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MINUTA-BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO 
DO CONCELLO DE VIMIANZO DE DATA 12/08/2011 
 
Na vila de Vimianzo, ás trece horas do día doce de agosto de dous mil once, na 
sala de sesións da casa do Concello, constitúese en primeira convocatoria o Pleno 
do Concello ó obxecto de levar a cabo a sesión extraordinaria convocada para 
este día. 
 
Asisten os seguintes membros: 
 
D. Manuel Antelo Pazos, alcalde 
D. Fernando Mancebo Amigo 
D.ª María José Ramos Rey 
D. Anselmo Ramos Martínez 
D. José Antonio Miñones Riveiro 
D. José Manuel Rodríguez Blanco 
Dª Monserrrat Vázquez Miñones 
Dª Carmen Felicidad Borbujo Martínez 
D. José Manuel Perez Trillo 
Dª Mónica Rodríguez Ordoñez  
D. Manuel Soto Pérez 
Dª María Carmen Hermida Tomé 
 
Ausentes: 
D. Pablo López Vázquez 
 
Secretario acctal: D. José Domingo Rodríguez Ferreira. 
Interventora: Dª Eva María Casal Sanjurjo 
 
De seguido comézase coa deliberación dos asuntos da Orde do Día. 
 
 
1. Dación de conta dos decretos da alcaldía de delegacións, nomeamento 
dos tenentes de alcalde e de modificación da Xunta de Goberno Local. 
 
Polo Sr. Secretario acctal dase conta da parte dispositiva dos seguintes decretos 
da alcaldía de data 5/08/2011: 
 
“DECRETO 5/08/2011. – NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE 
(...) 
RESOLVO: 
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PRIMEIRO. - Nomear tenentes de alcalde aos seguintes concelleiros e concelleiras: 
 
D. José Antonio Miñones Riveiro, primeiro tenente de alcalde. 
D. Fernando Mancebo Amigo, segundo tenente de alcalde. 
Dº Monserrat Vázquez Miñones, terceira tenente de alcalde. 
Dª. María Jose Ramos Rey, cuarta tenente de alcalde. 
 
SEGUNDO- Aos tenentes de alcalde corresponderalles substituír á alcaldía na totalidade 
das súas funcións e por orde do seu nomeamento, nos casos de ausencia, enfermidade 
ou impedimento que o imposibilite para o exercicio das súas atribucións. 
 
TERCEIRO.- Dar a coñecer ao Pleno da Corporación a presente resolución na primeira 
sesión que se celebre, notificarlla ós interesados, e publicala no Boletín Oficial da 
Provincia, todo iso sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte da presente 
resolución. 
 
CUARTO. - Quedan derrogados os decretos así como calquera outra resolución que se 
opoña ao contido do presente decreto.” 

 

“DECRETO 5/08/2011. - DELEGACIÓNS DE ALCALDÍA EN TENENTES DE ALCALDE 
(....) 
RESOLVO: 
 
PRIMEIRO.- Outorgar as delegacións xenéricas que se sinalan aos seguintes concelleiros 
e concelleiras: 
 

A D. José Antonio Miñones Riveiro, primeiro tenente de alcalde:  
-Medio ambiente (coordinar a política mediambiental, plan eólico municipal) 
-Policía Local (coordinación da Policía local, tráfico e seguridade cidadán) 
-Protección civil (GRUMIR, políticas de protección civil). 
 
A Dª Monserrat Vázquez Miñones, terceira tenente de alcalde: 
-Benestar social (coordinación do departamento de servizos sociais, programa de 

apoio ás familias, promoción de políticas para as peroas maiores e discapacitadas, 
vivenda comunitaria, centro de día e escola infantil) 

-Igualdade (plan de igualdade, promover políticas de igualdade) 
-Deporte (coordinación e promoción da actividade deportiva municipal, 

coordinación do apoio e axuda institucional a clubs deportivos, xestión das 
infraestructuras municipais).  

