
  

 



  

 

RÉXIME LEGAL ESPECÍFICO CONSELLOS DE GRAN POBOACIÓN – CORUÑA

– Separación entre as funcións “lexislativas” e de control político (competencia do Pleno) das
executivas (Alcaldía e Xunta de Goberno Local).

– Reforzamento competencial Xunta de Goberno Local

– Estruturación por áreas de goberno

– Órgaos directivos

– Organización territorial descentralizada : os Distritos.



  

 

COMPETENCIAS PROPIAS DOS CONCELLOS : 

a) Urbanismo e vivenda.  

b) Medio ambiente urbano: parques e xardíns, xestión dos RSU ,proteción contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica.

c) Abastecemento de auga potable;  evacuación  e tratamento de augas residuais.

d) Infraestrutura viaria  e equipamentos municipais. 

e) Avaliación e información de situacións de necesidade social e a  atención inmediata a persoas en situación ou risco de exclusión social.

f) Policía local, proteción civil, prevención e extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano.

h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.

i) Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.

j) Proteción da salubridade pública.

k) Cemiterios e actividades funerarias.

l) Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre.

m) Promoción da cultura e equipamentos culturais.

n) Participar na vixiancia do comprimento da escolaridad obligatoria; cooperar coas AA.EE na obtención dos solares necesarios para a construción
de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixiancia dos edificios de titularidade local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria ou de educación especial.

ñ) Promoción da  participación da cidadanía no  uso eficiente e sostibel das tecnoloxías da información e as comunicacións



  

COMPETENCIAS DELEGADAS

 

a) Vixilancia e control da contaminación ambiental. b) Protección do medio natural. c) Prestación dos servizos sociais, promoción da igualdade de
oportunidades e a prevención da violencia contra da muller. d) Conservación ou mantemento de centros sanitarios asistenciais de titularidade da
Xunta. e) Creación, mantemento e xestión das escolas infantis  de titularidade pública  de primeiro ciclo de educación infantil. f)  Realización de
actividades complementarias en los centros docentes. g) Xestión de instalacións culturais de titularidade da Xunta ou do Estado . h) Xestión das
instalacións deportivas da  Xunta, incluindo as situadas noss centros  docentes cando se usen fora  do horario lectivo. i) Inspeción e sanción de
establecementos e actividades comerciais. j) Promoción e xestión turística. k) Comunicación, autorización, inspeción e sanción dos espectáculos
públicos. l) Liquidación e recadación de tributos propios da  Comunidade Autónoma ou do Estado. m) Inscripción de asociacions, empresas ou
entidades nos  rexistros  administrativos  da  Xunta  ou Estado.   n) Xestión de oficinas  unificadas de información e tramitación administrativa. o)
Cooperación coa Administración educativa a través de los centros asociados da UNED. 



  

 

ESTRUTURA CONCELLO DA CORUÑA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL : 
– PLENO
– XUNTA DE GOBERNO
– ÓRGAOS DIRECTIVOS
– OUTROS (Comisións ...)

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS : 
– EMALCSA
– EMVSA

ORGANISMOS AUTÓNOMOS : 
– IMCE



  

COMPETENCIAS PLENO

a) O control e a fiscalización dos órganos de goberno (alcaldía e XGL).
b) A votación da moción de censura e a cuestión de confianza 
c) A aprobación e modificación dos reglamentos de naturaleza orgánica, así como a estrutura básica da organización administrativa 
municipal e territorial. 
d) A aprobación e modificación das ordenanzas e regulamentos municipais.
e) Os acordos relativos ao termo municipal ; a creación ou supresión das entidades parroquiais; a alteración da capitalidade e da súa 
denominación;  bandeira, enseña ou escudo.
f) Participación en organizacións supramunicipais.
g) A determinación dos recursos propios de carácter tributario- Ordenanzas Fiscais.
h) A aprobación do Orzamento, da plantilla de persoal, así como da Conta xeral..
i) A aprobación inicial e definitiva do PXOM,  e a aprobación definitiva do planeamento de desenvolvemento. 
j) A transferencia de funcións ou actividades a outras AA.PP, así como aceptar delegacións ou encomendas. 
k) A determinación das formas de xestión dos servizos, creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariais e de 
sociedades mercantis, e a aprobación dos expedientes de municipalización.
l) As facultades de revisión de oficio dos seus propios actos e disposicións de carácter xeral.
m) O exercizo  de accións xudiciais e administrativas e a defensa xurídica do Pleno nas materias da súa competencia.
n) Establecer o réxime retributivo dos membros do Pleno, do seu secretario xeral, do Alcalde, dos membros da XGL edos órganos 
directivos municipais.
ñ) O prantexamento de conflitos de competencia a outras entidades locais e outras AA.PP.
o) Acordar a iniciativa prevista  para que o municipio poisa ser incluido no ámbito de aplicación do título X da Lei 7/1985.
p) As demás que expresamente lle confiran as leis.

