
               A C T A 
 
 

  No Salón de Sesións da Casa 
Concello, as 10.15 h. do día 10 de xuño 
de 2015, en primeira convocatoria, -en 
cumprimento do disposto no artigo 36, 
nº 1, do Regulamento de Organización, 
Funcionamento e  Réxime Xurídico das 
Entidades Locais, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986 de 28 de novembro 
de 1986-, reúnense os Concelleiros 
cesantes  co obxecto de aprobar a acta 
da última sesión celebrada polo Pleno 
deste Concello, correspondente ao día 
29 de abril do presente ano. 
 
  Asisten a esta sesión o Sr. 
alcalde e o secretario, así como os 
concelleiros que se relacionan ao marxe. 
 
  Comprobando que asistiu un 
número de membros suficientes para a 
válida constitución desta sesión plenaria, 
o Sr. alcalde declarou aberta a sesión, 

pasándose a examinar o único asunto comprendido na Orde do día, que é o 
seguinte: 

 
 
  
  Punto único) LECTURA E APROBACION DA ACTA DA SESIÓN 
ANTERIOR, CELEBRADA O DIA 29 DE ABRIL DE 2015.- 

 
 Polo Sr. alcalde preguntouse se algún membro da Corporación aquí 
presente tiña que formular algunha observación con respecto a dita acta; que 
fora distribuida coa convocatoria da presente sesión. 
 
 E non formulándose observacións á mesma, considérase aprobada por 
unanimidade dos  concelleiros presentes que asistiron a  dita sesión. 
 
 
 
 E non habendo mais asuntos que tratar, de orde do Sr. presidente dase 
por rematado o acto; levantandose a sesión as 10.25 horas do indicado día; 
estendéndose a presente acta, que queda autorizada coas sinaturas do alcalde e 
do secretario que certifica. 

 

ASISTENTES: 
 
Alcalde: 
D. José Luis García López 
 
Concelleiros: 
Dª. Mª del Carmen Torreiro González 
Dª. Aurora Varela Duro. 
Dª. Mª Pilar Castro Vallo. 
D. Xosé Luis Fernández Segade 
 
D. Miguel Sánchez Varela 
 
Dª Cristina Castro Pampín 
D. Alfonso Orois Conde 
 
Dª. Begoña Balado Conde 
 
 
Secretario: 
Juan Colmenares López Soldado 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O alcalde que subscribe comunícalle a Vde.,  que o Pleno do Concello 

en sesión ordinaria -con data 28 de febreiro  de 2011-   adoptou o seguinte 
ACORDO: 

 



Punto 3º) APROBACIÓN DEFINITIVA DA RELACIÓN DE 
POSTOS DE TRABALLO. 

 
Intervén o Sr. alcalde para expresar: 
-Que quere facer unha intervención de cara ao que está acontecendo 

nas sesións das comisións informativas, sobre todo na de Contas, onde se 
tratou o orzamento municipal, e na de Asuntos do Pleno, onde se tratou a 
RPT; porque ven sendo habitual que todos os asuntos se garden para a sesión 
do Pleno, coa excusa de que non hai tempo para estudalos, con todo é claro 
que se cumpre cos prazos que marca a lei, e non se deixa de dar eses prazos. 
 - Que á vista do que pasou na sesión onde se debateu a RPT, como 
excepción quere que quede constancia dalgúns artigos do ROF, que pasou a 
ler: 
 ■Artigo 123 nº1: “Las comisiones informativas, integradas 
exclusivamente por miembros de la Corporación, son órganos sin 
atribuciones resolutorias que tienen por función el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y 
de la Comisión de Gobierno, cuando ésta actúe con competencias delegadas 
por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados 
urgentes”. 
 ■Artigo 137 nº 1: “El Presidente de cada comisión podrá requerir la 
presencia, en sus sesiones, de personal o miembros de la Corporación a 
efectos informativos” 
 - Que se hai dúbidas de carácter xurídico o técnico, ese é o momento 
de preguntar, alí, para que se requira a quen ten que informar sobre as dúbidas 
suscitadas. 
 - Que por outra parte no artigo 64 nº 3 do Regulamento Orgánico 
Municipal, aprobado cando gobernaba nesta corporación o Partido Popular, 
disponse como debe proceder o alcalde cando se promove debate nos asuntos 
incluídos na orde do día; pasando a ler o alcalde os puntos dese apartado 3º 
nos que se indica cal debe ser esa forma de proceder. 
 - Que ten na memoria unha actuación do PP, que entón gobernaba, e 
ensinábanos o reloxo marcando o tempo das intervencións; con todo esa 
forma de proceder este alcalde nunca a tivo en conta, aínda que si pediu que 
se fose axil nas intervencións. 
 - Que o día en que se celebraron as comisións déronse circunstancias 
moi especiais, e entende que no caso do debate da RPT pretendeuse dalgunha 
maneira tirala abaixo. 
 - Que as consecuencias de non aprobar a RPT serán prexudicar a todos 
os traballadores deste Concello, e considera que en beneficio das maiorías se 
debería de aprobar. 
 - Que os salarios dos traballadores profesionais van de 800 a 990 
euros, e nesta RPT a mellora que lles vai corresponder pode supoñer que 
pasen a cobar entre 1.500 a 1.200 euros brutos anuais. 
 - Que se vai facer un esforzo en tempos de crise, posto que a suba aos 
traballadores supón entre 70.000 e 90.000 euros, coa seguridade social 
incluída; e é un beneficio que deberíamos considerar. 



 - Que como está vendo que, especialmente nesas dúas comisións, non 
se quixo facer ningún pronunciamento e gardouse todo para esta sesión do 
Pleno, quere informar que –como excepción- vai ter en conta os tempos de 
intervención que correspondan aos puntos da RPT e do orzamento municipal, 
e formula que o debate vaia por termos políticos e non xurídicos. 
 -Que o expediente do orzamento municipal está completo, como o di o 
informe da interventora, e o expediente da RPT tamén, constando neste último 
dous informes xurídicos, dos cales se entregou unha copia agora aos 
concelleiros asistentes, e, aínda que estes informes poidan contradicirse entre 
si,  quere dicir que o acordo deste Pleno se adoptará tomando como base o 
informe emitido pola técnica de administración xeral. 
 
 Seguidamente o alcalde procedeu a ler ese informe xurídico, sendo o 
seu contido o seguinte: 
 
“PRIMEIRO.- Contido do acordo relativo ao Punto nº 5 da Orde do 
Día do Pleno de 28 de decembro de 2010, cal foi o “estudo da 
relación de postos de traballo e proposta ao pleno para a súa 
aprobación”. 
  
 O contido do acordo do Pleno relativo a este punto foi o seguinte: 
 
“Tras o exposto o Sr. Alcalde someteu este asunto a votación ordinaria, 
adoptándose –por 7 votos a favor (dos concelleiros do BNG) e 5 votos en 
contra (dos dous concelleiros do P.S. de G-PSOE, dos dous concelleiros do 
PP, e do concelleiro do AIA)- os seguintes acordos: 
 
 Primeiro.- Aprobar inicialmente a relación de postos de traballo do 
Concello de Arzúa, nos termos en que foi redactada. 
 
