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ACTA DA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO PLENO DO 
CONCELLO  O DÍA DEZAOITO  DE DECEMBRO DO DOUS MIL NOVE. 
   

AAASSSIIISSSTTTEEENNNTTTEEESSS:::   
 

AAALLLCCCAAALLLDDDEEE---PPPRRREEESSSIIIDDDEEENNNTTTEEE:::   
 D. Melchor Roel Rivas 
 

CCCOOONNNCCCEEELLLLLLEEEIIIRRROOOSSS:::   
Dª. María Loureiro García,  D. Rafael Luis Fernández Amor, Dª. Mª. Isabel Rodríguez López, D. 
Jesús Antonio Fernández Cal,  Dª. Olga María Méndez Carro, Dª. María Concepción Toral Romero, 
D. Vicente Hermida Rodríguez, D. Guillermo Leal Arias, Dª. Raquel Atadell Giz, D. Jesús Fernán-
dez Fernández,,  Dª. Vanesa Rego Martínez, D. José Antonio Goás Basanta e D. Orlando Expósito 
Mariño. 
      
 EXCUSAN A SÚA AUSENCIA 
 Dª. María del Carmen Gueimunde González 
 D. Celestino V. García Paz 
 
 NON ASISTE: 
 D. Juan José Pardo Gato   
 

SECRETARIO 
 D.  Francisco Javier Oubiña Lodeiro         
 
 INTERVENTOR
 D. Fidel García Martul 
 
 

Na Casa do Excmo. Concello de Viveiro, sendo as trece horas e corenta minutos do día de-
zaoito de decembro dous mil nove, reunense, en primeira convocatoria, os Sres. Concelleiros cita-
dos anteriormente, ao obxecto de celebrar a sesión ordinaria do Pleno, baixo a Presidencia do Sr. 
Alcalde, asistido de mín, o Secretario quen certifica  e o Interventor Xeral do Concello. 

 
Comprobado pola Secretaría a existencia do quórum necesario, declárase polo Sr. Alcalde 

aberta a sesión.  
 

1º.-  APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO INCREMENTO DA CONTÍA GLOBAL 
DESTINADA A GRATIFICACIÓNS DO PERSOAL PERTENCENTE Á POLICÍA LOCAL. 
 
Procédese por parte do Secretario á lectura do dictame da Comisión informativa de Economía e Fa-
cenda 
 
“A Comisión informativa de Economía e Facenda, exercendo as atribucións conferidas polos arti-
gos 123 e seguintes do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o Regula-
mento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais emite o seguinte 
dictame: 
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ANTECEDENTES 
 
Resultando que no expediente existe nota de reparo formulada pola intervención municipal. 
 
Resultando que con data de 15 de decmebro de 2009, emítese informe favorable por parte da Secre-
taría do Concello. 
 
 
Vistos os antecedentes a Comisión informativa dictamina en sentido favorable e por unanimidade a 
proposta da Alcaldía en base aos motivos argumentados polo Secretario Xeral do Concello, en pri-
meiro lugar sinalar que o artigo 22.Dous e da Lei 2/2008, de Orzamentos xerais do Estado para o 
ano 2009, establece que con efectos de 1 de xaneiro de 2009 as retribucións do personal ao servizo 
do sector público, incluídas no seu caso as diferidas, non poderán experimentar un incremento glo-
bal superior ao 2 por 100 con respecto ás do 2008, en termos de homoxeneidade para os dous perío-
dos da comparación tanto polo que respecta aos efectivos de persoal como á antiguidade do mesmo, 
nembargantes o apartado Tres do artigo citado establece que estes incrementos retributios aplicaran-
se á marxe das melloras retributivas conqueridas nos pactos ou acordos previamente asinados polas 
diferentes Administracións Públicas no marco das súas competencias (Iste artigo é básico e de apli-
cación plena ás Corporacións locais de conformidade co previsto nos artigos 154 do Real Decreto 
Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproban as disposicións legais vixentes en materia 
de Réxime Local, 93 da Lei 7/85, Reguladoras das Bases de Réxime Local, así como no previsto 
nos artigos 22 e 23 da Lei 2/2008). En base ao exposto non se pode incrementar a contía global das 
gratificacións xa que iso iría en contra do establecido na Lei 2/2008 de Orzamentos Xerais do Esta-
do, xa que a masa retributiva global sufriría un incremento superior ao 2% medido en términos de 
homoxeneidade. 
 
Partindo do exposto, compre facer unha serie de puntualizacións que concorren no presente suposto.  
 
