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MINUTA-BORRADOR DA ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO 
CONCELLO DE VIMIANZO 
 
Na vila de Vimianzo, ás once horas do día vinte e cinco de xuño 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: 
Alcalde: D. Manuel Antelo Pazos 
1º tte. alcalde: D. Fernando Mancebo Amgio 
2º tte. alcalde: D.ª María José Ramos Rey 
3º tte. alcalde: D. Anselmo Ramos Martínez 
Concelleira: D.ª Carmen Felicidad Borbujo Martínez 
Concelleiro: D. Pablo López Vázquez 
Concelleiro: D. José Manuel Pérez Trillo 
Concelleira: D.ª Mónica Rodríguez Ordóñez 
Concelleiro: D. Manuel Soto Pérez 
Concelleira: D.ª María Carmen Hermida Tomé 
Concelleiro: D. José Antonio Miñones Riveiro 
Concelleiro: D. José Manuel Rodríguez Blanco 
Concelleira: D.ª Montserrat Vázquez Miñones 
 
Secretario: D. Rafael José del Barrio Berbel 
Interventor accidental: D. José Domingo Rodríguez Ferreira 
 
De seguido comézase coa deliberación dos asuntos da Orde do Día. 
 
DELIBERACIÓNS 
 
A) Sección resolutiva 
 
1. Aprobación da acta da sesión constitutiva da Corporación de data 
11/06/2011 
 
En cumprimento do disposto no artigo 91.1 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, 
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, o Sr. Alcalde pregunta se algún membro da 
Corporación ten que formular algunha observación a acta da sesión consitutiva do 
11 de xuño de 2011. 
 
Non tendo ningunha observación, o Pleno do Concello, por unanimidade, ACORDA: 
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Aproba-la acta da sesión constitutiva correspondente ó día 11 de xuño de 2011. 
 
2. Determinación da periodicidade das sesións ordinarias do Pleno 
 
A vista das eleccións locais do día 22/05/2011 e da constitución da Corporación de Vimianzo 
en data 11/06/2011, resulta necesario proceder ó establecemento da nova organización 
municipal.    
  
De conformidade co disposto non artigo 46.2 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases do réxime local, o Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada dous meses 
nos Concellos dos municipios dunha poboación entre 5.001 e 20.000 habitantes. 
 
En virtude do regulado no artigo 210.2 a) da Lei de administración local de Galicia de 22 de 
xullo de 1997, o Pleno celebrará sesión ordinaria, como mínimo, cada dous meses. 
 
Aberto o debate pola presidencia, o Sr. Alcalde explica a proposta sobre a periodicidad das 
sesións plenarias cada dous meses, que é o que viña sendo tradicional neste Concello e 
apoiado polos distintos grupos. 
 
O Sr. Miñones, portavoz do grupo PSdG-PSOE, móstrase a favor da proposta de alcaldía e 
di que o seu grupo vaina a apoiar.  
 
O Sr. Soto, portavoz do grupo Independientes por Vimianzo, sinala que o seu grupo non 
estaba presente na anterior Corporación polo que non lle poden facer participe de acordos 
que non tomaron. Sinala que son partidarios da celebración dun pleno mensual, que era a 
demanda do BNG cando estaba na oposición, rebaixando á metade as asistencias a Plenos, 
polo que deberían ser coherentes coas súas demandas. 
 
A Sra. Borbujo, portavoz do grupo PP, apoia a celebración dos Plenos cada dous meses, 
pero matiza que a proposta do BNG foi sempre favorable a que os Plenos fosen os venres 
ás 20.00 horas e non os sábados, para que os veciños puidesen acudir aos Plenos e 
achegarse á xestión municipal. 
 
O Sr. Mancebo, portavoz do grupo BNG, móstrase de acordo coa proposta de alcaldía, xa 
que é tradicional neste Concello e non ven motivos para cambialo; sinalando que a proposta 
de reducir as asistencias a Plenos á metade é demagóxica. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por sete votos a favor dos membros 
dos grupos BNG e PSdG-PSOE, seis votos en contra dos membros dos grupos PP e 
Independientes po Vimianzo, e ninguna abstención, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- Celebrar as sesións ordinarias do Pleno da Corporación cada dous meses, o 
último sábado dos meses impares ás 11.00 horas, logo de convocatoria do Sr. Alcalde. Para 
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o suposto de que coincida cun día festivo ou non laborable, celebrarase o día posterior ou 
días posteriores se houbese máis dun. 
 
