Estefanía Manteiga Lamas, secretaria do Concello de Fene (A Coruña)
CERTIFICO: que o Pleno do Concello na súa sesión extraordinaria urxente do 11.07.2019, adoptou o
seguinte acordo:

(FECHA: 19/07/2019 14:56:00)

“3. Aprobación, se procede, da proposta da Alcaldía da creación, composición e
periodicidade das Comisións Informativas permanentes
Consta no expediente a seguinte Proposta da alcaldía:
“PROPOSTA DA ALCALDÍA
Asunto: Creación das comisións informativas permanentes
O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do Concello de Fene xurdida das
eleccións municipais celebradas o 26 de maio do 2019.

C.I.F.: P-1503600-G

Gumersindo Pedro Galego Feal

O artigo 20.1 c) da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases do réxime local (BOE núm. 80, do
03-04-1985) e 68 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración local de Galicia (DOG núm. 149, de
5 de agosto) establecen que as comisións informativas deberán existir nos concellos de máis de 5000
habitantes necesariamente e que lle corresponde ao Pleno determinar o seu número e denominación
a proposta da Alcaldía.

Tendo en conta que cada Comisión estará integrada de forma que a súa composición se acomode á
proporcionalidade existente entre os distintos grupos políticos municipais e concelleiros/as non
adscritos representados na Corporación.
Logo de ver que a Comisión Especial de Contas, órgano necesario, poderá actuar como Comisión
Informativa permanente para os asuntos relativos a economía e facenda da entidade.

(FECHA: 19/07/2019 14:53:00) ,

Tendo en conta que por Resolución da Alcaldía 685/2019, do 2 de xullo, creáronse as seguintes áreas
do goberno municipal:
I Desenvolvemento Territorial e do Medio
II Organización, Seguridade e Dinamización económica
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Logo de ver os artigos 45 e seguintes do Regulamento orgánico do Concello de Fene e 123 e
seguintes do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro (BOE número 305 do 22 de decembro do
1986), que aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades
locais.

Logo de ver todo o que antecede, propoño que o Pleno da Corporación acorde:
1º Crear catro Comisións Informativas Permanentes coa seguinte denominación:
I Comisión informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio
II Comisión informativa de Organización e Seguridade
III Comisión informativa de Dinaminación Social e Transparencia
IV Comisión informativa de Dinamización Económica
2º De conformidade có disposto nos artigos 20.1 e) e 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local e 51 do Regulamento orgánico do Concello de Fene créase a Comisión especial
de Contas.
3º A Comisión especial de Contas terá as competencias previstas no artigo 116 da lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das bases do Réxime local e no artigo 51 do Regulamento orgánico municipal.
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As Comisións informativas terán as competencias que sinala o artigo 20.1 c) da Lei 7/1985 de 2 de
abril e 51 do Regulamento orgánico municipal e ditaminarán sobre as materias e asuntos
relacionados coas materias asignadas a cada área na Resolución da Alcaldía 685/2019, agás a
Comisión de Dinamización Económica na que se tratarán as seguintes subáreas da Área de
Organización, Seguridade e Dinamización Económica: Contratación Pública e Coordinación da
Licitación, Facenda e Patrimonio e Promoción económica.
(FECHA: 19/07/2019 14:56:00)

O anteriormente establecido enténdese sen prexuízo de que, no caso de que algún asunto non teña
un encaixe claro nalgunha comisión en función das materias que teña asignadas ou por razóns de
urxencia ou organizativas, tratarase na Comisión Informativa de Organización e Seguridade.
4º As Comisións Informativas estarán compostas por (ademais do alcalde-presidente, membro nato
das comisións ex lege, sen prexuízo de que delegue nalgún do/as concelleiro/as que pertenzan á
comisión, a proposta feita no seu seo):
- Tres (3) representantes do Grupo político do Partido Popular do Concello de Fene
- Tres (3) representantes do Grupo político do Bloque Nacionalista Galego
- Dous (2) representantes do Grupo político Socialista do PSdeG-PSOE de Fene

Gumersindo Pedro Galego Feal

- Un (1) representante do Grupo mixto

C.I.F.: P-1503600-G

- A Comisión Especial de Contas estará formada polos membros da Comisión Informativa de
Dinamización Económica

I Comisión informativa de Dinamización Económica: o luns da semana anterior á semana na que se
celebre o Pleno ordinario do correspondente mes ás 9.00 horas.
II Comisión informativa de Organización e Seguridade: o luns da semana anterior á semana na que se
celebre o Pleno ordinario do correspondente mes ás 11.00 horas.
III Comisión informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio: o martes da semana anterior á
semana na que se celebre o Pleno ordinario do correspondente mes ás 16.30 horas.