 
A D. José Manuel Rodríguez Blanco:  
-Obras (seguimento das obras públicas e privadas) 
-Urbanismo (coordinación do departamento de urbanismo, política de vivenda) 

 



 

Concello de 
Vimianzo 

 

Praza do concello, nº 6 
15129 – Vimianzo (A Coruña) 

Nº R.E.L. 01150927 
C.I.F. P-1509300-H 

Tel 981716001 
Fax 981716650 

correo@vimianzo.es
www.vimianzo.es

 

A delegación xenérica comprende a dirección interna e xestión do servizo ou áreas que se 
delegan coas facultades, medios materiais e humanos, dereitos e deberes na materia ou 
area delegada, incluindo a firma delegada e plena, e con capacidade resolutiva mediante 
actos administrativos que afecten a terceiros, previa comunicación e consenso cos socios 
de goberno na comisión de coordinación do goberno.  
 
SEGUNDO.- Outorgar as delegacións especiais que se sinalan aos seguintes concelleiros 
e concelleiras: 
 

A D. Fernando Mancebo Amigo, segundo tenente de alcalde:  
- Facenda, persoal, servizos, e mantemento de bens municipais.  

 
A Dª. María Jose Ramos Rey, cuarta tenente de alcalde: 
-Turismo, xuventude, sanidade e consumo. 
 
A D. Anselmo Ramos Martínez:  
- Medio rural. 

 
A delegación especial comprende a dirección interna e xestión do servizo ou áreas que se 
delegan, coas facultades, medios materiais e humanos, dereitos e deberes na materia ou 
area delegada. 
 
TERCEIRO.- Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución na primeira 
sesión que se celebre, notificarlla ós interesados, e publicala no Boletín Oficial da 
Provincia, todo iso sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte da presente 
resolución. 
 
CUARTO.- Quedan derrogados os decretos así como calquera outra resolución que se 
opoña ao contido do presente decreto.” 

 

“DECRETO 5/08/2011.-  MODIFICACION DA COMPOSICION DA XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL 
(....) 
RESOLVO: 
 
PRIMEIRO.-  Modificar a composición da Xunta de Goberno Local establecida polo 
decreto de alcaldía de data 22/06/2011, que estará integrada polos seguintes concelleiros 
e concelleiras da Corporación: 
 
Presidente: D. Manuel Antelo Pazos, alcalde. 
 
Vogais: 
D. José Antonio Miñones Riveiro, primeiro tenente de alcalde.  
D. Fernando Mancebo Amigo, segundo tenente de alcalde. 
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Dª. Monserrat Vázquez Miñones, terceira tenente de alcalde. 
Dª. María José Ramos Rey, cuarta tenente de alcalde. 
 
As delegacións de atribucións de alcaldía na Xunta de Goberno Local e a perioricidade 
das sesións da Xunta de Goberno Local establecidos no decreto da alcaldía de data 
22/06/2011 seguen plenamente vixentes.  
 
SEGUNDO.- Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución na primeira 
sesión que se celebre, notificala aos interesados, e publicala no Boletín Oficial da 
Provincia.” 
2. Establecemento do réxime retributivo da corporación municipal 2011-2015 
 
A vista das eleccións locais do día 22/05/2011 e da constitución da Corporación de 
Vimianzo en data 11/06/2011 e para proceder ó establecemento da nova organización 
municipal adoptaronse distintos acordos organizativos. 
 
A vista do contido do acordo de goberno entre os grupos municipais BNG e PSDG-PSOE 
de data 4/08/2011, faise necesario establecer o réximen retributivo da Corporación 
Municipal para os anos 2011-2015. 
 
Visto o informe de Intervención de data 5/08/2011. 
 
Ditaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Contas de data 9/08/2011. 
 
Aberto o debate pola presidencia, o Sr. alcalde aclara que a proposta de retribucions que 
se somete a aprobación é a mesma que na Corporación anterior. 

O Sr.  Miñones Riveiro, portavoz do grupo PSdG-PSOE, manifesta o seu acordo coa 
proposta  porque as retribuciones  son as mesmas que se viñan cobrando e ata menos 
porque antes había catro dedicacións do partido socialista e agora van ser só dous;  e 
sinala que é necesario este acordo  para establecer un goberno estable en Vimianzo. 