SEGUNDO.- Publicar integramente o acordo no Taboleiro de Anuncios desta Entidade. 
 
3. Creación e composición das Comisións Informativas e da Comisión especial 
de Contas 
 
A vista das eleccións locais do día 22/05/2011 e da constitución da Corporación de Vimianzo 
en data 11/06/2011, resulta necesario proceder ó establecemento da nova organización 
municipal.    
 
De conformidade co disposto no artigo 20.1.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das 
Bases do Réxime Local, nos municipios de máis de 5.000 habitantes existirán, se a súa 
lexislación autonómica non prevé neste ámbito outra forma organizativa, órganos que teñan 
por obxecto ou estudo, informe e consulta dos asuntos a someter á decisión do Pleno, así 
como o seguimento da  xestión do Alcalde, a xunta de goberno local e os concelleiros que 
ostenten delegacións, sen prexuízo das competencias de control que corresponden ao 
Pleno. 
 
A teor do regulado nos artigos 66 e 68 da Lei de Administración Local de Galicia do 22 de 
xullo de 1.997, constituiranse comisións de estudo, Informe e Consulta en tódolos 
municipios de máis de cinco mil habitantes, correspondendo ó Pleno a determinación do 
número e denominación das devanditas Comisións, as cales estarán integradas polos 
membros que designen os distintos grupos políticos que forman parte da Corporación. O 
número dos seus membros será proporcional á súa representación no Concello. 
 
En virtude do establecido non artigo 212.1 da antedita lei autonómica, a periodicidade das 
sesións ordinarias das comisións de estudo, informe e consulta será determinado polo 
Pleno, sendo preceptiva, en todo caso, a reunión das devanditas Comisións con 
anterioridade ó pronunciamento do Pleno en asuntos da súa materia, nos días e horas que 
estableza o alcalde, segundo se sinala non artigo 134.1) do Real Decreto 2568/1986, de 28 
de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais. 
 
De conformidade co disposto no artigo 127 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, 
polo que a aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
entidades locais, a Comisión Especial de Contas, á que corresponde o exame, estudo e 
informe de todas as contas, orzamentarias e extraorzamentarias que  debe aprobar o Pleno 
da Corporación, é de existencia preceptiva, segundo dispón o artigo 116 da Lei 7/1985, de 2 
de abril, e a súa constitución, composición e integración e funcionamento axústase ao 
establecido para as demais comisións informativas. 
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Considerando os parámetros de poboación, potencialidade económica e complexidade 
xurídico-administrativa deste Municipio, chégase á conclusión de que é necesaria a creación 
de polo menos catro comisións informativas de carácter permanente. 
 
Aberto o debate pola presidencia, o Sr. Alcalde explica a proposta sobre as comisións 
informativas sinalando que se manteñen as que xa estaban funcionando, de forma 
proporcional á representación no Pleno, sendo presididas polo Alcalde e formadas por un 
membro de cada grupo. 
 
O Sr. Miñones móstrase a favor da proposta xa que é a mesma organización existente na 
Corporación anterior. 
 
O Sr. Soto sinala que a proposta de alcaldía non é proporcional e que existe unha 
sobrerepresentación do BNG, propoñendo que haxa un membro en cada comisión con voto 
ponderado, e o alcalde tería voto de calidade en caso de empate. 
 
A Sra. Borbujo sinala que para ser mais ponderado debería de haber dous membros por 
cada grupo e o alcalde que as presidiría todas; e que si realmente queren transparencia 
deberían de aceptar algunha das propostas dos outros grupos. 
 
O Sr. Mancebo matiza que é unha proposta similar á anterior, que é unha proposta de 
mínimos, e que o grupo BNG vai dar cabida ás propostas da oposición. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por sete votos a favor dos membros 
dos grupos BNG e PSdG-PSOE, tres votos en contra dos membros do grupo 
Independientes po Vimianzo, e tres abstencións dos membros do grupo PP, ACORDA: 
  
PRIMEIRO.- Constituír as seguintes Comisións Informativas de carácter permanente para o 
estudo, informe e consulta dos asuntos que deben someterse a decisión do Pleno, así como 
de seguimento da xestión do Alcalde e da Xunta de Goberno: 
 
- COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, FACENDA, ORZAMENTOS, E ASUNTOS 
ECONÓMICOS. Funcionará como comisión informativa permanente de contas, facenda, 
orzamentos e asuntos económicos. As súas funcións serán as seguintes: 

 
-Informar exepedientes municipais de planificación económica. 
-Informar expedientes orzamentarios e as súas modificacións cando sexa competencia do 
Pleno. 
-Informar os proxectos de gastos plurianuais. 
-As competencias que lle atribúe a LRFL respecto da Conta Xeral e a súa aprobación. 
-Informar ordenanzas fiscais. 
-Informar expedientes de xestión e/ou tramitación municipal, con repercusión económica 
xeral. 