 Segundo.- Expoñer ao público no Boletín Oficial da Provincia, 
durante o prazo de trinta días hábiles, dentro dos cales os interesados 
poderán presentar reclamacións ou suxestións 
 
 Terceiro.- Considerar elevado a definitivo o acordo de aprobación 
provisional da referida relación de postos de traballo, para o suposto de que 
non se presenten reclamacións durante o período de exposición pública. 
 
 Cuarto.- No anterior suposto (de aprobación tácita), publicarase 
integramente no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios da 
Casa do Concello a referida relación de postos de traballo, así como o 
acordo de aprobación da mesma.” 
 
SEGUNDO.- Sobre se o anuncio de apertura dun prazo de 30 días 
para información pública e audiencia dos interesados foi exposto no 
Taboleiro de Anuncios do Concello; e se dita publicidade no 
Taboleiro constitúe trámite esencial para a súa aprobación.  



 
O anuncio de apertura dun prazo de 30 días para información pública 

e audiencia dos interesados non foi exposto no Taboleiro de Anuncios do 
Concello, porque dita exposición non é en absoluto necesaria, tendo en conta 
os seguintes argumentos: 
 
1.- En primeiro lugar, porque non se acordou expresamente dita exposición 
no Taboleiro polo Pleno (como se pode comprobar nos acordos primeiro e 
segundo do punto nº 5 da Orde do día) e solo en caso de terse acordado así, 
dita publicidade podería afectar a validez do procedemento para a súa 
elaboración e aprobación. 
 

2.- En segundo lugar, porque partindo da natureza normativa da RPT, 
aprobada ao abeiro das potestades autoorganizativa e regulamentaria 
municipais ás que se refire o artigo 4.1 a) da Lei 7/1985, de 2 de abril de 
Bases de Réxime Local 7/1985; tal e como ven a recoñecer o propio artigo 
72 do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Lei 7/2007, de 
12 de abril (“no marco das súas competencias de autoorganización, as 
Administracións Públicas estruturarán os seus recursos humanos de acordo 
coas normas que regulen a selección, a promoción profesional, a mobilidade 
e a distribución de funcións e conforme ao previsto  neste Capítulo”); o 
procedemento para a súa aprobación axustarase ao establecido para as 
ordenanzas locais no artigo 49 da Lei de Bases de Réxime Local 7/1985, de 2 
de abril, cal é o seguinte: 

“a) Aprobación inicial polo Pleno. 
b) Información pública e audiencia aos interesados polo prazo mínimo de 
trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións 
c) Resolución de todas as reclamacións e suxestións presentadas dentro do 
prazo e aprobación definitiva polo Pleno. 
No caso de que non se houbese presentado ningunha reclamación ou 
suxestións, entenderase definitivamente adoptado o acordo ata entón 
provisional.”. 

 
Non indica este artigo o modo de proceder en canto ao trámite de 

información pública, a diferenza do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas 
Locais, cuxo artigo 17 regula pormenorizadamente o procedemento de 
aprobación das Ordenanzas Fiscais, establecendo expresamente no seu 
apartado primeiro a necesidade de exposición no Taboleiro de Anuncios da 
Entidade durante trinta días dos acordos provisionais adoptados para o 
establecemento, supresión e ordenación de tributos e para a fixación dos 
elementos necesarios en orde á determinación das respectivas cotas 
tributarias, así como as aprobacións e modificacións das correspondentes 
ordenanzas fiscais; con todo, ese silenzo do artigo 49 no relativo ao trámite 
de información pública, hai que integralo aplicando o artigo 86.2 da Lei 
30/1992, de 26 novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas 
e do Procedemento Administrativo Común, que contén a regra xeral sobre 



inserción do anuncio de información pública, establecendo nos seu primeiro e 
segundo apartado, o seguinte: 

“1. O órgano ao que corresponda a resolución do procedemento, cando a 
natureza deste o requira, poderá acordar un período de información pública. 

2. A tal efecto, anunciarase no «Boletín Oficial do Estado», da Comunidade 
Autónoma, ou no da Provincia respectiva, a fin de que calquera persoa física 
ou xurídica poda examinar o procedemento ou a parte do mesmo que se 
acorde. 

 
Asemade, o artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril de Bases de 

Réxime Local, establece que: “Os acordos que adopten as corporacións locais 
publícanse ou notifícanse na forma prevista pola Lei. As ordenanzas, incluído 
o articulado das normas dos plans urbanísticos, así como os acordos 
correspondentes a estes cuxa aprobación definitiva sexa competencia dos 
entes locais, publicaranse no “Boletín Oficial” da Provincia e non entrarán en 
vigor ata que se teña publicado completamente o seu texto e teña 
transcorrido o prazo previsto no artigo 65.2 (15 días hábiles), salvo os 
orzamentos e as ordenanzas fiscais que se publican e entran en vigor nos 
termos establecidos na Lei 39/1988, de 28 de decembro, Reguladora das 
Facendas Locais”.  

 
Por conseguinte, a cumplimentación do trámite de información 

pública enténdese perfectamente satisfeita coa publicación do anuncio no 
BOP, e iso por aplicación do artigo 86.2 da Lei 30/1992, de 26 novembro, de 
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento 
Administrativo Común, en relación co artigo 70.2 da Lei 7/1985, de 2 de abril 
de Bases de Réxime Local, que constitúen a lexislación aplicable nesta 
materia. Naturalmente, nada impide que dito anuncio figure tamén exposto 
no taboleiro de edictos do Concello; pero unha cousa é que non se impida, e 
outra ben distinta é que sexa un requisito necesario para a validez do 
procedemento, porque en ningún caso a lexislación aplicable o esixe.  
 
TERCEIRO.- Sobre se a tramitación administrativa do expediente de 
aprobación da RPT cumpre ou non coa legalidade ata o momento da 
súa aprobación definitiva. 
 
 De todo o antedito, dedúcese claramente que a tramitación 
administrativa do expediente de aprobación da RPT, ata este momento, 
cumpre con todos os requisitos legais: 

- Foi aprobado inicialmente polo Pleno do Concello na sesión ordinaria 
celebrada o día 28 de decembro de 2010. 

- O día 5 de xaneiro de 2011 publicouse no BOP a apertura dun trámite 
de información pública e audiencia polo prazo de trinta días a contar 
dende o día seguinte ao da publicación, durante o cal os interesados 
poderían consultar  toda a documentación no Departamento de 
Secretaría, en horario de 9 a 15 horas, e presentar as reclamacións e 
suxestións que estimen oportunas. 



- Dentro de dito prazo presentáronse as correspondentes alegacións 
por quen o  considerou oportuno. 

 
CUARTO.- Sobre o sentido da referencia ao Taboleiro de Anuncios 
da Casa do Concello que se fai no acordo número cuarto do punto 
5º da Orde do Día do Pleno de 28 de decembro de 2010. 
 

O contido do devandito acordo quedou establecido da seguinte 
forma: “No anterior suposto (de aprobación tácita), publicarase integramente 
no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Anuncios da Casa do 
Concello a referida relación de postos de traballo, así como o acordo de 
aprobación da mesma”. Con todo, a alusión que se fai no mesmo ao 
“Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello”, obedece a un erro da 
transcritora da acta (eu mesma), que baseándose noutros acordos plenarios 
de contido semellante, non se deu conta de estar aludindo a unha 
publicación que era innecesaria. 