O Sr. Soto Pérez, portavoz do grupo Independentes por Vimianzo, pregunta á Sra. 
interventora si existe crédito para aprobar estas dedicacións. 

O Sr. alcalde dá a palabra á Sra. interventora que constesta que sí existe crédito 
presupuestario. 

O Sr. Soto Pérez sinala que vai votar en contra porque o pacto de goberno vai custar aos 
veciños uns 600.000 nos catro anos, e que ao custo das dedicacións hai que engadir  
algún contrato administrativo; e que agora se vé que se trata dun matrimonio de 
conveniencia. Explica que dada a situación económica do Concello só estaría de acordo 
coa dedicación exclusiva do alcalde, pero non coas dedicacións do resto de concelleiros, 
xa que lles custa aos cidadáns 600.000 euros o que é esaxerado. 
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 A Sra. Borbujo Martínez, portavoz do grupo PP, sinala que van votar en contra porque a 
situación actual non é a mesma que fai catro anos e hai outros xeitos de actuar dada a 
situación económica complicada do Concello de Vimianzo; e que non van contar co apoio 
do grupo PP para despilfarrar o diñeiro dos cidadáns, e deberían aprobar un plan de 
austeridad. 

O Sr. Mancebo Amigo, portavoz do grupo BNG, explica que Vimianzo precisa un goberno 
estable e unha xestión eficiente dos recursos públicos, que o goberno que se presenta 
aquí é dos mais económicos da provincia da Coruña, que o custo non é tan elevado 
porque o Sr. Soto fala de cifras brutas con custos salariales e de IRPF; que o importante é 
que haxa un goberno estable transparente e se retribuya a quienes teñen unha maior 
dedicación ao Concello; e que non hai que despilfarrar o diñeiro como anos anteriores que 
nos levou a ter que pagar 800.000 euros a unha empresa vinculada ao grupo 
independente. 

O Sr. Miñones di que a Sra. Borbujo apoiou na Corporación anterior catro dedicacións ao 
partido socialista e ahoran son dous, e o problema da débeda da casa de cultura estaba 
igual que está agora. 

O Sr. Soto Pérez insiste en que son 600.000 euros o que custa o pacto, que non lle 
importa o que custe noutros Concellos, e que na acta da sesión plenaria de 27/07/2007 
consta que o Sr. Antelo pedía que non se aprobasen esas dedicacións e agora defende o 
contrario. Sinala que se lle suman os 400.000 euros que vai custar os intereses e custos 
xudiciais da  casa de cultura,  o gasto total ascende a un millón de euros, polo que se 
deberían de eliminar polo menos as partidas para grupos.  

A Sra. Borbujo Martinez contesta ao Sr. Miñones que a primeira vez que fala é para 
defender o seu soldo, e que debería defender tamén os intereses dos veciños. Sinala 
tamén que fai dous anos o grupo PP suscito medidas de austeridad reducindo parte dos 
soldos dos concelleiros ao que se negou o Sr. Miñones, e que isto non lle parece unha 
xestión austera e adecuada. 

O Sr. Mancebo Amigo indica que no tempo que levan as achegas da oposición son nulas 
e só intentan dinamitar o goberno; e que explique o Sr. Soto de onde obtén esa 
información que sae en prensa sobre o intento de acordo coa empresa da casa de cultura 
por 600.000 euros, porque no Concello non consta e podería interesar ao xulgado de 
Corcubión. Insiste en que neste momento son necesarias as tres dedicacións e que retirar 
a asignación aos grupos que pide o Sr. Soto é unha medida populista coa que non se 
aforra nada. 

O Sr. Soto Pérez aclara que o seu grupo está facendo unha oposición constructiva con 
varias iniciativas boas como a do polígono industrial ou do telecentro en Carnés; que non 
ten datos de si se formalizó ese intento de acordo coa empresa, pero que sae en prensa e 
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quizais o saben quen estaban no goberno naquel momento. Suxire ao Sr. alcalde, que 
como el suxeriu ao anterior alcalde para aforrar diñeiro ao Concello, alargue o que poida o 
seu soldo na televisión de Galicia. 

