
 

 1 

D.ª VIRGINIA FRAGA DÍAZ, SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE TEO (A 

CORUÑA),  

 

CERTIFICA:  

Que o Pleno da Corporación, na sesión extraordinaria celebrada o 8 de xullo de 2019, 

adoptou, entre outros, o seguinte acordo: 

 

6.- PROPOSTA DA ALCALDÍA DE CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS COMISIÓNS 

INFORMATIVAS E XUNTA DE PORTAVOCES. 

O sr. alcalde da conta da proposta de creación e composición das Comisións 

Informativas e Xunta de Portavoces, de 3 de xullo de 2019, que se recolle a 

continuación. 

 

 “PROPOSTA DA ALCALDÍA RELATIVA Á CREACIÓN E COMPOSICIÓN DAS 

COMISIÓN INFORMATIVAS E XUNTA DE PORTAVOCES 

Considerando que de acordo co disposto no artigo 20.1.c) da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

reguladora das bases de réxime local (en adiante, LRBRL) e artigo 68.1 da Lei 5/1997, 

do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (en adiante, LALGA), nos municipios 

de máis de 5.000 habitantes, existirán órganos que teñan por obxecto o estudo, informe 

ou consulta dos asuntos que teñen que ser sometidos 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. 

 

Considerando que, de acordo co establecido nos artigos 116 da LRBRL, 59.2.c) e 66.1 

da LALGA, artigo 15 do ROM e preceptos concordantes do R.D. 2568/1986, do 28 de 

novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e 

réxime xurídico das Entidades Locais (ROF), a Comisión Especial de Contas existirá en 

todos os Concellos. 

 

Considerando que de acordo co establecido no artigo 14.3 e 4 do Regulamento 

Orgánico Municipal, as Comisións estarán integradas exclusivamente por membros da 
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Corporación e presididas polo Alcalde, podendo este delegar a presidencia efectiva en 

calquera membro da mesma, debendo estar integrada cada comisión de forma que a 

súa composición se acomode á proporcionalidade existente entre os distintos grupos 

políticos representados na Corporación. 

  

Considerando que segundo o apartado 3 do artigo 20 LRBRL os propios municipios, 

nos Regulamentos Orgánicos, poderán establecer e regular outros órganos 

complementarios, de conformidade co previsto no artigo citado e nas leis das 

Comunidades Autónomas. 

 

Considerando que segundo o artigo 59.2d) LALGA, poderán complementar a 

organización municipal, ademais dos órganos establecidos no artigo citado, calquera 

outro órgano establecido polo Concello e regulado polo seu regulamento orgánico, 

debendo responder a creación dos órganos complementarios aos principios de eficacia, 

economía organizativa e participación cidadá e esixir o cumprimento dos requisitos aos 

que se refire o apartado 3 do artigo 59 LALGA. 

 

Considerando que de acordo co establecido no artigo 16-a) do ROM a Xunta de 

Portavoces é un órgano complementario colexiado, sen atribucións resolutorias, que 

ten por función o estudio, consulta e proposta, de calquera asunto de incidencia 

municipal de competencia plenaria de conformidade co disposto no artigo 22 LRBRL. 

Estará integrada exclusivamente polos portavoces dos diferentes grupos municipais ou 

os seus suplentes e presidida polo Alcalde, podendo este delegar a presidencia 

efectiva en calquera membro da mesma. 

 

En virtude do exposto e de conformidade co disposto na normativa citada, proponse ao 

Pleno a adopción do seguinte acordo: 

Primeiro.- Crear as seguintes Comisións Informativas Permanentes: 

Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruturas, Sostibilidade e Servizos básicos. 

Comisión Informativa de Administración, Cultura, Educación, Seguridade cidadá, 

Participación veciñal e Deportes  
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Comisión Informativa de Persoal, Comunicación, Normalización lingüística, Mocidade e 

Medio Natural. 

Comisión Informativa de Benestar social, Igualdade, Transportes, Turismo, Comercio e 

Emprego 

Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que asume as funcións da 

Comisión Especial de Contas. 