 
               

 

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

 

-Informar aqueloutros asuntos análogos as competencias materiais enunciados, que o 
Sr.Alcalde-Presidente lle someta a informe. 
-Efectuar funcións de seguimento da xestión do alcalde, da Xunta de Goberno Local ou dos 
concelleiros delegados, nos ámbitos funcionais ou  materiais propias desta comisión 
informativa permanente, sen prexuízo das competencias de control que lle corresponden ó 
pleno. 

 
- COMISIÓN DE BENESTAR SOCIAL E PROMOCIÓN DA IGUALDADE. As súas funcións 
serán as seguintes: 

 
-Informar a planificación cultura, deportiva, xuvenil e de ensino anual (sen prexuízo da súa 
debida adaptación ás realidades). 
-Informar a convocatoria e regulamentación das achegas (subvencións) municipais ás 
actividades culturais, deportivas, xuvenís e de ensino que desenvolva a sociedade civil e as 
súas organizacións. 
-Informar a creación e regulamentación de órganos específicos de xestión que se poidan 
constituír. 
-Informar os regulamentos ou normas de funcionamento que se adopten en cada unha 
destas áreas de actividade e, particularmente, dos centros ou instalacións nas que se 
desenvolve. 
-Informar a planificación anual da área de servizos sociais e de sanidade 
-Informar a creación e regulamentación de órganos específicos de xestión que se poidan 
constituír ou sobre a modificación dos existentes. 
-Informar modificacións no Regulamento e no servizo de axuda no fogar. 
-Informar posibles modificacions nos regulamentos e servizos especializados: vivenda 
comunitaria, centro de día, escola infantil municipal, comedor e lavandería sobre rodas. 
-Exercer as competencias que cada un destes regulamentos de servizos especializados 
atribúe a comisión informativa que existiu ata a actualidade e nomeada de sanidade e 
servizos sociais. 
-Informes sobre o funcionamento e xestión do Centro de Mediación Social. 
-Informar sobre planificación e organización do equipamento cultural, casa de cultura de 
Vimianzo. 
-Informar a aprobación dos regulamentos de organización, uso e actividades dos 
equipamentos deportivos culturais e sociais de titularidade do Concello de Vimianzo. 
-Informe e seguimentos do  Plan de igualdade de oportunidades para as mulleres de 
Vimianzo que se puxo en funcionamento no Concello de Vimianzo e aquelas inciativas que 
no futuro se acometan no ámbito de igualdade de homes e mulleres ou outros colectivos 
sociais desfavorecidos. 
-Seguimento da construción e implantación da residencia de 3ª idade por parte da Xunta de 
Galicia e o cumprimento dos compromisos municipais: asumidos en convenio aprobado polo 
Concello-pleno e asinado coa vicepresidencia da Xunta de Galicia e asuntos derivadas e 
complementarios. 
-Informar aqueloutros asuntos materialmente análogos ós precedentes que o Sr alcalde-
presidente lle someta a informe. 
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-Efectuar funcións de seguimento da xestión do alcalde, da Xunta de Goberno Local ou dos 
concelleiros delegados, nos ámbitos funcionais ou  materiais, propios desta comisión 
informativa permanente, sen prexuízo das competencias de control que lle corresponden ó 
pleno. 

 
- COMISIÓN DE OBRAS, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE E SOSTENIBILIDADE. As 
súas funcións serán as seguintes: 
 