Aínda que o artigo 28 da Lei 2/2008, de Orzamentos xerais do Estado para o ano 2009 no é de apli-
cación ás Corporacións Locais, senón á Administración Xeral do Estado (son maioría as Corpora-
cións Locais que aplicaron este artigo no seu apartado Un.D para fixar a contía sinalada como in-
cremento lineal do complemeto específico en aplicación do previsto no artigo 22.Tres) nel establé-
cese que o Ministerio de Economía e Facenda poderá modificar a contía dos créditos globais desti-
nados a atender ás gratificacións por servizos extraordinarios, para adecuala ao número de efectivos 
asignados a cada programa e ao grao de consecución dos obxectios asignados ao mesmo, é relevan-
te que dita previsión se atopa expresamente citada nos artigos 30 e 31 aplicados aos Corpos da Gar-
da Civil e ao Nacional de Policía respectivamente. 
No informe emitido polo Xefe da Policía Local, infórmase sobre a precariedade na que se prestou o 
servizo de Policía Local debido ás vacantes existentes e ás diferentes baixas laborais. Cinderando 
que dacordo co disposto no artigo 55.2 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías 
locais, en situacións excepcionais, cando se produzan feitos ou emerxencias que así o esixan, os 
funcionarios poderán ser requeridos para o servizo forra da súa xornada de traballo, neste caso con-
siderararanse horas perfectamete xustificables que deberán ser autorizadas e remuneradas.  
Como sabemos a Policía Local dacordo co previsto no artigo 23 intégrase nun corpo único, sen 
prexuízo da organización interna que se adopte por regulamento, axustándse ao previsto na Lei e 
nas disposicións regulamentarias que a desenvolvan. Así neste caso concreto non se sabe se sería 
obrigatorio prestar o servizo de noite, como acontece noutros Concellos, establecéndose as quendan 
en caso de minoración dos efectivos do Corpo pola únicamente pola mañá ou tamén pola tarde, pero 
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ista non é unha cuestión que lle corresponda informar neste caso á secretaría. Compre de todas as 
formas salientar a dificultade para contratar en caso de baixa a outros policías locais ou nutrirse de 
auxiliares de policía que terán únicamente funcións de apoio e auxilio aos membros do Corpo de 
Policía local no marco da lexislación de corpos e forzas de seguridade. 
 
 
Que hai que entender non obstante que o incremento retributivo máximo dos funcionarios coas li-
mitacións da Lei 2/2008, hai que entendelo dende a óptica do control do gasto público e reducción 
do déficit para conquerir a estabilidade orzamentaria, tal e como sinala a exposición de motivos 
“Estos Presupuestos Generales del Estado elaborados en el marco de Ley 47/2003 General Presu-
puestaria, persisten en el objetivo de conseguir una mayor racionalización del proceso presupues-
tario a través de la confluencia de las mejoras introducidas a nivel de sistematización, en tanto que 
se procede a la ordenación económica y financiera del sector público estatal, a ordenar sus normas 
de contabilidad y control, y a nivel de eficacia y eficiencia. 
El cumplimiento de estos principios se hace de manera compatible con la continuidad en la orien-
tación de la política económica, encaminada a impulsar un modelo de crecimiento, dentro del mar-
co de estabilidad presupuestaria, con el doble objetivo de, en primer lugar, contribuir al aumento 
de la productividad de la economía española y, en segundo término, reforzar el gasto social en de-
terminadas áreas”. Por ilo e dado que neste caso o gasto público en materia de personal non se in-
crementa e que responde á prestación dun servizo obrigatorio, deberán abonarse os servizos presta-
dos fora da xornada normal de traballo, xa que en caso contrario e acreditados os mesmos serían 
recoñecidos por vía xudicial, co que estes gastos habería que imputalos á mesma partida na que se 
pretende o incremento, excedendo a porcentaxe máxima do 10% de todos os modos.  
 
 
Aberta a quenda de intervención intervén o Sr. Leal Arias quen felicita aos membros da Policía Lo-
cal polo cumprimento dos 25 anos. 
 
Non habendo máis intervencións sométese a emenda presentada pola Alcaldía, que é aceptada por 
unanimidade (14) quedando incorporada ao acordo como primeiro punto dacordo coa seguinte re-
dacción. 
 
“Discrepar do informe da intervención, dacordo co previsto no artigo 217.2.b) do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, en base ao informe emitido pola Secretaría, sendo este acordo inmediatamente 
executivo.”. 
 
Sometido o acordo emendado a votación, este é aprobado por unanimidade (14), na súa consecuen-
cia o Pleno acorda: 
 
1º.- Discrepar do informe da intervención, dacordo co previsto no artigo 217.2.b) do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, en base ao informe emitido pola Secretaría, sendo este acordo inmediatamente 
executivo. 
 
2º.- Que o Pleno autorice o incremento da contía global asignada no orzamento municipal prorroga-
do no exrecicio de 2009, correspondente ao concepto de gartificacións previsto na partida orzamen-
taria 222.151. A contía de dito incremento será de 36.387,32 €. 
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E sen máis asuntos a tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión, cando son as trece horas 
e corenta e seis minutos, de todo o que eu, como Secretario dou fe. 
 

   Vº. e  Prace 
          O  ALCALDE,                                                    O SECRETARIO, 
 
 
     Melchor Roel Rivas.                                           Francisco Javier Oubiña Lodeiro. 
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