O Sr. alcalde contesta ao Sr. Soto que lle parece normal que se situen na oposición, pero 
que non tivo nin sete días de graza, xa que na primeira semana de goberno tivo críticas 
foribundas, e en só dous meses presentaron unha queixa no Valedor do Pobo por non 
permitir acceso a un expediente, o que non era certo xa que confundiron a data da 
solicitude coa data de rexistro de entrada, e esa información ata se filtrou á prensa para 
crear confusión. Sinala que tambien anunciaron un contencioso por un contrato menor de 
seis meses, e outros asuntos como a casa de cultura que segue utilizandose como unha 
cuestión política. 

O Pleno da Corporación, por sete votos a favor dos grupos BNG e PSdG-PSOE, cinco 
votos en contra dos grupos PP e Independientes por Vimianzo, e ninguna abstención, 
ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Que o alcalde- presidente, D. Manuel Antelo Pazos se adique en exclusiva a 
xornada completa ás tarefas municipais propias do seu cargo. 
 
Percibirá unha retribución anual bruta de 44.702 euros, repartida en 14 pagas mensuais 
de 3.193,00 euros, das que se deducirá a parte correspondente da súa aportación á 
Seguridade Social e ó IRPF.  
 
A presente adicación exclusiva xurdirá efectos cando sexa expresamente aceptada polo 
Sr. Alcalde, cursando a correspondente alta no Réxime Xeral da Seguridade Social e 
dando conta ao Pleno da Corporación.  
 
SEGUNDO.- Que o primeiro tenente de alcalde, D. José Antonio Miñones Riveiro  se 
adique de maneira parcial ás seguintes tarefas que ten delegadas por resolución da 
alcaldía de data 5/08/2011, para o que se require unha adicación  80 horas en cómputo 
mensual: 

-Medio ambiente (coordinar a política mediambiental, plan eólico municipal) 

-Policía Local (coordinación da Policía local, tráfico e seguridade cidadán) 

-Protección civil (GRUMIR, políticas de protección civil). 

Percibirá unha retribución anual bruta de 20.188,00 euros repartida en 14 pagas mensuais  
de 1.442,00 euros, dos que se deducirá a parte correspondente da súa aportación á 
Seguridade Social e ó IRPF. 
 
A presente adicación parcial, dado que consta no expediente a aceptación expresa do 
interesado, xurdirá efectos a partir do día 12/08/2011 e procederáse a cursar o alta no 
réxime da Seguridade Social. 
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Declarase a compatibilidade desta adicación parcial coa actividade profesional privada do 
Sr. Concelleiro. 
 
TERCEIRO.- Que o concelleiro, D. José Manuel Rodríguez Blanco se adique de maneira 
parcial ás seguintes tarefas que ten delegadas por resolución da alcaldía de data 
5/08/2011, para o que se require unha adicación  80 horas en cómputo mensual: 

-Obras (seguimento das obras públicas e privadas) 

-Urbanismo (coordinación do departamento de urbanismo, política de vivenda) 

Percibirá unha retribución anual bruta de 20.188,00 euros repartida en 14 pagas mensuais  
de 1.442,00 euros, dos que se deducirá a parte correspondente da súa aportación á 
Seguridade Social e ó IRPF. 
 
A presente adicación parcial, dado que consta no expediente a aceptación expresa do 
interesado, xurdirá efectos a partir do día 12/08/2011 e procederáse a cursar o alta no 
réxime da Seguridade Social. 
 
Declarase a compatibilidade desta adicación parcial coa actividade profesional privada do 
Sr. Concelleiro. 
 
CUARTO.- Que os membros da Corporación que non teñan adicación exclusiva o parcial 
perciban en concepto de asistencias por concurrencia efectiva as sesións dos órganos 
colexiados que se citan, as seguintes contías: 
 
- Plenos: 65 euros/sesión 
- Xuntas de Goberno Local: 45 euros/sesión 
- Comisións Informativas: 45 euros/sesión 
- Mesas de contratación (para os membros Corporativos): 45 euros/sesión 
- Representación da Corporación en órganos colexiados nos que se participe, agás que a 
entidade titular de tal órgano, xa pague as asistencias: 45 euros/sesión 
- Dietas en desprazamentos/quilometraxe: aplicarase o R.D. 462/2002 e a Orden do 
Ministerio de Economía e Facenda 3770/2005, do 1 de decembro ou norma que no futuro 
a substitúa. 
 