-Informar os intrumentos de ordenación urbanística e de execución do planeamento vixente: 
convenios urbanísticos e proxectos de urbanización. 
-Informar proxectos de obras e de infraestruturas promovidas polo Concello. 
-Obras e actuacións a incluír en plans provinciais ou autonómicos. 
-Informar, no ámbito competencial que a Lei de protección ambiental de Galicia atribúe ós 
Concello,nos procedementos de declaración de impacto e de efectos ambientais. 
-Informar, ó abeiro dos trámites previstos na Lei de Ordenación do Territorio de Galicia (Lei 
10/1995, do 23 de novembro) os instrumentos previstos nesta norma, cando se sometan a 
informe do Concello. 
-Informar ordenanzas sobre edificacións, infraestructuras, equipamentos e medio ambiente. 
-Informar tódolos pregos de cláusulas administrativas e prescripcións técnicas que se 
elaboren con carácter previa a súa aprobación en materia de expedientes contractuais, agás 
os referidos a contratos menores. 
-Informar os distintos trámites a seguir respecto do PXOM e a adopción dos acordos 
corporativos que se deben adoptar. Efectúarase un especial seguimento das actuacións que 
se desenvolvan. Unha vez cada mes o equipo redactar e o director técnico do plan xeral de 
ordenación municipal informarán a esta comisión informativa das actuacións realizadas, 
propostas e estratexias recomendadas. 
-Efectuar un especial seguimento da execución das obras do parque empresarial de 
Vimianzo e da execución das obras da EDAR e restantes conexións exteriores do dito 
parque empresarial. Accións público-municipais para a implantación de tecido empresarial 
no sinalado polígono industrial. 
-Informar aqueloutros asuntos análogas ás competencias materiais anteriormente 
enunciadas, que o sr. Alcalde lle someta a informe. 
1-Efectuar as funcións de seguimento da xestión do alcalde, da Xunta de Goberno Local ou 
dos concelleiros delegados, nos ámbitos funcionais ou  materiais, propias desta comisión 
informativa, sen prexuízo das competencias de control que lle corresponden ó pleno. 

 
- COMISIÓN DE RÉXIME INTERIOR, SEGURIDADE, SERVIZO E ASUNTOS XERAIS. As 
súas funcións serán as seguintes: 
 
-Informar expedientes relativos á forma de xestión de servizos e expedientes de 
municipalización. 
-Informar ordenanzas de tráfico, seguridade cidadá e protección civil. 
-Informar a creación e posta en funcionamento da Xunta Local de Seguridade e protección 
civil. 
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-Informar Regulamentos de funcionamento e Réxime Interior. 
-Informar acordos cos colectivos dos funcionarios e traballadores do Concello de Vimianzo, 
consonte coa lexislación aplicable. 
-Informar as bases de selección de persoal ó servizo da administración municipal: bases 
xerais de selección de personal laboral e no seu caso, especificos de selección como 
funcionarios ou como personal laboral fixo. 
- Informar expedeitnes no que se decida a forma de xestión de servizos e expediente de 
municipalización de servizos. 
-Informar naqueles supostos en que se adopte decisións a Xunta de Goberno Local no 
exercicio de accións adminsitrativas e xudiciais, así como a defensa da Corporación, por 
actuar en exercicio da delegación que lle confire o Pleno consonte o Art.22.2.j. 
-Esta comisión informativa será competente para coñecer daqueles asuntos que precisen de 
informe ou coñecemento e non estén atribuídos a ningunha das outras comisións 
permanentes creadas no pleno de organización, integrando a idea de supletoriedad desta 
Comisión de asuntos xerais. 
-Informar aqueloutros asuntos análogos ás competencias materiais enunciadas, que o sr. 
Alcalde-presidente lle someta a informe. 
-Efectuar funcións de seguimento da xestión do alcalde, da Xunta de Goberno Local ou dos 
concelleiros delegados, nos ámbitos funcionais ou  materiais, propios desta comisión 
informativa, sen prexuízo das competencias de control que lle corresponden ó pleno. 
 
Nesta comisión recaerá unha función complementaria e/ou supletoria nas tarefas de 
seguimento da xesitón da alcaldía, da Xunta de Goberno Local e dos concelleiros 
delegados, coñecendo das funcións que lle son propias ó seu ámbito competencial e 
daquelas actuacións non atribuídas especificamente a ningunha outra das comisións 
informativas permantes creadas. 

