegacións especiais  dos servizos  de urbanismo e vivenda e dos servizos  de medio 
ambiente,  praias  e espazos públ icos  confer idas  a prol  dos Concelle i ros  Don Manuel 
Ángel  Rodríguez  Carbal le i ra  e  Dona Amalia  García  Balado  respect ivamente  pola  
resolución anter iormente ci tada . Asimesmo manténse a delegación xenérica da área de 
Organización e Seguridade efectuada  a prol  do Concelle i ro  Don Juan Manuel Lourido 
González por Resolución da Alcaldía  núm. 171/2009, e a delegación especial  efectuada 
a prol  da  Concelle i ra  Dona Rocío Rey Sampayo por  Resolución núm. 306/2009, de data 
27 de abri l  de 2009.

Sexto.-  A presente Resolución será efect iva  dende o día seguinte  ao da súa sinatura  
e será publ icada no Bolet ín  Ofic ia l  da Provincia  de A Coruña, en cumprimento do que 
disponen os art igos  44 e 46 do Real decreto  2568/1986, de 28 de novembro. Así  mesmo, 
esta  Resolución  será  not i f i cada  aos/ás interesados/as,  facéndol les  saber  que, de 
acordó co que dispón o art igo  114 do Real  decreto  2568/1986, de 28 de novembro, a 
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delegación  entenderase  aceptada  táci tamente  se  no prazo  de  tres  días  hábi les  
contados dende a not i f i cac ión  non real izan  ninguna manifestación  expresa no senso 
contrar io  ante o órgano delegante.

Fene, trece de xul lo  de dous mil  nove.

O ALCALDE
  
D.S.O.
  
A SECRETARIA

Asdo: Iván Puentes Rivera.                                           Asdo: Pilar  
María Pastor  Novo.”

14º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 547/2009,  DE DATA 
22 DE XULLO DE 2009.

Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm. 547/2009, de data 22 de xul lo  
de 2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM.   547/2009

Resultando que por Resolución desta Alcaldía-Presidencia  núm. 664/2007, de data 9 de 
xul lo  de 2007 acordouse delegar  na Xunta de Goberno Local  atr ibucións  asignadas a 
esta Alcaldía  pola lexis lac ión  vixente.

Visto  o informe da Interventora  Municipal  de data 8 de xul lo  de 2009, que transcr i to  
l i te ra lmente di:

                                     “ INFORME DE INTERVENCIÓN.

Asunto:  Trienios,  concesión  de ant ic ipos  ó personal,  e  dist r ibuc ión  de 
ret r ibuc ións  que non sexan  f ixas  e per iódicas .

Antecedentes .

Por  Resolución  de  Alcaldía  número  664/2007, proocédese  a  delegar  determinadas 
competencias  do Alcalde-Presidente  na Xunta de Goberno Local,  neste  caso refer idas 
concretamente á o recoñecemento de servic ios  a efectos de tr ien ios  , a concesión de 
ant ic ipos, asi  como á dist r ibución das retr ibucións que non teñan o carácter  de f ixo  
e  periódico  ,  ta les  como a  product iv idade  e  as  grat i f i cac ións  por  horas 
extraordinar ias.( puntos 6 e 7 da ci tada Resolución).

Dita  Resolución  experimenta  varias  modif icacións  dende a data  da súa aprobación,
(Resolucións 138/2009 e 414/2009 ),  pero ningunha afectando ós asuntos obxeto deste 
informe.
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Previamente á existencia  da ci tada Resolución  de Alcaldia  664/2007, cabe mencionar 
que os antecedentes deste Concello,  os mencionados gastos de personal  , non estaban 
delegados na Xunta de Goberno local,  devéngandose nalguns casos de forma automática 
e por  imperio  de le i,  como no caso dos tr ien ios,  e noutros  por  Resolución  de 
alcaldía  ó tratarse  dunha competencia  do Alcalde  –Presidente  ,  no exercic io  das 
funcións de Xefe de personal,  previo  informe do servic io  correspondente relat ivo  a 
real ización   das horas extras  propostas  polo  servizo  e autor izadas polo  Alcalde, 
tras  a real izacion  das horas debidamente informadas polo servizo, nace o derei to  do 
trabal lador  a percib i r  éstar  retr ibucións,  sempre que se cumplan os  requis i tos  
detal lados.  E o mesmo caso a product iv idade,  sobre  todo  na parte  que afecta  as 
di ferencias  de complementarias  no caso de sust i tuc ións  de cargos que impl ican maior 
responsabi l idade e adicación  e que teñen asignadas outras  retr ibucións  superiores  
por ta les  motivos.
A product iv idade , en parte,  vense apl icando de carácter  f ixo  e periódico.  Motivo 
polo cual  fo i  reparado pola Intervención , en di ferentes  informes, que non se van a 
rei terar  aqui.