QUINTO.- Que os grupos políticos municipais perciban en concepto de dotacións 
económicas, o abeiro do artigo 73 da Lei de bases de réxime local e demáis disposicións 
concordantes, as seguintes contías: 
- contía fixa por grupo: 200 euros/mes 
- contía variable: 50 euros/mes por concelleiro 
3. Modificación dos representantes da corporación nos órganos colexiados 
externos 
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Na sesión plenaria de data 16/07/2011 douse conta dos escritos presentados polos 
voceiros dos distintos grupos políticos municipais en relación coa designación de titulares 
e suplentes nos distintos órganos colexiados, de acordo co procedemento establecido na 
sesión plenaria de data 25/06/2011: 
 
Grupo de Acción Costeira: 

Titular: D. Manuel Antelo Pazos  
Suplente: D. Fernando Mancebo Amigo  

 
Grupo de Desenvolvemento Rural  

Titular: D.Manuel Antelo Pazos 
Suplente: D. Fernando Mancebo Amigo  

 
Consello Escolar do CEIP San Vicenzo de Vimianzo:  
   Titular: Dª Monserrat Vázquez Miñones 
    Suplente: D. José Manuel Rodríguez Blanco 
 
Consello Escolar do colexio público de Baiñas:   

Titular: Dª Mª del Carmen Hermida Tomé 
Suplente: D. Manuel Soto Pérez  

 
Consello Escolar do IES e profesional Terra de Soneira:  

Titular: D. Fernando Mancebo Amigo 
         Suplente: Dª Mª José Ramos Rey 

  
Consello Escolar das escolas unitarias  
Castromil:  

Titular: Dª Monserrat Vázquez Miñones 
      Suplente: D. José Antonio Miñones Riveiro 
Cereixo: 
      Titular: D. Pablo López Vazquez 
       Suplente: Dª Carmen Borbujo Martinez 
Carnés  
       Titular: D. Pablo López Vazquez 
       Suplente: Dª Carmen Borbujo Martinez 
Carantoña:  
       Titular: Dª Monserrat Vázquez Miñones 
       Suplente: D. José Manuel Rodríguez Blanco 
 
Escola infantil municipal: 

Titular: D. José Manuel Pérez Trillo  
       Suplente: D. Pablo López Vazquez 

  
Patronato para a mellora do Medio Rural: 
      Titular: Dª Mónica Rodríguez Ordoñez 

Suplente: Dª Mª del Carmen Hermida Tomé   
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Xunta Local de Concentración Parcelaria: 

Titular: D. Anselmo Ramos Martínez 
Suplente: Dª Mª José Ramos Rey   

 
Xunta de Protección Civil e Extinción de Incendios:  

Titular: Dª Mª José Ramos Rey 
Suplente: D. Anselmo Ramos Martínez  

 
Xuntas Periciais dos Catastros de Rústica e Urbana:  

Titular: D. Manuel Soto Perez  
Suplente:  Dª Mónica Rodríguez Ordoñez 

 
Xunta Local da Cruz Vermella: 

Titular: D. Fernando Mancebo Amigo 
Suplente: D. Anselmo Ramos Martínez  

 
Mesa Local de Comercio: 
Presidente:                

Titular: D. Manuel Antelo Pazos  
Suplente: D. Fernando Mancebo Amigo  

Representante do Concello: 
      Titular: Dª Carmen Borbujo Martinez 

Suplente:D. José Manuel Perez Trillo   
 

A vista do contido do acordo de goberno entre os grupos municipais BNG e PSDG-PSOE 
de data 4/08/2011, faise necesario modificar a representación nos órganos colexiados 
externos para sexa de xeito proporcialentre ambalas formacións.  
   
En cumprimento do establecido no artigo 21 e 22 da Lei 7/1985 do 2 de abril reguladora 
das bases de réxime local, así como no artigo 38 do Real Decreto 2568/1986 de 28 de 
novembro que aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 
das entidades locais. 
 