 
Xa que logo, o máis correcto sería corrixir esta acta eliminando a 

mención do Taboleiro, posto que non se acordou expresamente polo Pleno 
dita exposición, como se pode comprobar facilmente na correspondente 
gravación. De todos modos nese punto cuarto, alúdese ao suposto concreto de 
que non se presentasen reclamacións durante o período de exposición pública 
(aprobación tácita); o que non ocorreu neste suposto, polo que en ningún caso 
tería aplicación.  

 
Deseguido o alcalde requeriu ao secretario para que dera lectura do 

ditame emitido pola comisión informativa para Asuntos do Pleno, na sesión 
celebrada o día 24 de febreiro de 2011, cuxo texto é o seguinte 
 “Explica o presidente:  
 - Que a RPT foi exposta ao público durante un período de 30 días 
hábiles e que durante ese tempo presentáronse as seguintes alegacións: 
 1. Polo sindicato CCOO. 
 2. Polo traballador Armando Cascón Rodríguez. 
 3. Polo traballador Manuel Gerbolés Fernandez, e 
 4. Pola traballadora Pilar Moscoso Fuentes. 
 - Que a raíz destas alegacións pedíuselle a empresa Nordorián (que é 
a empresa que realizou a RPT) que as informase, e que segundo a opinión e 
os informes da devandita empresa non procede facer ningunha modificación, 
rexeitando as alegacións presentadas. 
 - Que o equipo de goberno está de acordo con ese informe, e polo 
tanto as alegacións non se van estimar. 
 
 Indica o Sr. Taboada Boado (do grupo mixto): 
 - Que el falou do tema das alegacións coa Deputación, e dixéronlle 
que non é a empresa a que ten que informar as alegacións, senón os 
técnicos do Concello; e que para que o informe fora obxectivo debería 
informalas o servizo técnico da Deputación, dado que os técnicos propios do 
Concello estaban afectados por esta RPT. 



 - Que con algunhas das consideracións que se fan no informe da 
empresa Nordorián están de acordo, pero que con outras non. 
 - Que o expediente está incompleto, porque falta o acordo do Pleno 
sobre este tema. 
 - Que quere preguntar se este expediente foi exposto ao público no 
taboleiro de edictos por prazo de 30 días como viña no acordo plenario. 
 
 Contéstalle o Sr. Bermúdez Taboada que non o sabe. 
 
 Volve a indicar o Sr. Taboada Boado: 
 - Que hai que sabelo, porque se non o estivo incumpre o acordo 
plenario e habería que volvelo todo para atrás. 
 - Que el pasou a mirar o taboleiro dúas veces e non estaba publicado, 
e que se estivo exposto no taboleiro hai que saber o nº de rexistro e ten que 
haber copia. 
 
 Manifesta a Sra. Aldasoro Fernéndez (do PP): 
 - Que está totalmente de acordo coa exposición do Sr. Taboada 
Boado, posto que non cree que quen deba contestar as alegacións sexa o 
propio equipo que fixo a RPT. 
 - Que en canto á exposición pública, tamén estivo pendente dese 
tema e non viu o anuncio, aínda que no expediente aparece un anuncio, 
pero que non o chegou a ver publicado no taboleiro. 
 - Que solicitarán unha copia do libro de rexistro para ver se o anuncio 
tivo saída para o taboleiro. 
 - Que queren unha resposta rápida, e que o encargado do rexistro 
mire a ver se existe ese rexistro de saída. De non haber rexistro de saída do 
anuncio, a RPT sería ilegal, porque non cumpre os requisitos, e afectaría aos 
orzamentos deste ano que non se poderían aprobar. 
  
 Indica o Sr. Pintor Vázquez (do PSdeG-PSOE): 
 - Que o seu grupo segue mantendo os mesmos argumentos que 
expuxo na aprobación inicial, seguen mantendo a mesma postura de 
rexeitamento a esta RPT. 
 - Que hai unha clara incompatibilidade en que o equipo redactor da 
RPT informe sobre unhas alegacións dunhas persoas directamente 
relacionadas co seu traballo, xa que non se pode ser xuíz e parte. 
 - Que a empresa que fixo a RPT non vai dar marcha atrás, porque 
sería recoñecer que se equivocaron, polo tanto entende que debería de 
haber un informe independente e obxectivo, e que para iso hai servizos 
suficientes dentro do Concello para facelo. 
 - Que respecto do anuncio, sobre as dúbidas de que estivera exposto 
ao público, tense que facer obrigatoriamente e tería que constar un 
certificado do secretario no expediente indicando que foi exposto o público e 
o tempo polo que se acordara expoñelo, porque  ese é o procedemento 
legal. É importantísimo que se aclare, porque pode ter consecuencias 
bastante importantes en relación co orzamento. 
 
 Manifesta o Sr. Bermúdez Taboada (do BNG): 



 - Que teñen que pedir perdón por todo o que dixeron da RPT, porque 
agora demóstrase que  estaba ben  feita. 
 - Que están actuando en contra dos traballadores do Concello. 
 - Que en principio van seguir coa RPT, porque queremos defender os 
intereses dos traballadores por encima de todo, pero que si o que queren 
eles é retrasalo, tampouco pasaría nada, o que ocorrería e que tardarían 
máis en cobrar os traballadores. 
 
 Responde a Sra. Aldasoro Fernández, que o que queren é que se 
cumpra a Lei, e que ten que haber unha exposición pública gústelle ou non. 
 
 O Sr. Bermúdez Taboada indica que a empresa é a que ten que facer 
o informe, porque é a que sabe de que vai a RPT, pero que en todo caso a 
Corporación é a que resolve as alegacións. 
 
 Manifesta o Sr. Pintor Vázquez (do PSdeG-PSOE): 
 - Que quere que conste en acta que o voceiro do goberno di que a 
oposición está en contra dos traballadores do Concello, pero que eles non 
están en contra de ningún traballador, están en contra da forma en que se 
fixo a RPT, que é manifestamente mellorable. 
 - Que se trata dunha cuestión política, que non se vai contra ninguén; 
simplemente que eles teñen o seu criterio político. 
 - Que hai outras RPT doutros Concellos que aportan unha seguridade 
no emprego que non presenta esta RPT que se aprobou inicialmente. 
 
 Indica o Sr. Taboada Boado: 
 - Que no Pleno o Sr. Bermúdez Taboada dixo que as valoracións non 
se fan como quere a empresa nin o equipo de goberno, senón como lle 
marcan os técnicos da Deputación, polo tanto eses técnicos son os idóneos 
para resolver as alegacións presentadas 
 - Que quere que conste en acta que non está en contra dunha RPT, 
pero si desta RPT. 
 - Que non vai votar a favor de algo que é ilegal, se falta un trámite 
non é legal, e polo tanto non se pode seguir coa súa tramitación. 
 
 Intervén o Sr. Carril Ramos (do BNG) para manifestar: 
 - Que no último Pleno acusóusenos de manipular a RPT, pero agora 
con todo botádeslle a culpa á empresa e decides que non pode resolver as 
alegacións. 
 - Que se foron os técnicos da Deputación os que lle deron as 
directrices a empresa, será esta a que debe informar; despois a 
responsabilidade será de quen a aprobe a RPT. 
  