Nos úl t imos tempos, a concentrac ion  de competencias  en mater ia  de gastos  
de  personal  na  Xunta  de  Goberno,  ésta  ocasionando  unha  imporante  
acumuación  de expedientes  neste  órgano,  que,  como é  sabido  require  de 
procedementos  máis  complexos  que  os  propios  acordos  da  Alcald ía-
Presidencia,  inducindo  a  un  considerable  ret raso  en  determinados  
derei tos  de  carácter  económico  do  persoal  municipal ,  polo  que  a  
funcionar ia  que suscrebe,  é  requer ida  polo  Alcade-Presidente,  para  que 
informe  das  posibles  medidas  que  poidan  dar  maior  axi l idade  os 
indicados gastos.   

Lexis lac ión  apl icable.

 R.D.L. 2/2004 que aproba o T.R. Ley RHL, en adiante TRLRHL
 Lei  47/2003, de 26 de novembro, General  Presupuestar ia.
 Lei  7/2007, pola que se aproba o Estatuto  para a Función Pública,en adiante EBEP
 Lei  30/84, de medidas para  la  reforma de la  función  públuca,  en la  materia  

vigebte.
 RD lexis la t i vo  1/2008 ,de 13 de marzo, polo que se aproba a Lei  de función públ ica  

de Galic ia.
 O RD 861/1986, que regula o réxime de retr ibucións dos funcionar ios  locais.
 O Real Decreto 2188/1995 que desenvolve o réxime de control  interno exercido pola 

I.G.A.E.
 Lei  7/1985, de 2 de abri l ,  de Bases  de Rexime Local  en adiante, LBRL
 Bases de Execución do Orzamento para o ano 2.008, prorrogado..

 Lei  de Presupostos xerais  para o 2009.

 Real Decreto 2568/1986 que aproba o  Regulamento de organizacion e funcionamento 
das ent idades locais,  en adiante, ROF

 Lei  30/1992, de Réxime xuríd ico  e Procedemento Administ rat ivo  Común, en adiante 
LRJPAC

ANÁLISE,
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Trienios.- Por unha banda , con réspecto ós devengos dos tr ien ios  hai  que mencionar 

que segundo o art igo  23 da Lei  7/2007, do EBEP, son retr ibucións básicas:

“Art ícu lo  23. Retr ibuciones básicas.

Las retr ibuciones  básicas,  que se f i jan  en la  Ley de Presupuestos  Generales  del  
Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:

a. El  sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasi f i cac ión  profesional,  en 
el  supuesto de que éste no tenga Subgrupo.

b. Los tr ien ios,  que consisten  en una cant idad,  que será  igual  para  
cada Subgrupo o Grupo de clas i f i cac ión  profesional,  en el  supuesto  de 
que éste  no tenga Subgrupo, por cada tres  años de servic io.””

No mesmo senso, pronúnciase a Lei  de función públ ica  de Galic ia  , RDL 1/2008, no seu 
art igo  69, que expresamente dí:

“2. Son retr ibuciones básicas:

a. El  sueldo, que se f i ja rá  en función del  índice  de proporcional idad que se le  
asigne a cada uno de los  grupos en que se organizan los  cuerpos y escalas  de 
personal  funcionar io  de la  comunidad.

b. Los tr ien ios,  consistentes  en una cant idad  igual  para  cada grupo, 
por  cada tres  años de servic io  en el  cuerpo o escala.

En el  caso de que una persona funcionaria  preste  sus servic ios  sucesivamente en 
di ferentes  cuerpos, escalas, clases o categorías  de dist in to  grupo de clasi f i cac ión,  
tendrá  derecho  a  seguir  percib iendo  los  tr ien ios  percibidos  en  los  grupos 
anter iores.

Cuando la  persona funcionar ia  cambie de adscripción  de grupo antes de completar  un 
tr ien io,  la  fracción  de t iempo transcurr ido  se considerará  como t iempo de servic ios  
prestados en el  nuevo grupo.”

Asímesmo, o Rd 861/86, no seu art igo  2, menciona que:

“Son Retr ibuciones básicas.