Ditaminado favorablemente pola Comisión Informativa de Contas de data 9/08/2011. 
 
Aberto o debate pola presidencia, o Sr. Miñones móstrase favorable coa proposta dado 
que existe un acordo de goberno. 

O Sr. Soto Pérez sinala que o seu grupo vai votar en contra, que no pleno do 27/07/2007 
ofreceuse aos grupos representar aos veciños nestes órganos e o grupo BNG 
voluntariamente renunciou, e agora deberíase ofrecer esta posibilidade dado o 
fragmentados que están os grupos, polo que pedimos que se faga como de costume e 
non se nos pase o rodillo. 
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A Sra. Borbujo Martínez indica que efectivamente fai catro anos deuse esta posibilidade 
aos grupos, e que entende que agora co pacto quéirase sacar un beneficio económico de 
50 euros, polo que van votar en contra. 

O Sr. Mancebo Amigo contesta á Sra. Borbujo que si eses son os seus argumentos fan 
ben en modificar a composición dos órganos externos porque non ían estar atendidos. 
Indica que hai unha falta de confianza na oposición que fai imposible establecer un 
dialogo constructivo, xa que hai un grupo que defende os intereses dunha ou varias 
empresas privadas e outro que non quere colaborar e traballar polos intereses de 
Vimianzo; e que por isto reformulan o acordo inicial para confiar a representación destes 
órganos nos membros do goberno. 

O Sr. Soto Pérez esixe que se respecte ao seu grupo, que estan traballando para os 
intereses de Vimianzo e non para ningunha empresa. 

A Sra. Borbujo Martínez e o Sr. Mancebo Amigo insisten nos argumentos anteriores. 

O Pleno da Corporación, por sete votos a favor dos grupos BNG e PSdG-PSOE, cinco 
votos en contra dos grupos PP e Independientes por Vimianzo, e ninguna abstención, 
ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Modificar os representantes da Corporación nos seguintes órganos 
colexiados externos: 
 
Consello Escolar do colexio público de Baiñas:   

Titular: Dª  Maria José Ramos Rey 
Suplente: D. Anselmo Ramos Martínez 

 
Consello Escolar das escolas unitarias  
Cereixo: 
      Titular: Dª Monserrat Vázquez Miñones 
       Suplente: D. José Manuel Rodríguez Blanco 
Carnés  
       Titular: D. Anselmo Ramos Martínez 
       Suplente: Dª Maria José Ramos Rey 
 
Escola infantil municipal: 
      Titular: Dª Monserrat Vázquez Miñones 
       Suplente: D. José Antonio miñones Riveiro 

  
Patronato para a mellora do Medio Rural: 
       Titular: D. Anselmo Ramos Martínez 
       Suplente: Dª Maria José Ramos Rey 
 
Xuntas Periciais dos Catastros de Rústica e Urbana:  



 

Concello de 
Vimianzo 

 

Praza do concello, nº 6 
15129 – Vimianzo (A Coruña) 

Nº R.E.L. 01150927 
C.I.F. P-1509300-H 

Tel 981716001 
Fax 981716650 

correo@vimianzo.es
www.vimianzo.es

 

Titular: D. José Manuel Rodríguez Blanco  
Suplente:  D José Antonio Miñones Riveiro 
nselmo Ramos Martínez  

 
Mesa Local de Comercio: 
Representante do Concello: 
      Titular: D. José Antonio Miñones Riveiro 

Suplente:D. José Manuel Rodríguez Blanco 
 

A representación nos restantes organos colexiados externos segue sendo a mesma que 
consta na sesión plenaria de data 16/07/2011. 

SEGUNDO.- Publicar as modificacións realizadas no Taboleiro de Anuncios desta 
Entidade e notificarllo ós órganos respectivos. 
 
E non tendo máis asuntos que tratar, sendo as trece horas e corenta e cinco 
minutos, pola presidencia dase por rematada a sesión da que se estende esta 
minuta- borrador a reserva dos termos que resulten da súa aprobación, en 
Vimianzo, a doce de agosto de dous mil once. 
 
       O ALCALDE                                                            O SECRETARIO ACC., 
 