 Indica a Sra. Aldasoro Fernández (do PP): 
 - Que o seu grupo manifesta a súa total oposición ás manifestacións 
do Sr. Bermúdez Taboada, respecto de que están en contra dos 
traballadores. 
 -Que algo que é ilegal non vai contar co voto favorable do seu grupo 
político. 



 
 Manifesta o Sr. Pintor Vázquez (do PSdeG-PSOE) que o seu grupo ten 
o seu propio criterio e non están influenciados nin pola Deputación, nin pola 
empresa, nin por ningún traballador. A RPT é un traballo feito en base a 
unha lexislación existente, por iso o informe de valoración das alegacións 
tería que ser un informe neutro á marxe da empresa. 
 
 Para rematar, o Sr. Bermúdez Taboada (do BNG) manifesta: 
 - Que ratifico o dito anteriormente de que os grupos da oposición 
están en contra dos traballadores, porque o que queredes é que non se leve 
a diante a RPT. 
 - Que é un éxito para o goberno chegar a un acordo cos sindicatos 
con respecto a esta cuestión, e isto vos védelo como un perigo, porque se o 
goberno ten éxito, a vós vaivos peor, e por iso estades en contra dos 
traballadores do Concello. 
 - Que os efectos económicos da RPT produciranse con carácter 
retroactivo, dende día 1 de xaneiro de 2011. 
 
 Finalmente, rematado o debate e sometido o asunto a votación 
ordinaria,  infórmase favorablemente a aprobación definitiva da Relación de 
Postos de Traballo; por catro votos a favor (dos catro concelleiros do BNG) e 
tres votos en contra dos concelleiros restantes (do PS de G-PSOE, Partido 
Popular e grupo mixto).” 
 

_______________ 
 

 Tras todo o exposto, o alcalde indicou que íase a abrir unha rolda de 
debate, pedindo que se respectasen os tempos que deben observar os voceiros 
dos grupos políticos nas súas intervencións, que son os tempos que figuran 
recollidos no artigo 64 nº 3 do Regulamento Orgánico Municipal 
anteriormente lido. 
 

♦Intervén en primeiro lugar o Sr. Taboada Boado (do grupo mixto) 
para expoñer: 

- Que sobre o que dixo o alcalde, de que é habitual que no se diga nada 
nas sesións das comisións informativas, ten que dicir que se na comisión 
informativa –onde se tratou a RPT- non se dixera nada, agora mesmo non se 
podería aprobar porque saltaríase un trámite; porque a acta aprobariase tal 
como estaba e entón non se podería aprobar a RPT. 

- Que vén sendo habitual que se acuse á oposición de que non quere 
aprobar as cousas, cando resulta que  non está en mans da oposición adoptar 
os acordos de aprobación. 

- Que polo alcalde pediuse que, para aprobar este punto da RPT, se 
teña en conta o informe dunha técnica de administración xeral e urbanismo, 
eliminando para iso o informe emitido polo secretario do Concello. Polo que 
quere que conste en acta que pide que se inclúa ese informe do secretario. 



- Que na acta de 28 de decembro consta -no punto cuarto do acordo 
adoptado para aprobar inicialmente a RPT-, que “no suposto de aprobación 
tácita, publicarase integramente no Boletín Oficial da Provincia e no 
Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello a referida relación de postos de 
traballo”, entón incurríriamos nunha contradición, posto que se está 
considerando que a aprobación inicial non se ten que publicar no taboleiro de 
edictos e a aprobación tácita si. 

- Que o grupo mixto dix no seu momento porque non apoiaba esta 
RPT. 

- Que o alcalde dixo que a media de suba dos soldos era de 1.200 a 
1.500 euros anuais, dos traballadores que cobrabran entre 800 e 900 euros; e 
despois de falar con algúns empregados do Concello resulta que para  outros a 
suba vai ser de 6 euros; claro que se se calcula a media, tomando por 
referencia eses 6 euros co que se lle vai subir ao arquitecto técnico, a media 
sube e moito. 

- Que falou con oito empregados deste Concello que estaban en contra, 
e ese número de empregados ven sendo un 30% do persoal do Concello, polo 
tanto non é unha minoría. 

- Que, nas alegacións presentadas contra a RPT, hai dous ou tres casos 
nos que se alega que se recoñeza o traballo que fan eses traballadores; e non 
se lles vai recoñecer; polo tanto o grupo mixto non pode tampouco estar de 
acordo con esa RPT. 

 

♦Intervén en segundo lugar a voceira do grupo político do Partido 
Popular, Sra. Aldasoro Fernández, para expoñer: 

- Que, é certo que o alcalde cumpre co tempo legal para entregar a 
documentación dos asuntos que se tratan nas sesións das comisións 
informativas; pero non é o mesmo unha sesión con dous puntos na súa orde 
do día, que dúas comisións con cinco puntos cada unha. 

- Que, aínda así, para iso están os ditames que se adoptaron nas 
comisións informativas, os cales estanse lendo ao tratar no Pleno cada asunto, 
e pódese comprobar como a oposición está debatendo nas comisións, e está 
informada sobre os trámites que deben observarse. 

- Que a esas sesións das comisións informativas podemos vir con mais 
ou con menos información, preguntar máis ou menos; en calquera caso, é o 
noso dereito. 

- Que, en canto á RPT, o Bloque Nacionalista Galego leva oito anos no 
goberno municipal, e é agora canto trae unha relación de postos de traballo, 
despois de que todos os grupos políticos levan dicindo que era moi necesaria 
para a seguridade e garantía dos traballadores do Concello. Tardouse en facela 
e apróbase a última hora porque remata a lexislatura. 

Ademais a documentación que se entregou non era a orixinal, nin 
estaba completa, nin actualizada. 

- Que tampouco se lle pode evitar a este grupo político que pregunte 
calquera dúdiba ao secretario municipal, para iso é noso asesor gratuito; por 
iso pedímoslle un informe en relación coa tramitación da RPT, porque ese 



informe pódese solicitar por un terzo dos concelleiros, e así o fixemos; e nese 
informe que fixo o secretario dise que ten que haber unha exposición pública 
no taboleiro de edictos. 

-Que este grupo político consultou este asunto con asesores externos, 
incluída a Deputación Privincial, e todos din que debe haber esa exposición 
pública. 
 Indicando dita concelleira que os motivos polos que se tería que facer 
esa publicación serían: 
 •Porque se trata dun regulamento. 
 •Porque é análoga a unha ordenanza fiscal. 
 •Porque nos xogamos demasiado. 
 •Porque para nós non ten sentido que a técnica en Administración 
xeral poña, a través da acta da sesión anterior, que fai falta só a exposición 
pública no taboleiro de edictos unha vez que se aprobara a RPT de forma 
definitiva. 
 • Por seguridade. 
 • Porque sempre se fixo así neste Concello,  cando se aprobaron todas 
as ordenanzas e regulamentos. 
 •Para que todo o mundo poidera ver a RPT e alegar o que considere 
necesario,  
 •  E porque non costaba nada facelo. 
 Se o equipo de goberno decidiu no facelo, sería por algo. 

-Que esta é a casa dos empregados municipais, e aquí era onde se tiña 
que publicar; e negóuselles ese dereito. 

 - Que, ademais, as alegacións que presentaron foron resolvidas, pola 
propia empresa redactora da RPT, denegándoas. 
 