(FECHA: 19/07/2019 14:53:00) ,

IV Comisión informativa de Dinamización Social e Transparencia: o martes da semana anterior á
semana na que se celebre o Pleno ordinario do correspondente mes ás 18.30 horas.
V A Comisión especial de contas reunirase cando sexa convocada pola Presidencia
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5º As Comisións informativas permanentes celebrarán sesión ordinaria con periodicidade mensual
nas datas e horas que respectivamente se establece:

6º A adscrición concreta a cada Comisión dos membros da Corporación que deban formar parte da
mesma en representación de cada grupo, realizarase mediante escrito da voceiría de cada grupo
dirixido á Alcaldía, do que se dará conta ao Pleno, podendo designarse un suplente por cada titular.
Asinado dixitalmente polo alcalde-presidente Gumersindo Pedro Galego Feal.
Comprobado e conforme pola secretaria municipal Estefanía Manteiga Lamas.”
O voceiro do grupo do BNG, o Sr. Trigo Rey, di que non ten claro que esta Proposta responda ao
acordado polos grupos, xa que se propón a creación de catro comisións cando son 3 as áreas de
goberno.
O alcalde resposta que as áreas se fixan por Resolución da alcaldía e se se ve necesario remodelar,
farase con posterioridade.
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A petición da alcaldía intervén a secretaria municipal para aclarar que segundo o ROM as comisións
informativas deben ser creadas procurando unha correspondencia coas grandes áreas de goberno,
pero non é unha norma impositiva, polo que o acordo que se propón respecta o ROM.
Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría simple logo de obter 6 votos a
favor do grupo municipal do PP e 10 abstencións (4 do grupo municipal Socialista, 5 do
grupo municipal do BNG e 1 do grupo Mixto municipal).
(FECHA: 19/07/2019 14:56:00)

Á vista do resultado da votación, o Pleno acorda:
1º Crear catro Comisións Informativas Permanentes coa seguinte denominación:
I Comisión informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio
II Comisión informativa de Organización e Seguridade
III Comisión informativa de Dinaminación Social e Transparencia
IV Comisión informativa de Dinamización Económica
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2º De conformidade có disposto nos artigos 20.1 e) e 116 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local e 51 do Regulamento orgánico do Concello de Fene
créase a Comisión especial de Contas.

As Comisións informativas terán as competencias que sinala o artigo 20.1 c) da Lei
7/1985 de 2 de abril e 51 do Regulamento orgánico municipal e ditaminarán sobre as
materias e asuntos relacionados coas materias asignadas a cada área na Resolución da
Alcaldía 685/2019, agás a Comisión de Dinamización Económica na que se tratarán as
seguintes subáreas da Área de Organización, Seguridade e Dinamización Económica:
Contratación Pública e Coordinación da Licitación, Facenda e Patrimonio e Promoción
económica.
O anteriormente establecido enténdese sen prexuízo de que, no caso de que algún
asunto non teña un encaixe claro nalgunha comisión en función das materias que teña
asignadas ou por razóns de urxencia ou organizativas, tratarase na Comisión
Informativa de Organización e Seguridade.

(FECHA: 19/07/2019 14:53:00) ,

4º As Comisións Informativas estarán compostas por (ademais do alcalde-presidente,
membro nato das comisións ex lege, sen prexuízo de que delegue nalgún do/as
concelleiro/as que pertenzan á comisión, a proposta feita no seu seo):
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3º A Comisión especial de Contas terá as competencias previstas no artigo 116 da lei
7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do Réxime local e no artigo 51 do
Regulamento orgánico municipal.

- Tres (3) representantes do Grupo político do Bloque Nacionalista Galego
- Dous (2) representantes do Grupo político Socialista do PSdeG-PSOE de Fene
- Un (1) representante do Grupo mixto
- A Comisión Especial de Contas estará formada polos membros da Comisión
Informativa de Dinamización Económica
5º As Comisións informativas permanentes celebrarán sesión ordinaria con periodicidade
mensual nas datas e horas que respectivamente se establece:
I Comisión informativa de Dinamización Económica: o luns da semana anterior á
semana na que se celebre o Pleno ordinario do correspondente mes ás 9.00 horas.
II Comisión informativa de Organización e Seguridade: o luns da semana anterior á
semana na que se celebre o Pleno ordinario do correspondente mes ás 11.00 horas.
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III Comisión informativa de Desenvolvemento Territorial e do Medio: o martes da
semana anterior á semana na que se celebre o Pleno ordinario do correspondente mes
ás 16.30 horas.

(FECHA: 19/07/2019 14:56:00)

IV Comisión informativa de Dinamización Social e Transparencia: o martes da semana
anterior á semana na que se celebre o Pleno ordinario do correspondente mes ás 18.30
horas.
V A Comisión especial de contas reunirase cando sexa convocada pola Presidencia
VI As Comisións Informativas axustarán o seu funcionamento ao disposto nos artigos
53 e seguintes do Regulamento orgánico municipal.
6º A adscrición concreta a cada Comisión dos membros da Corporación que deban formar
parte da mesma en representación de cada grupo, realizarase mediante escrito da
voceiría de cada grupo dirixido á Alcaldía, do que se dará conta ao Pleno, podendo
designarse un suplente por cada titular.”
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(FECHA: 19/07/2019 14:53:00) ,

C.I.F.: P-1503600-G

Gumersindo Pedro Galego Feal

E para que conste e produza os efectos oportunos no expediente da súa razón, coa prevención que
sinala o artigo 206 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, expido a
presente certificación de orde e co visto e prace do alcalde.
En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe pola secretaria Estefanía Manteiga Lamas
e o alcalde Gumersindo Pedro Galego Feal.
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