 
- COMISIÓN DE MOVEMENTOS MIGRATORIOS, INNOVACIÓN E EMPREGO. As súas 
funcións serán as seguintes: 

 
-Informar expedientes e/ou proxecto municipais que incidan na calidade de vida de 
emigrantes vimianceses no exterior, con especial atención ós galegos nos paises 
Iberoamericanos e centroeuropeos. Accións positivas de axudas e colaboración. 
-Informar expedientes e/ou proxectos municipais que incidan na calidade de vida e 
integración dos inmigrantes en Vimianzo: cidadáns doutros paises especificamente dos 
menos desenvolvidos, no territorio Vimiancés. 
-Informar expedientes e/ou proxectos municipais de promoción turística e desenvolvemento 
local. 
-Informar sobre as regulamentacións ou normas de funcionamento de cada unha destas 
áreas de actividade. 
-Informar sobre as modificacións ou desenvolvemento das normas que regulamentan o 
servizo municipal de emprego e a bolsa municipal de emprego. 
-Informar o regulamento de organización e funcionamento do telecentro de Vimianzo  



 
               

 

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

 

-Informar proxectos de acceso ás novas tecnoloxías e proxectos innovadores en creación de 
emprego, autoemprego, etc. 
-Informar aqueloutros asuntos materialmente análogos ós enunciados, que o sr.Alcalde-
Presidente lle someta a informe. 
-Efectuar funcións de seguimento da xestión do alcalde, da Xunta de Goberno Local ou dos 
concelleiros delegados, nos ámbitos funcionais ou  materiais, propias desta comisión 
informativa, sen prexuízo das competencias de control que lle corresponden ó pleno. 
 
Nos asuntos a tratar que resulten materialmente da competencia de dúas comisións, serán 
convocadas en aras  da participación e da pluralidade, conxuntamente en unidade de acto 
os integrantes de ambas comisións.  

 
Se, dende o punto de vista material, puideron incidir no ámbito competencial de máis de 
dúas comisións, aplicarase o principio de especialidades respecto das dúas que se 
entendan teñen un vencellamento máis directo. 
 
SEGUNDO.-  As comisións estarán integradas por cinco membros, incluída a Presidencia da 
mesma que corresponde ao Sr. Alcalde ou concelleiro en quen delegue, en proporción á 
representación dos grupos políticos no Pleno, da forma seguinte: 
 
Grupo Municipal do BNG:  1 membro. 
Grupo Municipal do PP:  1 membro. 
Grupo Municipal Independientes por Vimianzo: 1 membro. 
Grupo municipal PsdG-PSOE: 1 membro. 
 
TERCEIRO.- Publicar integramente o acordo que resulte no Boletín Oficial da Provincia e no 
Taboleiro de Anuncios desta Entidade. 
 
4. Nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados que 
sexan competencia do Pleno 
 
A vista das eleccións locais do día 22/05/2011 e da constitución da Corporación de Vimianzo 
en data 11/06/2011, resulta necesario proceder ó establecemento da nova organización 
municipal.    
 
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. 
 
Aberto o debate pola presidencia, o Sr. Alcalde explica a proposta e o  método para a 
elección de representantes, reservando para a alcaldía os órganos que teñen maior 
proxección ou importancia como son o Grupo de Acción Coustera, o GDR, e a presidencia 
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da Mesa Local de Comercio. A continuación cada grupo vai elixindo un órgano empezando 
polo grupo mais votado nas eleccións. 
 
O Sr. Miñones di que van apoiar a proposta porque é a mesma que fixo o seu grupo 
anteriormente. 
 
O Sr. Soto mostra a súa sorpresa a que se inclúa un órgano mais do que se falou con eles, 
e que o BNG tería unha sobrerepresentación que non é acorde cos resultados electorais, 
pero que van votar a favor. 
 
A Sra. Borbujo considera que non é adecuado e democrático que o grupo BNG se nome 
directamente en catro órganos, e propón que se empece a escoller polo grupo mais votado 
e así sucesivamente. 
  
O Sr. Mancebo explica que é unha proposta de alcaldía e que non se está impoñendo nada, 
que en determinados órganos é necesario que este presente o Alcalde e non un concelleiro 
para facilitar tóma de decisións. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por dez votos a favor dos membros 
dos grupos BNG, PSdG-PSOE e Independientes por Vimianzo, tres votos en contra dos 
membros do grupo PP, e ninguna abstención, ACORDA: 
 
PRIMEIRO.- A representación nos órganos colexiados será exercida por todos os 
concelleiros e concelleiras da Corporación, segundo o seguinte método: 

• O alcalde representa ao concello no Grupo de Acción Coustera, no 
GDR e na presidencia da Mesa Local de Comercio. 

• Os grupos nomearán aos representantes nos órganos externos, 
empezando a elexir de maior a menor representación, un órgano de 
cada vez. 