♦Intervén en terceiro lugar o voceiro do grupo político do PSdeG-
PSOE, Sr. Pintor Vázquez, para expresar: 

- Que hai un regulamento orgánico desde o ano 2002, e está claro que 
se pode mellorar; e as comisións informativas son para o que son e nós 
procuramos estudar os asuntos que se levan a elas. 
 - Que no tema da RPT: 
 • Houbo un acordo plenario, no que se incluíu que  había que 
publicala no Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Edictos da Casa 
do Concello; e non se publicou no Taboleiro. 
 •En base a que se pediu un informe que xustificase iso, produciuse 
unha modificación da acta da sesión plenaria do pasado día 28 de decembro; e 
resulta que ese acta sen corrixir está na Delegación do Goberno e na 
Consellería de Presidencia; constando en dita  acta que hai que publicar a RPT 
no Taboleiro de Anuncios. 
 • A publicación da RPT no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello 
é unha cuestión importante, porque hai xente que non ten acceso ao Boletín 
Oficial da Provincia. 



 •Non coñece ningunha RPT que non fora exposta no Taboleiro de 
Edictos da Casa do Concello. 
 •É inxusto que o alcalde lea un informe que lle é favorable a el, e non 
lea outro que fixo o secretario que lle vai en contra; toda vez que o secretario 
é quen ten a máxima cualificación para informar este asunto, sen despreciar o 
criterio da outra persoa. 
 -Que  o alcalde insiste que  estamos en contra dos traballadores, e dise 
que non van poder subirlles os soldos pola nosa culpa; e iso non é certo, 
porque a suba de soldos que contempla a RPT pódese facer con efectos 
retroactivos a través do orzamento municipal. 
 -Que estamos en contra da RPT, pero non en contra dos traballadores, 
porque unha maioría dos traballadores queda fóra da RPT. 
 -Que o equipo de goberno di que é unha cuestión da propia empresa 
que fixo a RPT; e resulta que a propia empresa, na resposta que dá ás 
alegacións duns traballadores e á alegación que fixo o sindicato comarcal  
CC.OO, di  “A decisión de incorporar ou non determinados postos de 
traballo á estrutura municipal, excede da capacidade técnica do presente 
documento, xa que entra dentro da exclusiva competencia da corporación 
local”. Isto quere dicir que os traballadores que están excluidos da RPT 
poderianse incluír, se o acordara así a corporación local. 
 - Que botamos en falta un regulamento de provisión de postos de 
traballo. 
 - Que o  razonable é que se estimaran as alegacións presentadas, 
porque quen non as estima é a propia empresa que fixo a RPT,  que é xuíz e 
parte; e o lóxico é que --antes de ser sometidas á aprobación por esta 
corporación-  informáraas un xurista independente, como podería ser o da 
mesma corporación local. 
 

♦Intervén en cuarto lugar o voceiro do grupo político do BNG, Sr. 
Bermúdez Taboada, para expresar: 

- Que a oposición, desde que se iniciou o proceso de aprobación da 
RPT, sempre buscou excusas absurdas para que non se aprobase; a última foi 
na sesión da comisión informativa, como se veu co tema da non publicación 
do anuncio de exposición da RPT no Taboleiro de Edictos, dicindo que 
anulaba todo o proceso; e demóstrase que non é así, porque en contra do que 
di o voceiro do Partido Socialista (que di que se adoptou un acordo plenario 
onde se poñía que e tiña que publicar no Taboleiro de Anuncios), non é así, 
porque non se tomou ese acordo; outra cousa é que se cometera un erro na 
transcrición da acta. Non se pode dicir que se tomou aquel acordo, tomouse o 
acordo de publicalo no Boletín Oficial da Provincia e punto. 

- Que se dixo que sempre se facía a publicación no Taboleiro de 
Anuncios da Casa do Concello, pois facíase mal, porque primeiro está a lei e, 
logo, o costume, e no informe da técnica de administración xeral queda claro 
de como ten que ser o procedemento de información pública, que ten que ser 
como di o artigo 86 nº 2 da Lei 30/1992. 



- Que ten máis garantías a publicación no Taboleiro de Edictos, iso é 
así; pero máis garantías sería  mardarlle unha carta a cada interesado. De 
todos modos, as persoas que quixeron alegar, alegaron. 

 
Deseguido abriuse outra rolda de debate, realizándose as seguintes 

intervencións. 

♦Polo Sr. Taboada Boado (do grupo mixto) para indicar: 
 - Que non ten sentido que se expoña ao público a RPT -no taboleiro de 
anuncios- cando xa está todo aprobado, e non se expoña cando se abre o 
período de alegacións. 
 
 Manifesta o Sr. Bermúdez Taboada que iso corrixiuse na transcrición 
da acta, porque a técnica que a redactou douse conta de modificar o punto 
segundo, pero non o punto cuarto do acordo adoptado na sesión do 28 de 
decembro sobre aprobación da RPT. 
 
 Continúa coa súa exposición o Sr. Taboada Boado, indicando: 

-Que dixo o alcalde que no expediente da RPT non falta ningún 
documento, e iso é mentira, porque faltaba o acordo plenario da súa 
aprobación inicial. 
 - Que dixo o Sr. Bermúdez Taboada que a oposición escúdase en 
excusas absurdas, simplemente porque pedimos que na RPT se recoñeza a 
algúns empregados o traballo que fan; e aínda que antes non o dixo, agora si  
que o vai dicir: es ti quen está en contra dos traballadores. 
 - Que se dixo que se viña facendo mal o trámite da información 
pública; e pregunta: non sería tamén culpa da oposición. 
 - Que o Sr. Bermúdez Taboada recoñece que publicando ese trámite 
no Taboleiro de Anuncios habería máis garantías; e pregunta: ¿por que non se 
publicou entón? 
 - Que tamén se dixo que todos os traballadores estaban de acordo; e 
con todo houbo alegacións. 
 

 ♦Pola Sra. Aldasoro Fernández (do PP) para indicar: 
 - Que o grupo político do Partido Popular sempre intenta velar pola 
legalidade dos expedientes e dos procedementos e acordos que se adopten 
neste Salón de Plenos. 
 - Que o seu grupo político está a favor dos traballadores, e non en 
contra, e que se lles recoñeza a súa categoría e o seu posto; incluídos os 
traballadores laborais aos que se deixou fóra desta RPT. 
 - Que queremos e pedimos que se incorpore o informe do secretario a 
este expediente. 
 -Que estamos de acordo co informe do secretario, e quere dicir que –a 
parte do informe que fixo a técnica de administración xeral- hai que ver as 
sentenzas ditadas sobre este asunto. E hai sentenzas do Tribunal Supremo e do 
Tribunal Superior de Xustiza, que motivaron que outros Concellos tiveran que 
dar un paso atrás, porque saltaran o trámite de exposición no Taboleiro de 



Anuncios; polo que advirte que esta RPT pode quedar exposta á vía 
contencioso-administrativa, aínda que este grupo municipal non vaia a acudir 
a ela. 
 - Que na sesión plenaria anterior, do 28 de decembro, non se tomou 
ningún acordo nin de publicar o expediente da RPT no Boletín Oficial da 
Provincia nin no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello, e a secretaria 
accidental nesa sesión non dixo cal era o procedemento que debería 
observarse para aprobar a RPT; como tampouco no caso da ordenanza 
reguladora da instalación e funcionamento de infraestruturas radioeléctricas, 
que se aprobou inicialmente naquela sesión. 
  