1. La cuantía  de las  retr ibuciones  básicas  de los  funcionar ios  de Administ rac ión 
Local  será  la  que se f i je,  para cada uno de los  grupos A, B, C, D y E a que se 
ref iere  el  art ícu lo  25 de la  Ley 30/1984, de 2 de agosto, en la  Ley de Presupuestos 
Generales del  Estado para el  año correspondiente  y deberán ref le jarse  anualmente en 
el  presupuesto de cada Corporación Local.

2. El  sueldo, tr ien ios  y pagas extraordinar ias  se devengarán y harán efect ivos  de 
conformidad con la  legis lac ión  apl icable  a los  funcionar ios  de la  Administ ración 
Civi l  del  Estado.”
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Dentro  dos derei tos  do funcionar io  públ ico,  ésta a percepción das retr ibucions, que 
no caso das que teñen o carácter  de básicas, se devengan dende a toma de posesión do 
funcionar io  con carácter  cont inuado e, mentras  o funcionario  permaneza en servizo  
act ivo  dentro  do grupo de clasi f icac ión  corresponde ao seu ingreso  na función 
públ ica,  sin  perxuizo do derei to  que asiste  a calquera funcionar io,  que se incorpora 
a unha Administ rac ión  Púbica, a sol ic i ta r  o recoñecemento dos servizos prestados en 
outras administ racións ou mesmo  fora  do sector  públ ico

A lexis lac ión  mencionada parece queixar  claro,  que or  tr ien ios  forman parte  das 
retr ibucións  básicas a que teñen derei to  os funcionar ios,  segundo o seu grupo, unha 
vez devengados, sen máis requis i to  que trancurr idos  os tres  anos de prestacións de 
servic ios,  ta l  e como menciona a normativa  refer ida,  e polo  tanto,  a xuízo  da que 
suscribe, non deben ser  obxeto de decis ión  de órgano colexiado o seu otorgamento ou 
non ,  como non o son as pagas extras  nin  o resto  de retr ibucións  básicas  dos 
funcionar io/as, se non que se devengan pola debida prestación de servic ios,

Por todo o exoosto,  a xuizo  da que suscribe  os tr ien ios,  en todo caso, e tras  o 
recoñecemento do primeiro, sobre todo  nos casos que afecten a servizos prestados en 
dist in tas  administ racions, devénganse  automáticamente pola  prestación  de tres  anos 
de servizo cont inuado por imperio  de le i.  

Adiantos .-Con respecto  a  concesion  de adiantos  ao personal,  a  funcionaria  que 
suscribe,  non ve inconvinte  legal  para  que, previa  sol ic i tude  do funcionar io,   e 
sempre que se cumplan o requis i to  de que o trabal lador  municipal  non teña pendente 
de reintegro  ningunha cant idade polo  mesmo concepto, e tra la  debida f iscal izac ión  
pola  Intervención Municipal,  se proceda a súa concesión por  resolucion  da alcaldía  
no ejercic io  das funcións de jefatura  de persoal  que ten atr ibu idas, aos efectos de 
evi tar  a saturación de procedementos na Xunta de Goberno local  que afecten a gastos 
de persoal,  que teñen o carácter  de preferentes segundo establece a RDL 2/2004, de 5 
de marzo que aproba o TRLRFL.

Grat i f i cac ions  extraordinar ias .-  Ao  que  respecta  as  grat i fcacions 
extraordinar ias  debidas  polos  servizos  prestados  fora  da  xornada  laboral,  no 
procedemento  para  a  súa  percepción  polo  trabal lador  afectado,  deberá  quedar 
acredi tado  a  necesidade  e  xust i f i cac ión  por  parte  do  servizo  propoñente  da 
real ización  das  horas  extraordinar ias  autor izadas  previamente,  polo  Alcalde-
Presidente  e  debidamente  xust i f i cada  a  súa  real ización  polo  xefe  do  servizo 
correspondente, constando a precept ivo  informe da intervención municipal,  non existe  
convinte  legal  para a súa aprobación polo Alcalde-Presidente, no exercic io  das súas 
funcions  como xefe  de persoal  segundo o establece a Lei  7/1985 de 2 de abri l  que 
aproba a LBRL  e o Regulamento  de organización  e funcionamento  das ent idades 
locales  aprobado por R.D. 2568/1986 que establecen as competencias da Alcaldía,   e co 
f in  de  axi l i zac ión  dos  pagos  relat ivos  aos  atrasos  debidos  por  crédi tos  ao 
persoal  ,que se devengan unha vez cumplidos os requis i tos  e os t rámites mencionados.