 
-Grupo de Acción Costera:  
Grupo BNG. D. Manuel Antelo Pazos  
 
-Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR):  
Grupo BNG. D. Manuel Antelo Pazos 

 
-Presidencia da Mesa Local de Comercio: 
Grupo BNG. D. Manuel Antelo Pazos 
 
-Consello Escolar do CEIP San Vicenzo de Vimianzo:  
Grupo PSdG-PSOE. 
 
-Consello Escolar do colexio público de Baiñas:   
Grupo Independientes por Vimianzo. 
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-Consello Escolar do IES e profesional da Gándara:  
Grupo BNG 
 
-Consello Escolar das escolas unitarias:  
Castromil: Grupo PSdG-PSOE. 
Cereixo: Grupo PP 
Carnés: Grupo PP 
Carantoña: Grupo PSdG-PSOE. 
 
-Escola Infantil Municipal: Grupo PP 
 
-Patronato para a mellora do Medio Rural: 
Grupo Independientes por Vimianzo. 
 
-Xunta Local de Concentración Parcelaria: 
Grupo BNG 
 
-Xunta de Protección Civil e Extinción de Incendios:  
Grupo BNG 
 
-Xuntas Periciais dos Catastros de Rústica e Urbana:  
Grupo Independientes por Vimianzo. 
 
-Xunta Local da Cruz Vermella: 
Grupo BNG 
 
-Representante do Concello na Mesa Local de Comercio: 
Grupo PP 
 

SEGUNDO.- Publicar integramente o acordo que resulte no Taboleiro de Anuncios desta 
Entidade e notificarllo ós órganos respectivos. 
 
5. Proposta de delegacións de competencias do Pleno na Xunta de Goberno 
Local en relación coas facultades previstas no artigo 22.2 j) da Lei de bases de 
réxime local, para o exercicio de accións administrativas e xudiciais, así como 
a defensa da Corporación 
 
A vista das eleccións locais do día 22/05/2011 e da constitución da Corporación de Vimianzo 
en data 11/06/2011, resulta necesario proceder ó establecemento da nova organización 
municipal.    
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De conformidade co disposto nos artigos 22 e 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das Bases do réxime local, e no Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se 
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades 
locais. 
 
Aberto o debate pola presidencia, o Sr. Alcalde explica a proposta matizando que non é 
nova e que é o que viña sendo habitual no Concello de Vimianzo, e que obedece a criterios 
de xestión ordinaria, para agilizar a xestión e defender os intereses do Concello. 
 
O Sr. Miñones móstrase a favor como fixeron fai catro anos. 
 
O Sr. Soto di que o seu grupo non vai estar na Xunta de Goberno polo que van votar en 
contra, xa que esa competencia debería permanecer no Pleno. Sinala que estan facendo o 
mesmo que a Corporación anterior á que tanto criticaban, co único argumento de remitirse 
ao que facía o anterior alcalde. 
 
A Sra. Borbujo sinala que fai seis meses pasáronse as competencias da Xunta de Goberno 
ao Pleno por motivos de transparencia e democracia, e agora non entende porque o BNG 
cambia a súa actitude e quere levalas á Xunta de Goberno cando é un goberno en minoría. 
Sinala que o seu grupo vai seguir apoiando que a competencia este en o Pleno para que se 
decida entre todos con transparencia. 
 
O Sr. Mancebo explica que aquilo foi unha situación extraordinaria na que o propio alcalde 
non podía participar e outros concelleiros tampouco por parentesco ou porque lles quitaron 
as suas atribucions; e que esta mesma proposta aprobouse fai catro anos estando o 
goberno en minoría e faise en case todos os concellos do pais. 
 
O Sr. Alcalde explica que a delegación da defensa xurídica estivo sempre na Xunta de 
Goberno e que o grupo BNG propuxo que se avocase a competencia para a apelación da 
sentenza da casa de cultura. 
 
Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por sete votos a favor dos membros 
dos grupos BNG e PSdG-PSOE, seis votos en contra dos membros dos grupos PP e 
Independientes po Vimianzo, e ninguna abstención, ACORDA: 
  
PRIMEIRO.- Delegar na Xunta de Goberno Local as facultades do Pleno previstas no art. 
22.2 J) da LBRL para o exercicio de accións administrativas e xudiciais, nos ámbitos do 
dereito público ou privado, así como a defensa da Corporación nos procedementos incoados 
contra o Concello, e o nomeamento de letrados e procuradores. 
 