♦Polo Sr. Pintor Vázquez (do PSdeG-PSOE) para pedir que conste en 
acta o informe emitido polo secretario. 

Engade o Sr. Pintor Vázquez: 
-Que querer xustificar a non publicación no Taboleiro de Edictos do 

trámite de información pública da RPT, dicindo despois de oito anos que a 
publicación que se viñera facendo durante vinte anos era un erro, parécelle 
unha xustificación peregrina: porque, por regra xeral, o principio de 
publicidade é  moi  importante e, en caso de dúbida, hai que ir ao mais 
favorable, e se non se di nada é convinte facelo en sentido máis amplo. 

-  Que se nos quere poñer en contra dos traballadores, en base a se hai 
moitos ou poucos que alegaron. Nós temos o noso propio criterio e vemos: 

• Que a maioría do persoal quedou fóra desta RPT. 
• Que fomenta a precariedade laboral. 
• Que introduce elementos discriminatorios dentro das mesmas 

categorías. 
• Que non se valora suficientemente a nocturnidade, a perigosidade e 

outro tipo de condicións. 
•Que dentro dos mesmos postos de traballo hai distintas valoracións. 
• Que falta un regulamento de provisión de postos de traballo. 
 
*Polo Sr. Bermúdez  Taboada (do BNG): 
- En referencia á primeira intervención do Sr. Taboada Boado (do 

grupo mixto), para dicirlle que a técnica sube 74 euros ao ano. 
- En canto ao grupo do PSdeG-PSOE, para dicirlles que nós non temos 

ningunha dúbida de que o trámite de información pública fora o correcto; 
porque na sesión plenaria do 28 de decembro acordouse o que se acordou, non 
o que vós queriades que se acordara. 

- En canto ao que dixo a voceira do grupo político do PP, de que o 
secretario non estaba naquela sesión plenaria; pregunta: se se pon en dúbida 
os coñecementos da técnica en administración xeral, porque ten unha 
formación suficiente. 

- Remata a súa intervención o Sr. Bermúdez Taboada, indicando que a 
oposición andivo buscando excusas para opoñerse á RPT e viñeronse a abaixo 
e non se mirou o interese xeral da maioría dos traballadores. 



 

♦Polo Sr. alcalde para manifestar: 
 -Que desde o ano 1986 era obrigatorio ter a RPT; e en consecuencia, o 

Partido Popular non debería presumir de facer relacións de postos de traballo, 
porque é ao que menos lles gustaba facelas; despois, iso si, pon os soldos a 
gusto do consumidor, e vamos que aquí hai un director do conservatorio que, 
con vintecinco horas semanais de traballo, cobra máis que o arquitecto técnico 
municipal traballando as corenta horas semanais, e ese director foi posto polo 
Partido Popular porque era o xenro do tenente de alcalde. 

-Que a RPT publicouse no Boletín Oficial da Provincia,  e se non se 
publicou no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello foi porque non se 
acordara. 

- Que como se fixo referencia a que non lin  o informe do secretario, 
vaino ler: 

 
“Sendo presentado o día 24 de febreiro de 2011 un escrito no Rexistro 

Xeral deste Concello (que foi rexistrado ao número 417) por cinco dos trece 
concelleiros que integran a Corporación Municipal, para que por este 
secretario emita un informe sobre o expediente que se tramita para aprobar a 
Relación de Postos de Traballo. 
 
 E visto que ese informe foi solicitado por máis dun terzo dos membros 
da Corporación  Municipal, en relación cun asunto que fóra incluido no Orde 
do día da sesión que celebrará o Pleno do Concello o vindeiro día 28 de 
febreiro, en cuxa sesión se decidirá sobre a aprobación definitiva de dito 
expediente. 
 
 Véxome na precisión de emitir o seguinte INFORME: 
 
 Para o meu entender a cuestión radica en como se conceptúe a 
Relación de Postos de Traballo: ou ben como unha disposición de carácter 
xeral, neste caso un regulamento, ou ben como un acto administrativo. 
 
 Se temos en conta que a RPT é unha consecuencia da potestad de 
autoorganización das entidades locais, recoñecida no artigo 4 nº 1 letra a) da 
Lei 7/1985 de 2 de abril, e que as RPT se elaboran para que permanezan no 
tempo, xa que non se extinguen coa súa primeira aplicación; cabe  supoñer 
que son regulamentos de carácter organizativo. 
 
 1ª pregunta.- Informe sobre a legalidade da tramitación 
regulamentaria. 
 Ao quedar conceptuada a RPT como un regulamento, os trámites para 
a súa aprobación serían os mesmos que os utilizados para a aprobación dos 
regulamentos e ordenanzas xerais no artigo 49 da Lei 7/1985 de 2 de abril. 
Neste sentido, se ben en dito artigo se di que debe haber o trámite de 
información pública e audiencia aos interesados, polo prazo mínimo de trinta 



días, para a presentación de reclamacións e suxestións, sen indicar en que 
medios debe realizarse a exposición ao público; o certo é que -en todos os 
regulamentos e ordenanzas xerais tramitados neste Concello- eses trámites 
leváronse a cabo mediante a publicación dos correspondentes anuncios no 
Boletín Oficial da Provincia e no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello  
durante un prazo de 30 días hábiles. 
 
 De non entendelo así, cabe preguntarse ¿cal sería entón o medio de 
levar a cabo o trámite de información pública?; porque, no caso análogo das 
ordenanzas fiscais, o artigo 187 do Real Decreto Lexislativo 781/1986 de 18 
de abril esixe en primeiro lugar a exposición pública do expediente no 
Taboleiro de Anuncios da entidade local; e, por razón da vecindade dos 
interesados nunha RPT, o trámite de información pública ten mais garantías 
de cumprir a súa finalidade mediante esta forma de publicación.” 
 
 2ª pregunta.- En que caso estaría agora este expediente. 
 A cuestión radica en si se considera que o trámite procedimental de 
información pública, a través do Taboleiro de edictos, é un trámite esencial 
ou non na tramitación deste expediente; posto que as consecuencias serían 
diferentes; xa que se é esencial, habería que retrotaer o expediente ao 
momento en que debeu ser cumprimentado dito trámite, e se non o é, 
poderíanse resolver as reclamacións e aprobar definitivamente o expediente.” 
 
 Tras todo canto quedou exposto, o alcalde someteu este asunto a 
votación ordinaria; lendo os termos en que habería adoptarse o acordo, a 
través dos cinco puntos que integrarían dito acordo. 
 Adoptándose –por sete votos a favor (dos concelleiros do BNG) e seis 
en contra (2 do PsdeG-PSOE, 2 do PP e 1 do grupo mixto)- os seguintes 
acordos: 
 
 Primeiro.- Desestimar as reclamacións presentadas polos 
traballadores laborais Pilar Moscoso Fuentes e Armando Cascón Rodríguez, e 
polo funcionario Manuel Gerbolés Fernández, así como a presentada polo 
Sindicato Comarcal da FSC Santiago-Barbanza de CC.OO, por canto que a 
empresa encargada de elabora a RPT, NORDORIAN, S.L., informou todas 
esas reclamacións no sentido de que non deben ser aceptadas. 
 
