
PROPOSTA PARA O PLENO DE ORGANIZACIÓN PRIMEIRO. 
PERIODICIDADE DAS SESIÓNS 

PRIMEIRO:

As sesións plenarias  serán os primeiros xoves de cada mes ás 10h.

- Potenciación do streaming facilitando a máxima difusión do pleno da 
Corporación e arbitrando un sistema que permita que os vídeos estean 
colgados na páxina web do Concello. 

-Facilitar o Debate no pleno de todas as mocións presentadas e manter o 
escano cidadán. 

-Celebrarase unha sesión extraordinaria anual sobre o Debate do estado da 
cidade. 

SEGUNDO.- COMISIÓNS DO PLENO 

Relación de comisións: 

1.- Comisión de voceiras 

2.- Comisións ordinarias: 

1. Urbanismo e Vivenda. 

2. Economía, Facenda e Administración Xeral, que actuará tamén como 
Comisión Especial de Contas. 

 3. Benestar Social, Igualdade e Diversidade. 

4. Medio Ambiente e Sostibilidade. 

 5. Emprego, Industria e Consumo. 

6. Mobilidade e Infraestruturas. 

7. Deportes. 

 8. Educación e Cultura. 

 9. Participación e Calidade democrática 

10. Promoción Económica, Comercio e Turismo 



 11. Transparencia, contratación pública e publicidade institucional  

12. Seguridade 

 13. Suxestións e Reclamacións 

14. Honras e Distincións 

3.- Comisións especiais:

 1. Comisión Especial do Bordo Litoral  

2. Comisión Especial de Área Metropolitana 

 3. Comisión Especial Cidade das TIC 

Composición das comisións ordinarias : un membro por grupo. Periodicidade
mensual. Presidencias das comisións: proporcionalidade ponderada (5 
PSdeG-PSOE,  5 Partido Popular, 4 Marea Atlántica,  2 BNG, e  1  C ́s). 

TERCEIRO.-

NOMEAMENTO DE REPRESENTANTES NOS ÓRGANOS COLEXIADOS: IMCE, 
CONSORCIO DE TURISMO, CONSORCIO DA MUSICA, EMALCSA, EMVSA, 
FUNDACIÓN EMALCSA, FUNDACIÓN LUÍS SEOANE, EDAR DE BENS, 
AUTORIDADE PORTUARIA (manteríase a distribución do 2015 
intercambiando PSdeG e Marea as posicións). Mantearse o criterio de 
proporcionalidade na representación municipal noutros órganos colexiados 
que poidan ser constituídos ao longo deste mandato ou no caso de 
modificación dos estatutos das distintas entidades, sociedades, organismos 
e fundacións sinaladas neste apartado. 

CUARTO.-RETRIBUCIÓNS, ASISTENCIAS E INDEMNIZACIÓNS 

O Grupo de Marea Atlántica para poder desenvolver a súa tarefa política 
disporá de: 2 dedicacións de 6h e 3 dedicacións de 4h. A fixación dos 
salarios da Corporación, así como  a proposta das asistencias a Plenos, 
Xuntas de Goberno, Comisións Informativas e Mesas de Contratación, etc é 
unha prerrogativa do Goberno municipal.



QUINTO.- OUTRAS CUESTIÓNS

 -Persoal eventual: a Marea Atlántica disporá para desenvolver a súa tarefa 
política de 3 eventuais.

 -Xunta de Goberno: un membro por grupo municipal.

 -Mesa de Contratación (incluído IMCE): un membro por grupo municipal. 

-Vodas civís: participación de todos os concelleiros/as de todos os grupos. 
Locais para todos os grupos políticos presentes na Corporación. 

-Persoal administrativo ao servizo de cada Grupo Municipal: un por grupo, 
de libre elección por parte da cada grupo. 

Asignación mensual a Grupos Políticos: 

-Contía fixa: 500 euros 

-Contía variable: 500 euros por cada concelleiro/a.
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