Desempeño temporal   de   postos  de habit l iac ión  estatal.-  Non é  obxeto  de 
discusión,  o derei to  a retr ibucións  adicic ionais  por  parte  dos funcionarios  que 
desempeñan temporalmente  postos  de  habi l i tac ión  estata l  por  sust i tuc ión  dos 
t i tu la res  dos mesmos. O seu desempeño de carácter  esporádico, xenera retr ibucións de 

- 22 -



igual  natureza conxuntural,  e que polo tanto, non revis ten  o carácter  de f ixas   nin  
periodicas . Este carácter  precisamente, fa i  que a competencia para a súa aprobación 
corresponda a Alcaldía-Presidencia  que determinará a cuant ia  das mesmas en función 
do especial  esforzo  e compromiso que supón o seu ejercic io  para  o funcionar io  
sust i tu to,  servindo  en calquera  caso como cr i ter io  obxet ivo  a ter  en conta,  a 
di ferencia  entre  as retr ibucións  complementarias   do posto sust i tu ido  e o posto do 
t i tu la r  que sust i túe. 

Complemento  de product iv idade .- O art igo  24 da Lei  7/2007, do EBEP, establece , 
entre  as retr ibucións complementarias  :

“El  grado de interés,  in ic ia t i va  o esfuerzo  con que el  funcionar io  desempeña su 
trabajo  y el  rendimiento o resul tados obtenidos.”

No mesmo senso,  pronúnciase  o  art igo  5  do  RD 861/1986,  de  retr ibucións  dos 
funcionar ios  da Administ ración  Local,  con respecto  a  este  complemento,  ademais, 
establece  con  respecto  á  competencia  para  a  súa  asignación  indiv idual  e 
dist r ibución, unha vez determinada a cuantía  global  polo Pleno, no seguinte  sent ido:

“Corresponde al  Alcalde o al  Presidente  de la  Corporación la  dist r ibución  de dicha 
cuantía  entre  los  di ferentes  programas o áreas  y  la  asignación  indiv idual  del  
complemento de product iv idad…”

Polo tanto,  di to  complemento ademais de tratarse  dunha retr ibución  de carácter  non 
f ixa  e priódica  ,  a competencia  para  a súa asignación  indiv idual  corresponde ó 
Alcalde  da Corporación  con arreglo  a cr i ter ios  obxet ivos,  que ,no seu caso, poden 
determinarse  polo  Pleno,  e  que inciden  nos aspectos  mencionados ,  do especial  
esforzo,  rendimento,  interese  có  que o  funcionar io  desenrola  as  súas  tarefas, 
aspectos  que poderían  ser  aval iados  cun anal ise  de rendimento  ,  tempo medio de 
tramitación  dos expedientes,  despachados no día,  especial  ínterese,  e velar  polos 
interese municipais,  seguimento especiel  de subvencións, ect…segundo o posto de que 
se trate  , asímesmo,   tendo en conta o mencionado, no caso de que algún funcionario  
desempeñese o  seu posto  de trabal lo  cun esforzo  engadido,  como poidera  ser  a 
formación e preparación ós seus compeñeiros  ou no seu caso, sust i tu to  pola  cercana 
xubi lación  do mesmo, ese grado de interese  e esforzo  formativo  podería  ser  un 
cr i ter io  obxet ivo  a considerar  por este concepto, a xuízo da qe suscribe, sempre que 
o órgano competente, neste caso, a Alcalde o considerase así.

CONCLUSIONS.-

PRIMEIRA.- Dado o carácter  preferente  que teñen os pagos de persoal,  e a acumulación 
de competencias  na Xunta de Goberno Local  en materia  de retr ibucions  de persoal,  
est imase por  esta  funcionaria,  a conveniencia  de que a Alcaldía-Presidencia  avoque 
para si,  aquelas competencias  correspondentes a gastos de persoal,  de xei to  que se 
axi l i ce  o  pago das mesmas sin  perxuizo  do estr ic to   cumprimento  de todos  os 
requis i tos  legais  e regulamentar ios  establecidos  nos procedementos correspondentes 
os mesmos.
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SEGUNDO.-As retr ibucións  básicas devenganse por imperio  de le i  cando se producen as 
si tuacións  determinadas  na normativa  de apl icación  segundo se detal la  na parte  
exposit iva,  polo  que, en todos aqueles  supostos  nos que o devengo se produza na 
propia  Administ ración  e do que a mesma teña coñecemento segundo os datos que deban 
constar  no expediente, o seu recoñecemento debe operar  de of ic io,  de tal  forma que 
se de cumprimento o establecido  na Lei  30/1992 de RJPAC e na propia  normativa  da 
función públ ica. 