 



  

COMPETENCIAS ALCALDÍA

a) Representar ao Concello.

b) Dirixir a política, o goberno e a administración municipal.

c) Establecer directrices xerais da ación de goberno municipal e asegurar a súa continuidade.

d) Convocar e presidir as sesións do  Pleno e as da XGL e decidir os empates co seu voto de calidade.

e) Nomear e cesar aos Tenientes de Alcalde e aos Presidentes dos Distritos.

f) Ordenar a publicación, execución e comprimento dos acordos dos órganos executivos do Concdello.

g) Dictar bandos, decretos e instruccións.

h) Adoptar as medidas necesarias e axeitadas en casos de extraordinaria e urxente necesidade, dando conta inmediata aoPleno.

i) Exercer a superior direción do personal ao servizo da Administración municipal.

j) A Xefatura da Policía Municipal.

k) Establecer a organización e estrutura da Administración municipal executiva, sin pexuizo das competencias atribuidas ao Pleno 

l) O exercizo das acciións xudiciais e administrativas en materia da súa competencia e, en caso de urxencia, en materias da 
competencia do Pleno, neste suposto dando conta ao mesmos na primeira sesión que celebre para a súa ratificación.

m) As facultades de revisión de oficio dos seus propios actos.

n) A autorización e disposición de gastos nas materias da súa competencia.

ñ) As demais que le atribúan  expresamente as leis e aquelas que a lexislación do Estado ou das CC.AA asignen ao concello e non 
se atribúan a outros órganos municipais.

 



  

COMPETENCIAS XUNTA DE GOBERNO LOCAL

a) A aprobación dos proxectos de ordenanzas e dos regulamentos.  

b) A aprobación do proxecto de Orzamento.

c) A aprobación dos proxectos de instrumentos de ordenación urbanística cuxa aprobación definitiva ou provisional corresponda ao Pleno.

d) As aprobación dos  instrumentos de planeamento de desarrollo do PXOM non atribuidas expresamente ao Pleno, así como dos instrumentos 
de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

e) A concesión de  licenzas  

g) O desenvolvemento da xestión económica, autorizar e dispor gastos e a xestión do personal.

h) Aprobar a RPT, as retribucións do persoal de acordo co Orzamento, a oferta de empleo público, as bases das convocatorias de seleción e 
provisión de postos de traballo, o número e réxime do personal eventual, o réxime disciplinario e as demais  decisións en materia de personal 
que non estean expresamente atribuidas a outro órgano.

i) O nomeamento e o cese dos titulares dos órganos directivos de la Administración municipal.

j) O exercizo das acións xudiciais e administrativas en materia da súa competencia.

k)As facultades de revisión de oficio dos seus propios actos.

l) Exercer a potestade sancionadora.

m) Designar aos representantes municipais nos órganos colexiados de goberno ou administración dos entes, fundacións ousociedades, sexa cal 
sexa a súa naturaleza, nos casos nos que o Concello sexa partícipe.

n) Las demás que lle correspondan, de acordo coas disposicións legais vixentes.

 



  

COMPETENCIAS COMISIÓNS 

●

a) O estudo, informe ou consulta dos asuntos que deban ser sometidos á decisión do Pleno.

b) O seguimento da xestión do Alcalde e da súa equipa de goberno, sin perjxuizo do superior control e 
fiscalización que, con carácter xeral, lle corresponde ao Pleno.

c) Aquelas que o Pleno lles delegue, de acordo co disposto na lei

CLASES DE COMISIÓNS

- Comisións Informativas

- Comisión seguimento xestión alcaldía

- Comisións delegadas

- Comisión especial de contas

-Comisión especial de suxerencias de reclamacións

 



  

LIMITACIÓNS LEGAIS CARGOS – NÚMERO E RETRIBUCIÓNS

- RETRIBUCIÓN ANUAL MÁXIMA (adicación exclusiva) : 80.000 €

- RETRIBUCIÓN ANUAL MÁXIMA (adicación parcial ) : proporcional : 25% - 50%- 75%

- Máximo postos con adicación exclusiva : 18

- Máximo postos persoal eventual : 27.