 Segundo.- Aprobar definitivamente a RPT elaborada pola citada 
empresa, nos termos en que se aprobou inicialmente, por acordo do Pleno 
deste Concello adoptado na sesión celebrada o día 28 de decembro de 2010. 
 
 Terceiro.- Outorgar á RPT agora aprobada efectos retroactivos a partir 
do 1º de xaneiro de 2011, por canto que as circunstancias de feito, que se 
recollen en dita RPT, xa existían na data de 1º de xaneiro de 2011. 
 



 Cuarto.- Remitir unha copia da RPT aprobada, dentro do prazo de 30 
días á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma; sen prexuízo da 
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 
 
 Quinto.- Notificar este acordo aos asinantes das reclamacións 
presentadas. 
 
 RECURSOS: Contra o presente acordo, que pon fin a vía 
administrativa poderase interpoñer directamente o Recurso Contencioso-
Administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-administrativo 
correspondente , durante un prazo de dous meses, contados dende o día 
seguinte ó da notificación do presente escrito. 
 Igualmente, e con carácter potestativo, poderase interpoñer Recurso 
de Reposición ante o Órgano que adoptou o acordo, no prazo dun mes 
contado a partir do día seguinte ó da referida notificación. 
 
 Sen poder simultanear ambos recursos, conforme se dispón nos 
Artigos 116 e 117 da Lei 30/1.992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, 
segundo a modificación introducida pola Lei 4/1.999 de 13 de  xaneiro. 
 Advertíndolle que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que 
estime pertinente e/ou exercer as accións que procedan ante a xurisdicción 
competente, tal como determina o nº 1 do Artigo 52 da Lei 7/1.985 de 2 de 
abril, reguladora das Bases do Réxime Local, conforme quedou redactado 
pola Lei 11/1.999 de 21 de abril. 
 
 De todo o que se da traslado a Vde. para o seu debido coñecemento e  
aos efectos que quedaron indicados. 
 
 En Arzúa, a 28 de marzo de 2011 
 

O alcalde 
 
 
 
 

 
Asdo.: Xaquín García Couso 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mª del Pilar Ferreiro Pérez, en representación do sindicato CC.OO 
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D. Armando Cascón Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunícolle a Vde., co Sr. alcalde -con data 28 de marzo de 2011-  dictou 
seguinte DECRETO: 
 
 Visto o informe emitido o día 18 de marzo de 2011 polo letrado D. 
Carlos Hernández López, en relación coa situación de conflicto creada en 
relación coa persoa de D. Armando Cascón Rodríguez, á vista da súa 
designación como candidato do Partido Popular á Alcaldía de Arzúa, nas 
vindeiras eleccións locais e director da Emisora de Radio Local (Radio 
Arzúa). 



 
 Visto o escrito presentado o día 24 de marzo de 2011 por D. Oscar 
Taboada Boado, voceiro do Grupo Mixto (AIA) no Concello de Arzúa, onde 
se solicitaba unha valoración desta  situación que consideraba anómala, 
insostenible e inxusta, ao estarse utilizando medios públicos para fins persoais 
e partidistas. 
 
 Considerando a existencia dun patente e manifesto conflicto de 
intereses en relación coa situación persoal e profesional de D. Armando 
Cascón Rodríguez, á vista da súa designación como candidato do Partido 
Popular á Alcaldía de Arzúa e o correcto desempeño do seu posto de traballo 
como director da emisora de Radio Local (Radio Arzúa). 
 
 Atendidas as atribucións que me confire a lexislación vixente, 
RESOLVÍN: 
 
 Trasladar temporalmente do seu actual posto de traballo a D. Armando 
Cascón Rodríguez, destinándoo ao Departamento de Alcaldía, para o 
exercicio de funcións de prensa, con efectos desde o día 29 de marzo de 2011, 
e mentres se manteña esta situación de conflicto ou se dispoña outro destino 
axeitado a súa categoría profesional. 
 

  
 RECURSOS: Contra o presente acordo, que pon fin a vía 
administrativa poderase interpoñer directamente o Recurso Contencioso-
Administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-administrativo 
correspondente , durante un prazo de dous meses, contados dende o día 
seguinte ó da notificación do presente escrito. 
 Igualmente, e con carácter potestativo, poderase interpoñer Recurso 
de Reposición ante o Órgano que adoptou o acordo, no prazo dun mes 
contado a partir do día seguinte ó da referida notificación. 
 
 Sen poder simultanear ambos recursos, conforme se dispón nos 
Artigos 116 e 117 da Lei 30/1.992 de 26 de novembro, de Réxime Xurídico 
das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, 
segundo a modificación introducida pola Lei 4/1.999 de 13 de  xaneiro. 
 Advertíndolle que tamén poderá utilizar calquera outro recurso que 
estime pertinente e/ou exercer as accións que procedan ante a xurisdicción 
competente, tal como determina o nº 1 do Artigo 52 da Lei 7/1.985 de 2 de 
abril, reguladora das Bases do Réxime Local, conforme quedou redactado 
pola Lei 11/1.999 de 21 de abril. 
 
 De todo o que se da traslado a Vde. para o seu debido coñecemento e  
aos efectos que quedaron indicados. 
 
 En Arzúa, a 28 de marzo de 2011 
 



O secretario 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Armando Cascón Rodríguez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Juan Colmenares López-Soldado, secretario do Concello de Arzúa (A 
Coruña) 



 
 CERTIFICO: Que o Pleno deste Concello, na sesión ordinaria 
celebrada o día 25 de  abril  de 2011, adoptou o siguiente acordo: 
 
 Punto 2º) FORMACIÓN DAS MESAS ELECTORAIS CON 
MOTIVO DAS ELECCIÓNS LOCAIS DO DÍA 22 DE MAIO DE 2011. 
 
 Coñecido o contido dos artigos 25 e 26 da Lei Orgánica 5/1985 de 19 
de xuño, do Réxime Electoral Xeral, así como a modificación realizada pola 
Lei Orgánica 2/2011 de 28 de xaneiro. 
 
 Acordouse –por unanimidade dos trece membros asistentes- proceder 
á designación dos presidentes e vogais, titulares e suplentes, que integrarán 
cada unha das oito Mesas Electorais; tomando por base o censo electoral que 
foi facilitado polo Instituto Nacional de Estadística, utilizando para realizar o 
sorteo o programa informático CONOCE enviado pola Oficina  do Censo 
Electoral, entre as persoas censadas na Sección correspondente, que fosen 
menores de setenta anos e que reunan os requisitos necesarios para ser 
presidente ou vogal, segundo os casos: 
 
 Sendo o resultado do sorteo realizado o seguinte: 
 
 Sección Primeira: Mesa A 
  
 Titulares: 
 Presidente: José Luis Carron Rodríguez 
 Primeiro vogal: Oscar Dieguez Pintor. 
 Segundo vogal: Alba María Canals Navarro. 
 Suplentes: 
 De presidente: Mª Isabel García Varela 
 De presidente: Rogelio Maneiro García 
 De primeiro vogal: Guadalupe Mariño Barreiro 
 De primeiro vogal: David Moscoso Montero. 
 De segundo vogal: José Juan Aller Alamancos 
 De segundo vogal: Jose Luis Iglesias Pajaro 

 
 Sección Primeira: Mesa B 
  
 Titulares: 
 Presidente: Gloria Concepción Villar Rodríguez 
 Primeiro vogal: Sandra Sánchez Mejuto 
 Segundo vogal: Jose Ignacio Vázquez Villares 
 Suplentes: 
 De presidente: Andrés David Pérez Ferreira 
 De presidente: Luis Angel Orois Lage 
 De primeiro vogal: Javier Pampín González 
 De primeiro vogal: María Pastora Sanmartin García. 