TERCEIRO.-A Competencia  para  a  asignación  indiv idual izada  das  retr ibucions  de 
carácter  non f ixo  nin  periodico  (product iv idade  e grat i f i cac ions  extraordinar ias  
fundamentalmente) corresponde a Alcaldía-Presidencia,  e o pr incip io  de ef ic iencia  e 
ef icacia  que debe presidi r  a actuación  da Administ rac ión  públ ica,  obriga  a que os 
procedementos que se establezan evi ten  tramites  innecesarios  mantendo en calquera 
caso, as actuacións que sexan garantes da legal idade e o interés  publ ico, é por isto,  
que segindo os procedementos legal  e regulamentariamente establecidos  e dentro  dos 
cr i ter ios  obxet ivos  que deben informar  este  t ipo  de retr ibucións,  deberá  ser  a 
alcaldía-presidencia  a que aprobe as cant idades  correspondentes  a este  t ipo  de 
retr ibucions e determine a súa incusión na seguinte  nómina que se confeccione. 

Este é o Informe que se emite  por  parte  desta funcionar ia,  á pet ic ión  de Alcaldía-
Presidencia  ó respecto,  sen perxuízo  de que o órgano competente  adopte a decis ión 
que considere maís oportuna.”

Resultando  que por  Resolucións  desta  Alcaldía  números 956/2007, de data  28 de 
novembro de 2007 e   138 /2009, de data 23 de febrei ro  de 2009, acordouse modif icar  a 
Resolución   ci tada no apartado anter ior,  e visto  o informe de intervención de data 
8 de xul lo  de 2009.

En uso das facul tades confer idas polos art igos  21 a 23 da Lei  7/1985, de 2 de abri l ,  
Reguladora  das bases do Réxime Local  e 43 e 44 do  Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico  das Entidades  Locais  aprobado por  Real  Decreto 
2568/1986, de 28 de novembro

RESOLVO:

Primeiro.-  Modif icar  a  Resolución  da Alcaldía   número 664/2007, modif icada  por 
Resolucións número 956/2007, de data 28 de novembro de 2007 e 138 /2009, de data 23 
de febrei ro  de 2009 nos seguintes extremos:

- Suprimir  dentro  do apartado 6 da ci tada Resolución  da Alcaldía  664/2007, de 
data  9 de xul lo  de 2009, no que se ref i re  a dist r ibuc ión  das retr ibucións 
complementarias  que non sexan f ixas  e periódicas.

- Suprimir  o apartado 7 enteiro,  da ci tada resolución.

Segundo.- Dar conta  do presente  acordo ao Pleno do Concel lo  e á Xunta de Goberno 
Local  e publ icar  o mesmo no Bolet ín  Ofic ia l  da Provincia,  producindo efectos desde o 
día da data da presente Resolución.

Terceiro.- Dar traslado da presente Resolución á Intervención municipal.
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Fene, vinte  e dous de xul lo  de dous mil  nove.

O alcalde D.S.O.
A secretar ia  accidental

Asdo.: Iván Puentes Rivera Asdo.: Ana María Vázquez Menéndez.”

15º.-  DACIÓN DE CONTA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 573/2009,  DE DATA 
31 DE XULLO DE 2009. 

Seguidamente dáse conta da Resolución da Alcaldía  núm. 573/2009, de data 31 de xul lo  
de 2009, que transcr i ta  di:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 573/2009.

Resultando que por  Resolución  da Alcaldía  núm 882/2007 de data  31 de outubro  de 
2007, resolveuse nomear a Don Héctor  Seco Castro, con D.N.I. 32686220-T como persoal  
eventual  para  desempeña-lo  posto  de Auxi l ia r  de apoio  ao Goberno Municipal  con 
efectos do día 5 de novembro de 2007.

Considerando que corresponde ao Alcalde a provis ión  destes postos de trabal lo,  e o 
eu cese, consonte as atr ibucións confer idas  polo art igo  104.2 da Lei  7/1985, de 2 de 
abri l ,  Reguladora das Bases do réxime Local  e art igo  250 da Lei  5/1997, de 22 de 
xul lo  de Administrac ión Local  de Galic ia.

RESOLVO:

Primeiro .- Cesar a Don Hector  Seco Castro con D.N.I. 32686220-T como persoal  eventual  
con efectos  do día 31 de xul lo  de 2009, e proceder  a cursar  a correspondente baixa 
na Seguridade Social.

Segundo.- Noti f i car  a presente Resolución ao interesado e dar  traslado da mesma á 
Intervención e aá Tesoreria  Municipal.