 

Segundo.- A composición de todas as Comisións Informativas, será a seguinte: 

- 3 concelleiros/as do PP 

- 1 concelleiro/a de SONdeTEO  

- 2 concelleiros/as do PSdeG-PSOE 

- 1 concelleiro/a do BNG 

 

O alcalde é o Presidente nato de todas as Comisións Informativas, porén, a presidencia 

efectiva poderá delegala en calquera membro da corporación, a proposta da propia 

Comisión, tras a correspondente elección efectuada no seu seno 

 

Terceiro.- A sesións ordinarias das Comisión Informativas terán a mesma 

periodicidade que as dos Plenos, celebrándose nos días e horas que estableza o 

Alcalde ou presidente da Comisión, os cales poderá así mesmo convocar sesións 

extraordinarias ou urxentes. 

 

Cuarto.- De conformidade co artigo 125 do ROF a adscrición concreta a cada 

Comisión Informativa dos membros da corporación, realizarase mediante escrito do/a 

Portavoz de cada grupo dirixido ao alcalde, e do que se dará conta ao Pleno, podendo 

designarse de igual forma, un suplente por cada titular. 

 

Quinto.- Constituír a Xunta de portavoces que, de acordo co establecido no artigo 16-

a) do ROM, estará integrada exclusivamente polos portavoces dos diferentes grupos 

municipais ou os seus suplentes. A Presidencia lle corresponde ao alcalde, podendo 

este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da mesma. 
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Sexto.- De conformidade co artigo 16-a) ROM, a designación dos suplentes dos 

portavoces dos diferentes grupos que integran a Xunta de portavoces, realizarase 

mediante escrito do/a portavoz do grupo municipal,  do que se dará conta ao Pleno.”. 

 

(…) 

 

Sometido o asunto a votación, o Pleno da Corporación, por unanimidade dos 

seus membros (4 Son de Teo, 4 PSdeG-PSOE, 7 PP e 2 BNG), acorda: 

 

Primeiro.- Crear as seguintes Comisións Informativas Permanentes: 

Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestruturas, Sostibilidade e Servizos 

básicos. 

Comisión Informativa de Administración, Cultura, Educación, Seguridade cidadá, 

Participación veciñal e Deportes  

Comisión Informativa de Persoal, Comunicación, Normalización lingüística, 

Mocidade e Medio Natural. 

Comisión Informativa de Benestar social, Igualdade, Transportes, Turismo, 

Comercio e Emprego 

Comisión Informativa de Facenda e Asuntos Económicos, que asume as funcións 

da Comisión Especial de Contas. 

 

Segundo.- A composición de todas as Comisións Informativas, será a seguinte: 

- 3 concelleiros/as do PP 

- 1 concelleiro/a de SONdeTEO  

- 2 concelleiros/as do PSdeG-PSOE 

- 1 concelleiro/a do BNG 

 

O alcalde é o Presidente nato de todas as Comisións Informativas, porén, a 

presidencia efectiva poderá delegala en calquera membro da corporación, a 

proposta da propia Comisión, tras a correspondente elección efectuada no seu 

seno 
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Terceiro.- A sesións ordinarias das Comisión Informativas terán a mesma 

periodicidade que as dos Plenos, celebrándose nos días e horas que estableza o 

Alcalde ou presidente da Comisión, os cales poderá así mesmo convocar sesións 

extraordinarias ou urxentes. 

 

Cuarto.- De conformidade co artigo 125 do ROF a adscrición concreta a cada 

Comisión Informativa dos membros da corporación, realizarase mediante escrito 

do/a Portavoz de cada grupo dirixido ao alcalde, e do que se dará conta ao Pleno, 

podendo designarse de igual forma, un suplente por cada titular. 

 

Quinto.- Constituír a Xunta de portavoces que, de acordo co establecido no artigo 

16-a) do ROM, estará integrada exclusivamente polos portavoces dos diferentes 

grupos municipais ou os seus suplentes. A Presidencia lle corresponde ao 

alcalde, podendo este delegar a presidencia efectiva en calquera membro da 

mesma. 

 

Sexto.- De conformidade co artigo 16-a) ROM, a designación dos suplentes dos 

portavoces dos diferentes grupos que integran a Xunta de portavoces, 

realizarase mediante escrito do/a portavoz do grupo municipal,  do que se dará 

conta ao Pleno. 

 

E para que conste, expido e asino a presente, de orde e co visto e prace do sr. alcalde, 

coa reserva do artigo 206 do R.D. 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba 

o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades 

Locais, en Teo, na data da sinatura dixital do presente.  

 Vº e prace   

 O  alcalde,                                     A secretaria xeral 

 

 

 

 

Rafael C. Sisto Edreira         Virginia Fraga Díaz  
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