SEGUNDO.-  Cando a Xunta de Goberno Local actúe por delegación do Pleno do Concello, 
someterase o asunto a previo ditame da Comisión Informativa de Réxime Interior, 
Seguridade e Servicios, e darase conta do acordado na sesinte sesión plenaria. 
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6. Dar conta da constitución dos grupos políticos así como do nomeamento 
dos seus integrantes e voceiros 
 
O Sr. Secretario da a coñecer a declaración formulada polos concelleiros electos ó abeiro do 
establecido nos artigos 23 e 24 do ROF e artigos 74 e seguintes da Lei 5/1997, da 
Administración Local de Galicia, que é como segue: 
 
A) Constitución do Grupo Político Municipal BNG: 
 
D. MANUEL ANTELO PAZOS 
D. FERNANDO MANCEBO AMIGO 
Dª MARIA JOSE RAMOS REY 
D. ANSELMO RAMOS MARTINEZ 
 
Voceiro do Grupo: D. FERNANDO MANCEBO AMIGO. 
Voceiro suplente: D.ª MARIA JOSE RAMOS REY 
 
B) Constitución do Grupo Político Municipal Partido Popular: 
 
D.ª CARMEN FELICIDAD BORBUJO MARTINEZ 
D. PABLO LOPEZ VAZQUEZ 
D. JOSE MANUEL PEREZ TRILLO 
 
Voceiro do Grupo: D.ª CARMEN FELICIDAD BORBUJO MARTINEZ 
Voceiro suplente: D. PABLO LOPEZ VAZQUEZ 
 
C) Constitución do Grupo Político Municipal Independientes por Viminazo: 
 
D.ª MONICA RODRIGUEZ ORDOÑEZ 
D. MANUEL SOTO PEREZ 
D.ª MARIA DEL CARMEN HERMIDA TOMÉ 
 
Voceiro do Grupo: D. MANUEL SOTO PEREZ 
Voceiro suplente: D.ª MONICA RODRIGUEZ ORDOÑEZ 
 
D) Constitución do Grupo Político Municipal  PSdeG- PSOE: 
 
D. JOSE ANTONIO MIÑONES RIVEIRO 
D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ BLANCO 
D.ª MONSERRAT VAZQUEZ MIÑONES 
 
Voceiro do Grupo: D. JOSE ANTONIO MIÑONES RIVEIRO 
Voceiro suplente: D. JOSE MANUEL RODRIGUEZ BLANCO 
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7. Dar conta do Decreto de Alcaldía de noemamentos de tenentes de alcalde 
 
O secretario poñe en coñecemento do Pleno a parte dispositiva do Decreto da 
Alcaldía do 22 de xuño de 2011, do seguinte teor literal: 
 
‘’(...) PRIMEIRO. - Nomear tenentes de alcalde aos seguintes concelleiros: 
 
D. Fernando Mancebo Amigo, primeiro tenente de alcalde. 
Dª. María Jose Ramos Rey, segunda tenente de alcalde. 
D. Anselmo Ramos Martínez, terceiro tenente de alcalde. 
 
SEGUNDO- Aos tenentes de alcalde corresponderalles substituír esta 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.’’ 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
8. Dar conta do Decreto de Alcaldía de delegacións especiais en concelleiros 
 
O secretario poñe en coñecemento do Pleno a parte dispositiva do Decreto da 
Alcaldía do 22 de xuño de 2011, do seguinte teor literal: 
 
‘’(...) PRIMEIRO. - Outorgar as delegacións especiais que se sinalan aos seguintes tenentes 
de alcalde: 
 

- A D. Fernando Mancebo Amigo, primeiro tenente de alcalde: Facenda, obras e 
urbanismo.  

- A Dª. María Jose Ramos Rey, segunda tenente de alcalde: Benestar social e 
Igualdade. 

- A D. Anselmo Ramos Martínez, terceiro tenente de alcalde: Acción rural e medio 
ambiente. 
 
A delegación especial comprende a dirección interna e xestión do servizo ou áreas que se 
delega, pero sen capacidade resolutiva mediante actos administrativos que afectan a 
terceiros. 
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SEGUNDO. - Dar conta ó 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. 
 