Tercei ro .- Dar conta  da presente  Resolución  ao Pleno da Corporación  na primeira  
sesión que cecebre.

Fene a tr in ta  e un de xul lo  de dous mil  nove.

O alcalde D.S.O.
A secretar ia  accidental

Asdo.: Iván Puentes Rivera Asdo.: Ana María Vázquez Menéndez.”

16º.-  DACIÓN DE CONTA DA SENTENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE 
GALICIA ANULANDO TOTALMENTE O PLAN PARCIAL DE CENTIEIRAS.

Seguidamente dáse conta da Sentencia  00701/2009 do Tribunal  Superior  de Xustiza  de 
Galic ia  que anula totalmente o Plan Parcial  de Centie i ras.
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17º.-  DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA.

A cont inuación  dáse conta das Resolucións da Alcaldía  comprendidas entre  a número 
445/2009, do 24 de xuño de 2009 e a número 575/2009 do 3 de agosto de 2009.

18º.-  MOCIÓNS URXENTES.

Non se presenta ningunha.

19º.-  ROGOS E PREGUNTAS.

A cont inuación  pide  o uso da palabra  o Sr. Galego Feal  quen, unha vez concedido 
manifesta  que se sabe que se f ixeron os pagos de subvencións a algunhas sociedades; 
quere  saber  cándo está  previsto  que se  abonen os  que fal tan.  Di,  en canto  á 
urbanización da estrada que vai  paralela  á vía do tren en Marqués de Figueroa, si  se 
vai  cont inuar  con esa estrada e se saben algo do paso a nivel  ou do túnel  con Renfe; 
lembra que vai  para 15 días que sol ic i ta ron  por  escri to  documentación relat iva  ao 
Parque do Río Cádavo e aínda non recibi ron  contestación;  di  que en canto o tema do 
desbroce de camiños se l les  manifestou  que o Concel lo  t iña  un tractor  tota lmente 
operat ivo  para  trabal lar  pola  mañá e pola  tarde;  que concretamente  se l le  dixo 
extraof ic ia lmente que nesa data estaba en Magalofes, pero él  se desprazou ata al í  e 
non o atopou, polo que pide que se concrete  a previs ión  da súa operat iv idade; di  que 
quere saber se hai  algunha previs ión  para f inal izar  o Lavadeiro  de Mundín, pois  se 
dixo que se l le  ía  a dar prior idade.

Continúa o Sr. Galego Feal  rogando que  cando se afronten proxectos importantes, cre 
que é preciso que ademais dos informes da of ic ina  técnica, se informe por un técnico 
en urbanismo; di  respecto dos buratos ou ocos que hai   en Rego da Moa, en Baral lobre, 
que son bastante  grandes e que xa caeu unha persoa, que os veciños trasladaron as 
queixas á Conceller ía  de obras e roga que se teña en consideración  e se actúe en 
consecuencia;  do mesmo xei to  roga que se l le  de solución  ó tema da recol l ida  de 
voluminosos;  que a Xunta  de Galic ia  en abri l  de 2008 fo i  o que l le  ret i rou  a 
autor ización  a Sogama para  a recol l ida  de voluminosos e dende entón  o goberno 
municipal  t ivo  tempo de sobras para prepar e prever  a si tuación, e que agora non l le  
poden votar  a culpa á Xunta de Galic ia.

Seguidamente intervén o Sr. Alcalde-Presidente  e manifesta  que respecto do tema dos 
voluminosos non se pode falar  de fal ta  de previs ión,  nin  votar  a culpa ó Concel lo,  
xa que é un problema que está  afectando a tódolos  concel los  de Galic ia;  que con 
moita  frecuencia  se están a reunir  os alcaldes dos Concellos  afectados para buscar 
unha solución  e sol ic i ta r  axudas á Xunta de Galic ia  para  asumir  os custos,  pois  
resul ta  ata  tres  veces mais costoso levar  os residuos  a unha planta  privada de 
tratamento de residuos como pode ser  a de Rilo,  que levalos  a Sogama; di  que en 
relación  ao pago ás sociedades a previs ión  que hai  para poder executalo  e que sexa 
nesta  semana,  unha  vez  que  estean  tódolos  expedientes  completos  e  que  o 
administ rat ivo  encargado de tramita lo  volva  das súas vacacións;  manifesta  que se 
real izou  a urbanización  da rúa Marqués de Figueroa que l le  correspondía  aos dous 
edif ic ios  que se  construíron  e  que non hai  previs ión  de que se  cont inúe  coa 
urbanización; que o plan de urbanismo sí  recol le  a cont inuación da rúa pola traseira  
dos edif ic ios  pero requeri r ía  a expropiación dos terreos, e non está previsto  que se 
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faga; di  que verbo dos pasos de elevados de Renfe produciuse un contacto  do Delgado 
do Goberno con Renfe;  que no  mes de xul lo  Renfe l le  remit iu  ao Concel lo  unha 
proposta  de Convenio  para  a renovación  dos peches e a construcción  dos pasos 
elevados; que unha vez revisada a proposta  de convenio  ven necesario  pul i r  algúns 
aspectos  sobre  todo  os  que  se  ref ieren  á  concreción  de  prazos;  di  sobre 
documentación do Parque Lineal  sobre o río  Cádavo que estaba ó tanto  do retraso na 
achega de documentación e comprométese a arranxalo;  respecto do Lavadeiro  de Mundín 
di  que é unha obra que se esta a desenvolver  dende a área de Promoción Económica e 
que a intención é rematala canto antes e deixar  o lavadeiro  en perfectas condicións.