 



  

 

Cargo
Identidade Adic. RAB

Alcaldía Carlos Negreira Souto-PP E 65.220,00
Planificación, persoal, contratación Rosa Gallego Neira-PP ,, 58.988,44
Policia local, prot.civil Julio Antonio Flores Pérez-PP ,, 58.988,44
Cultura, IMCE Ana María Fernández Gómez-PP ,, 58.988,44
Urbanismo e infraestruturas Martín Fernández Prado-PP ,, 58.988,44
Emprego, Turismo, Comercio, Particip.cidadá María Luisa Cid Castro-PP ,, 58.988,44
Educación, Deportes, Xuventude Francisco José Mourelo Barreiro-PP ,, 54.573,82 
Medio ambiente e Sanidade Enrique L. de Salvador Sánchez-PP ,, 54.573,82
Tráfico, Mobilidade Begoña Freire Vázquez-PP ,, 54.573,82

José F. Nogueira Fernández-PSOE ,, 58.988,44
Servizos sociais Miguel Lorenzo Torres-PP P 29.339,28

Eudoxia M. Neira Fernández-PSOE ,, 18.604,80
Silvia Longueira Castro-PSOE ,, 18.604,80
Mar Barcón Sánchez-PSOE ,, 18.604,80
Avia Veira González-BNG ,, 18.604,80



  

ASISTENCIAS, DIETAS E ASIGNACIÓNS A GRUPOS

ASISTENCIAS : 
 Os/as concelleiros/as que non teñan adicación exclusiva nin adicación parcial percibirán asistencias: 
a) Pleno da Corporacion municipal: 360,00 € por sesión cun máximo de dúas asistencias mensuais.
 b) Xunta de Goberno: 240,00 € por sesión cun máximo de 3 asistencias mensuais. 
c) Comisións Informativas: 180.00 € por comisión cun máximo de dúas asistencias mensuais. 

DIETAS : 
.- Gastos de viaxe e aloxamento (réxime xeral persoal ao servizo da administración); 
- Dietas (180€/día no Estado e 240 €/día no estranxeiro; alcaldía, 210/300 €/día, respectivamente).

ASIGNACIÓN A GRUPOS : 

450,00 €/grupo/mes máis outros 108,18 €/concelleiro/a/mes. 

 



  

PERSOAL EVENTUAL

Total de postos eventuais  : 21

 2 postos de conselleiro/a técnico tipo II.
2 postos de conselleiro/a técnico tipo III
2 postos de conselleiro/a técnico tipo IV.
5 postos de conselleiro/a técnico tipo V.
2 postos de asesor/a técnico tipo I.
3 postos de asesor/a técnico tipo II.
2 postos de asesor/a técnico tipo III.
3 postos de secretario/a técnico.

As retribucións son análogas ás do persoal funcionario equivalente, 
segundo a seguinte táboa : 

 

 



  

PERSOAL DIRECTIVO

Son órganos directivos : 

- coordinadores/as xerais de cada área ou concellalia; 

- os/as directores/as xerais ou órganos similares que culminen a organización administrativa dentro de cada unha das áreas ou 
concellalias; 

- o/a titular do órgano de apoio á XGL; 

- o/a titular da asesoría xurídica;

- o/a Secretario/a xeral do Pleno 

- o/a Interventor/a xeral municipal; 

- no seu caso, o/a titular del órgano de xestión tributaria.

Directores de área (goberno actual) : Alcaldía;  Asesoría Xurídica: Facenda e Administración Pública; Planificación e Administración 
Electrónica; Urbanismo;  Infraestruturas; Seguridade e Mobilidade; Educación, Deportes e Xuventude;  Servizos Sociais. 

 



  

PERSOAL AO SERVIZO DOS CARGOS-EXEMPLO ALCALDÍA

 

 



  

RELACIÓN DE PERSOAL-CONCELLO DA CORUÑA

 

ADMINISTRACIÓN-CONCELLO 1.999

IMCE 15

EMALCSA 145

EMVSA 8

TOTAL CONCELLO 2.167



  

PARTICIPACIÓN CIDADÁ

- REGULAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

● - REGULAMENTO DE SUXERENCIAS E RECLAMACIÓNS.

● - CONSELLO SOCIAL DA CIDADE (non constituido)

● - INICIATIVAS POPULARES (propostas): 

- mínimo asinaturas : 10% do vecindario (no caso da Coruña, equivalente a 24.481 persoas)

● - CONSULTAS POPULARES-REDERENDOS : 

- a proposta da cidadanía (previa proposta asinada polo 10% do vecindario ou a inciiativa do Pleno).

- sempre, previamente autorizada polo goberno do Estado.

- non pode ser obxecto de consulta o relativo á Facenda local. 

● - DEFENSOR DO/A VECIÑO/A (non creado)

 



  

 REGULAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ

- Intervención do público nos Plenos : 

. (facultativo da alcaldía) : “Terminadas las sesiones públicas, el presidente del órgano puede 
establecer un turno de ruegos y preguntas con el público asistente sobre temas concretos de interés 
municipal. La admisión o inadmisión de un determinado tema, así como la ordenación del turno 
corresponde al presidente, que podrá cerrarlo cuando lo estime oportuno”.

● Dereito de Petición.
● Asociacións de Veciños/as
● Consello Social
● Distritos : Oza e Pescadería. Consellos de Distrito.
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