TERCEIRO. - Quedan derrogados os Decretos así como calquera outra resolución que se 
opoña ao contido do presente decreto.’’ 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
 
9. Dar conta do Decreto de Alcaldía de nomeamentos de membros da Xunta de 
Goberno Local e de delegación de atribucións de Alcaldía na Xunta de 
Goberno Local 
 
1O secretario poñe en coñecemento do Pleno a parte dispositiva do Decreto da 
Alcaldía do 22 de xuño de 2011, do seguinte teor literal: 
 
‘’(...) PRIMEIRO.-  Constituír a Xunta de Goberno Local, órgano colexiado municipal de 
carácter resolutivo, que estará integrada polos seguintes concelleiros da corporación: 
 
Presidente: D. Manuel Antelo Pazos, alcalde. 
 
Vogais: 
D. Fernando Mancebo Amigo, primeiro tenente de alcalde. 
Dª. María Jose Ramos Rey, segunda tenente de alcalde. 
D. Anselmo Ramos Martínez, terceiro tenente de alcalde. 
 
SEGUNDO.- A Xunta de Goberno Local terá asignada as seguintes atribucións: 
 
a) A asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas atribucións. 
 
b) As atribucións que a Alcaldía lle delega, que son as seguintes: 
 

- O recoñecemento e liquidación de obrigas económicas a partir de 18.000 euros, de 
conformidade coa Lei reguladora das facendas locais e disposicións de desenvolvemento. 

 
-  O outorgamento de subvencións e axudas económicas de todo tipo. 
 
- A aprobación da oferta de emprego público de acordo co orzamento e a plantilla 

aprobados polo Pleno, a aprobación das bases das probas para a selección do persoal 
funcionario e para os concursos de provisión de postos de traballo, e a distribución das 
retribucións complementarias que non sexan fixas e periódicas. 

 
- A aprobación dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do plan xeral 
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non expresamente atribuídas ao Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística 
e dos proxectos de urbanización. 

 
- As contratacións de obras, de subministracións, de servizos, de xestión de servizos 

públicos, contratos administrativos especiais, e os contratos privados cuando o seu importe 
non supere o 10 % dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, a contía de 
seis millóns de euros, incluidos os de caráter plurianual cando a súa duración non sexa 
superior a catro anos. 

- As concesións sobre bens e adquisición de bens inmobles e dereitos suxeitos á 
lexislación patrimonial cando o seu valor non supere o 10 % dos recursos ordinarios do 
orzamento nin o importe de tres millons de euros, así como a alleamento do patrimonio, 
cando o seu valor non supere o porcentaxe ni a contía indicados. 

 - A aprobación de proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a súa 
contratación ou concesión e estean previstos no orzamento. 

 
- O outorgamento de licenzas urbanísticas de obras maiores, obras de edificación, 

licenzas de segregación ou parcelación, e licenzas de primeira ocupación. 
 
- Os expedientes de disciplina urbanística, sancionadores e de reposición da 

legalidade urbanística. 
 
Sen prexuízo do anterior, a alcaldía resérvase a avocación daqueles asuntos que polas súas 
características particulares ou pola súa urxencia tiveran que resolverse con prontitude e 
celeridade.   
  
TERCEIRO.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesión ordinaria o primeiro e o terceiro 
luns de cada mes ás 13.00 horas, no salón de sesións muncipais, previa convocatoria 
realizada pola alcaldía. Nos periodos vacacionais, Semana Santa e Nadal ou cando o día 
fixado sexa festivo, o Sr. Alcalde poderá adiantar ou pospoñer a súa celebración. 
 
CUARTO.- Dar conta ao Pleno da Corporación da presente resolución na primeira sesión 
que se celebre, notificala aos interesados, comunicala aos departamentos municipais 
afectados e publicala no Boletín Oficial da Provincia. 
 
QUINTO.- As presentes delegacións de atribucións xurdirán efectos dende o día seguinte ao 
da presente resolución, sen perxuízo da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
Quedan derrogados os Decretos así como calquera outra resolución que se opoña ao 
contido do presente decreto.’’ 
 
O Pleno do Concello douse por enterado. 
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O Sr. Soto solicita ao Sr. Alcalde que se permita debater dúas proposicións urxentes que 
presentaron por escrito.   
 
O Sr. Alcalde di que nas sesións extraordinarias non caben mais puntos na orde do día, e 
que se poderán tratar noutra sesión. 
 
 
Sen máis asuntos que tratar, sendo as doce horas e cinco minutos, a presidencia 
remata a sesión e eu redacto esta minuta-borrador a reserva dos termos que 
resulten da súa aprobación, en Vimianzo, o vinte e cinco de xuño de dous mil once. 
 
      O alcalde                                                                             O secretario 
 