Deseguido pide  o uso da palabra  o Sr.  López Rodríguez quen, unha vez concedido 
manifesta  que verbo do desbroce dos camiños hai  dous t ractores  trabal lando no tema, 
un do Concello  e outro  contratado, o do Concel lo  leva Fene, Perl ío  e San Valentín,  e 
o contratado está nestes int res  por Magalofes, ten pendente de i r  Limodre, Sil lobre  
e Baral lobre;  que salvo avería  ou algunha circunstancia  puntual  están trabal lando a 
pleno rendimento.

A cont inuación pide o uso da palabra o Sr. Polo Gundín quen, unha vez manifesta  que 
quere saber  canto se gastou o Concello  de Fene na regata  que houbo en Ares e qué 
benefic io  sacou o Concello  da mesma; quere saber,  xa que na comisión  non recib iu  
resposta, cál  fo i  a part ic ipación  real  do Concel lo  na festa  de onte, e por  qué se 
l les  cobrou a unhas persoas e a outras  non; e pregunta quén fo i  a recib i r  ós nenos 
saharauis  cando chegaron ó Concel lo,  pois  teñen queixas de que non fo i  ninguén.

Continua o Sr. Polo Gundín e roga que cando o Concel lo  de Fene colabore nas festas  
patronais  das dist in tas  parroquias,  por  cuest ións  de normalización  l ingüíst ica  os 
carte is  se fagan en galego; roga que, independentemente do bipart i to  ou de calquer  
outra  cuest ión  polí t i ca,  o Concel lo  de Fene recol la  os voluminosos, ainda que sexa 
de xeito  puntual;  e f ina lmente manfiesta  que o tractor  do Concel lo  non só desbrozou 
a estrada provincia l  de Magalofes  senon que tamén o f ixo  en Maniños e Baral lobre,  
polo  que opina  que est ivo  perdendo bastante  o tempo facendo cousas que non l le  
competen e pagando un tractor  subcontratado e pide  que a maquinaria  pagada polo  
Concel lo  se centre  nos viais  municipais.

Seguidamente pide o uso da palabra  a Sra. Silvar  Canosa quen, unha vez concedido 
manifesta  que o gasto que supuxo para o Concel lo  a part ic ipación  na regata de Ares 
foi  o pagamento dos polos que se entregaron na regata, mentres que o Clube Naútico  
de Ares colabora co Concello  para a impart ic ión  de cursos de vela  grat is  para os 
nenos e nenas de Fene; resposta  que en canto ó gasto  do fest iva l  do FeneSolidar io  
fo i  arredor  de mil  seiscentos  euros, e a recadación  obt ida  é para axuda do pobo 
saharaui.

Deseguido  pide  o  uso  da palabra  a  Sra.  Rey Sampayo quen, unha vez  concedido 
manifesta  que se cobrou tres  euros a tódalas  persoas que acudiron onte ó fest iva l;  
di  que a recib i- los  nenos saharauis  á súa chegada ó Concello  de Fene foi  unha 
trabal ladora social.

A cont inuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez concedido 
manifesta  que atoparon que no Concello  de Fene exist ía  un problema co tema dos 
desbroces e contrataron unha empresa externa; di  que é o encargado de servizos o que 
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l le  está indicando á empresa externa que camiños ten que desbrozar;  comprométese a 
falar  con  el  para  inter tar  arranxa-lo  problema; que en relación  co  tema dos 
voluminosos se está  intentando soluciona-lo  problema; di  que están negociando con 
Urbaser  por  que teñen o contrato  caducado dende o ano pasado e están a real iza la  
recol l ida  case de favor.