 De segundo vogal: Ledicia Orois Castro 
 De segundo vogal: Luis Fernando Sánchez Moscoso. 
 
 Sección Segunda: Mesa Única 

 
 Titulares: 
 Presidente: María del Carmen Brea Asorey. 
 Primeiro vogal: Javier Martín Veiga 
 Segundo vogal: Antonio Montero Costoya 
 Suplentes: 
 De presidente: Mercedes Rial Andrade 
 De presidente: Jesús Mosquera Mosquera 
 De primeiro vogal: Ana María Rial Barreiro 
 De primeiro vogal: Mª Margarita Montero Iglesias 
 De segundo vogal: Jesús Rivadulla Portos 
 De segundo vogal: María Fandiño Casal 
 
  Sección Terceira: Mesa Única 

 
 Titulares: 
 Presidente: Miguel Fernández García. 
 Primeiro vogal: José Luis Carreira López 
 Segundo vogal: Maria Jesús Gómez Casanova 
 Suplentes: 
 De presidente: Alberto Oubel Vázquez 
 De presidente: Martina  Vázquez Taboada 
 De primeiro vogal: Margarita Codesido Losada 
 De primeiro vogal: María Mercedes Pardo Aguiar 
 De segundo vogal: Claudina García Orois 
 De segundo vogal: Carlos Díaz Chiron Suarez. 
 
 Sección cuarta: Mesa Única 

 
 Titulares: 
 Presidente: Cristina Lareo Varela. 
 Primeiro vogal: Ana María Liste Leboran 
 Segundo vogal: Maria Jesús Torres Freire 
 Suplentes: 
 De presidente: Eva María González Rey 
 De presidente: Josefa Garea Fuentes 
 De primeiro vogal: Ana María Vallo Camba 
 De primeiro vogal: Josefa Fernández Segade 
 De segundo vogal: Luis Bermúdez Curros 
 De segundo vogal: Miguel Angel Carril Barco. 
 

 
 Sección quinta: Mesa Única 



 
 Titulares: 
 Presidente: Ines Formoso García 
 Primeiro vogal: María Angeles Bendaña Vázquez 
 Segundo vogal: Manuel Yañez Furelos 
 Suplentes: 
 De presidente: Juan Sebastian Rodríguez Busto 
 De presidente: Marina Andrade Freire 
 De primeiro vogal: Juan Cesareo Souto Vila 
 De primeiro vogal: Jose Luis Varela Quintas 
 De segundo vogal: Elena López Mejuto 
 De segundo vogal: María Costoya Cardelle 
 
 Sección sexta: Mesa Única 

 
 Titulares: 
 Presidente: Daisy Aller Abel 
 Primeiro vogal: Vanesa Pereira Rodriguez 
 Segundo vogal: Ines Seoane Martínez 
 Suplentes: 
 De presidente: Jesus Castro Tato 
 De presidente: Paula Riveiro Redondo 
 De primeiro vogal: Isabel Parada Maroño 
 De primeiro vogal: Mª del Carmen Carnota Oubel 
 De segundo vogal: José Ramón Piñeiro Pérez 
 De segundo vogal: Daniel Torres Vilela 
 
 Sección sétima: Mesa Única 

 
 Titulares: 
 Presidente: María del Carmen Sánchez Sanmartín. 
 Primeiro vogal: Miguel Angel Fiuza Sobrado 
 Segundo vogal: María de los Angeles Corral Vilela 
 Suplentes: 
 De presidente: Mercedes Cacheda García 
 De presidente: Isabel Meijide García 
 De primeiro vogal: Teresa Vázquez Quinteiro 
 De primeiro vogal: Miguel Carreira Parrado 
 De segundo vogal: Maria Jose Cea Vázquez 
 De segundo vogal: Guillermo Carril García. 
 
 Realizado o sorteo para a designación dos presidentes e vogais que 
integrarán as Mesas Electorais, con motivo das Eleccións Locais do vindeiro 
día 22 de maio de 2011. 
 
 A Corporación Municipal –por unanimidade dos trece membros 
asistentes- adoptou os seguintes acordos: 



 Primeiro.- Ratificar o resultado do sorteo realizado. 
 
 Segundo.- Para o suposto de que algunha das persoas que resultaron 
designadas, en cada unha das referidas mesas electorais, non poidera ser 
notificada por calquera motivo, para cubrir esa baixa efectuarase un sorteo 
polo mesmo procedemento informático, entre aqueles electores censados na 
Sección electoral correspondente, que reunan os requisitos esixidos no artigo 
26 nº 2 da Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral. 
   
 E para que así conste, aos efectos indicados, expido a presente -de 
orde e co visto e prace do Sr. alcalde-, en Arzúa (A Coruña), a 27 de abril de 
2011. 
 
   V e pr 
 O alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Juan Colmenares López-Soldado, secretario do Concello de Arzúa (A 

Coruña). 
 
  CERTIFICO: Que o Pleno deste Concello, na sesión celebrada o día 
28 de febreiro de 2011, adoptou por sete votos a favor (dos concelleiros do 
Bloque Nacionalista Galego) e cinco en contra (2 do PsdeG-PSOE, 2 do 
Partido Popular e 1 do Grupo Mixto), o acordo que a continuacción se 
transcribe, cando resolveu sobre o punto 3º) da orde do día, nomeado 
“Aprobación definitiva da Relación de Postos de Traballo”. 
 
 Primeiro.- Desestimar as reclamacións presentadas polos 
traballadores laborais Pilar Moscoso Fuentes e Armando Cascón Rodríguez, e 
polo funcionario Manuel Gerbolés Fernández, así como a presentada polo 
Sindicato Comarcal da FSC Santiago-Barbanza de CC.OO, por canto que a 
empresa encargada de elabora a RPT, NORDORIAN, S.L., informou todas 
esas reclamacións no sentido de que non deben ser aceptadas. 
 
 Segundo.- Aprobar definitivamente a RPT elaborada pola citada 
empresa, nos termos en que se aprobou inicialmente, por acordo do Pleno 
deste Concello adoptado na sesión celebrada o día 28 de decembro de 2010. 
 
 Terceiro.- Outorgar á RPT agora aprobada efectos retroactivos a partir 
do 1º de xaneiro de 2011, por canto que as circunstancias de feito, que se 
recolle n en dita RPT, xa existían na data de 1º de xaneiro de 2011. 
 
 Cuarto.- Remitir unha copia da RPT aprobada, dentro do prazo de 30 
días á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma; sen prexuízo da 
súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. 



 
 Quinto.- Notificar este acordo aos asinantes das reclamacións 
presentadas. 
 
 E para que así conste, aos efectos procedentes, expido a presente –de 
orde e co visto e prace do alcalde- en Arzúa, a 16 de marzo de 2011. 
 
   V e pr. 
  O alcalde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