Seguidamente pide o uso da palabra  o Sr. Sánchez Martínez quen, unha vez concedido 
manifesta  que quere saber como se atopan as obras do Fondo Estatal  de Invest imento 
Local,  xa que se falou en Plenos anter iores  que se far ía  unha especie de comisión de 
seguimento, pero non foi  o caso; pregunta en qué si tuación  se atopan os orzamentos, 
si  se van a presentar  uns novos ou si  se van a prorrogar;  quere saber  porqué se 
cambiaron  as  terminais  te lefónicas  e se  cuant i f i caron  ó aforro;  pregunta  se  o 
monovolumen da pol ic ía  local  está adxudicado e no caso de non ser  así  cando teñen 
pensado que se faga;  e f ina lmente  quere  saber  qué se ten  pensado facer  dende o 
Concel lo  en relación coa sentencia  do Centie i ras.

Deseguido intervén o Sr. Alcalde-Presidente   e manifesta  que a empresa Vodafone era 
o dist r ibu idor  para  telefonía  móvil  que t iña  o Concello   dende hai  anos; que o 
aforro  que supoñen os novos terminais  está cuant i f i cado; que debido á necesidade de 
cambiar  a central iña,  decidiuse negociar  con Vodafone; que resul tou  maís económico a 
implantación das novas terminais  móviles que o mantemento das l iñas  f ixas.

A cont inuación pide o uso da palabra o Sr. López Rodríguez quen, unha vez concedido 
manifesta  en relación  ó Fondo Estatal  de Invest imento  Local  están  case tódalas 
obras rematas e algunhas xa cert i f i cadas, e o resto  das obras están xa comenzadas; 
comprométese a facer  na seguinte  Comisión  unha síntese  de tódalas  obras;  di  en 
relación  á depuradora que xa se in ic iaron  as obras, que están a espera do proxecto  
def in i t i vo  e por outro, están pendentes dos permisos de outras administ rac ións.

Seguidamente  pide  o uso da palabra  o Sr.  Rodríguez  Carbal le i ra  quen, unha vez 
concedido, en relación  o tema dos orzamentos, propón a tódolos  grupos unha reunión 
para  manifestar  a  suxerencias  de cada un;  que a  súa intención  é  cont inuar  a 
trabal lar  nos orzamentos en agosto e presentalos  ó Pleno para a súa aprobación; di  
que a sentencia  do Tribunal  Superior  de Xustiza  de Galic ia  en relación  ao Plan 
Parcial  de Centie i ras  o anulou por que non se axusta á le i  do Solo de Galic ia;  opina 
que o máis práct ico  é facer  un novo Plan Parcial  e non recurr i r  a sentencia  ante o 
Tribunal  Supremo; apunta  que o prazo para  interpoñe-lo  recurso  é ata  o dez de 
setembro.

Deseguido  pide  o  uso da palabra  a  Sra.García  Balado  quen, unha vez  concedido 
manifesta  en relación  ós buzóns de pi las  que se sacou unha nota  de prensa para 
comunicar  que  estes  buzóns  estaban  á  disposic ión  dos  comercios  que  quixeran 
sol ic i ta los,  en vista  de que non se presentou ningunha sol ic i tude  volverán a sacar 
outra  nota de prensa.

A cont inuación pide o uso da palabra o Sr. Lourido González quen, unha vez concedido 
di  que despois  de real izados  tódolos  trámites  polo  Concel lo  de Fene e pagado o 
quince por  cento do custo do vehículo,  pódese dic i r  que o coche, a tódolos  efectos, 
xa é da pol ic ía  local  de Fene.
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Seguidamente pide  o uso da palabra  o Sr.  Polo  Gundín  quen, unha vez  concedido 
pregunta que a quén se l le  contratatou e por cánto tempo o desbroce dos camiños.

Deseguido pide  o uso da palabra  o Sr.  López Rodríguez quen, unha vez concedido 
resposta  que a  duración  do contrato  será  o  tempo que dure  o  desbroce  porque 
detectaron  que se atopan os camiños bastante  mal,  e que a empresa contratada  é 
Jardíns Cela.
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E non habendo máis asuntos que tratar,  pola Presidencia  levántase a sesión ás trece 
horas do día ao comezo sinalado, estendéndose de todo isto  a presente acta, do que 
eu, secretar ia  accidental,  dou fe.

Vº e prace
O Alcalde-Presidente

Asdo: Iván Puentes Rivera.

A Secretar ia  accidental

Asdo: Ana María Vázquez Menéndez.
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