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Administración Local
Municipal
Cambre
Modificación do Regulamento orgánico municipal
A corporación municipal en pleno, en sesión ordinaria de data 27 de xaneiro de 2011, aprobou, con carácter inicial, a
modificación dos artigos 18 a 22 e 30 a 34 do Regulamento orgánico municipal.
Exposto ao público durante trinta días, non se presentou ningunha reclamación ou suxestión, polo que, de conformidade co establecido no art. 49 c) da Lei 7/1985, de 2 de abril, enténdese definitivamente aprobado.
A teor do previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local, e artigo 196.2 do Real decreto
2568/1986, de 28 de novembro, publícase integramente a modificación do citado texto normativo, que entrará en vigor ao
día seguinte ao da súa inserción no Boletín Oficial da Provincia e unha vez transcorra o prazo previsto no artigo 65.2 da Lei
7/1985.
Por tratarse dunha disposición administrativa de carácter xeral, non procede recurso en vía administrativa, se ben
poderá impugnarse directamente ante a xurisdición contencioso-administrativa.
O prazo para interpoñer o recurso contencioso-administrativo é de dous meses contados desde o día seguinte ao da publicación desta disposición no Boletín Oficial da Provincia, e deberá presentarse ante a Sala do Contencioso Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, isto de conformidade co previsto no artigo 10.1.b) da Lei 29/1998, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa.

Modificación dos artigos 18 a 22 e 30 a 34 do Regulamento orgánico municipal
Artigo 18
1 - Os membros da Corporación percibirán retribucións polo exercicio dos seus cargos cando os desempeñen con
dedicación exclusiva e, neste caso, serán dados de alta no Réxime Xeral da Seguridade Social, asumindo a Corporación o
pagamento das cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no artigo 74 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local para a situación de servizos especiais.
No suposto destas retribucións, a súa percepción será incompatíble con outras retribucións con cargo aos orzamentos
das Administracións Públicas e dos entes, organismos ou empresas delas dependentes, así como para o desenvolvemento
doutras actividades, todo iso nos termos da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao servizo
das Administracións Públicas.
2 - Os membros da Corporación que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial por realizar funcións de
presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacións, ou desenvolver responsabilidades que así o requiran, percibirán
retribucións polo tempo de dedicación efectiva a estas, e nestes casos serán igualmente dados de alta no Réxime Xeral
da Seguridade Social en tal concepto, asumindo a Corporación as cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto
no artigo 74 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local para os membros en situación de servizos
especiais. Estas retribucións non poderán superar en ningún caso os límites que se fixen, no seu caso, nas Leis de orzamentos xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinación dos cargos que leven parella esta dedicación parcial e
das retribucións destes, deberase conter o réxime da dedicación mínima necesaria para a percepción destas retribucións
que, en todo caso, non poderá ser inferior a 20 horas semanais.
Os membros da Corporación que sexan persoal das Administracións Públicas e dos entes, organismos e empresas delas
dependentes soamente poderán percibir retribucións pola súa dedicación parcial ás súas funcións fóra da súa xornada nos
seus respectivos centros de traballo, nos termos sinalados no artigo 5 da Lei 53/1984, de 26 de decembro, sen prexuízo do
dereito que lles asiste a gozar de permisos polo tempo indispensable para o desempeño do cargo electivo de concelleiro.
Para os efectos do disposto no artigo 37.3.d) do Estatuto dos traballadores e no artigo 30.2 da Lei 30/1984, enténdese
por tempo indispensable para o desempeño do cargo electivo dunha Corporación Local, o necesario para a asistencia ás
sesións do Pleno da Corporación ou das Comisions, e atención ás Delegacións de que forme parte ou que desempeñe o/a
interesado/a.
Artigo 19
1 – O Pleno corporativo, por proposta do presidente, determinará, dentro da consignación global contida para este fin
no orzamento, a relación dos cargos da corporación que poderán desempeñarse en réxime de dedicación exclusiva ou
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parcial, e con dereito a retribución, así como as contías que lles correspondan a cada un deles tendo en conta o seu grao
de responsabilidade.
2 – Unha vez adoptado o acordo, corresponde ao alcalde determinar os membros da Corporación que realizarán as súas
funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial.
3 – O nomeamento dun membro da Corporación para un destes cargos só suporá a aplicación do réxime de dedicación
exclusiva ou parcial se é aceptado expresamente por aquel, e esta circunstancia seralle comunicada ao Pleno na seguinte
sesión ordinaria. A aceptación deberase producir no prazo dos dez días desde a notificación ao interesado. Transcorrido o
devandito prazo, entenderase que non acepta o cargo.
Artigo 20
1 - Todos os membros da Corporación, incluídos os que desempeñen cargos en réxime de dedicación exclusiva ou
parcial, percibirán indemnizacións polas despesas ocasionadas polo exercicio do cargo, cando sexan efectivas, e logo da
súa xustificación documental, segundo as normas de aplicación xeral nas Administracións Públicas, e as que en desenvolvemento delas aprobe o Pleno corporativo.
2 – Só os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva ou parcial percibirán asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que formen parte, na contía que sinale o Pleno dela. Non obstante,
todos poderán percibir esta clase de indemnizacións cando se trate de órganos rectores de organismos dependentes da
Corporación local que teñan personalidade xurídica independente, de consellos de administración de empresas con capital
ou control municipal ou de tribunais de probas para a selección do persoal.
Artigo 21
1 - Todos os membros da Corporación, incluídos os que desempeñen cargos en réxime de dedicación exclusiva ou
parcial, terán dereito a percibir indemnizacións por desprazamento, manutención, aloxamento e outros gastos ocasionados
como consecuencia directa do exercicio do cargo.
2 - A contía deste tipo de indemnizacións fixarase polo Pleno do Concello, establecéndose a forma de percepción e os
termos da súa xustificación nas bases de execución do orzamento anual.
En ningún caso estas indemnizacións serán inferiores ás que puideran corresponderlles en aplicación da normativa
estatal que as regula.
3 - A contía e regulación das indemnizacións por desprazamento, aloxamento e manutención estableceranse nas bases
de execución dos orzamentos, e deberán publicarse no Boletín Oficial da Provincia, no taboleiro de anuncios da Casa de
Concello e na páxina web municipal.
Artigo 22
1 - A Corporación consignará no seu orzamento as retribucións, indemnizacións, compensacións e asistencias ás que
se fan referencia nos artigos anteriores.
2 - As cantidades acreditadas aboaranse, en termos xerais, unha vez ao mes, sen prexuízo de que o Concello adiante
cantidades a xustificar no caso das indemnizacións e outras despesas.
3 - Publicaranse integramente no Boletin Oficial da Provincia, taboleiro de anuncios da Corporación e páxina web municipal, os acordos plenarios referentes a retribucións dos cargos con dedicación exclusiva e parcial e réxime de dedicación
destes últimos, indemnizacións e asistencias, así como as Resolucións da Alcaldía determinando os membros da Corporación que realizarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial.
Publicaranse igualmente no Boletín Oficial da Provincia, taboleiro de anuncios da corporación e páxina web municipal,
o nomeamento, características e retribucións do persoal eventual.
4 - Mensualmente publicaranse na páxina web municipal as cantidades percibidas polos membros da Corporación en
concepto de asistencias a órganos colexiados.
Artigo 30
1.- Todos os membros da Corporación, antes de tomar posesión como concelleiros, e como requisito imprescindible,
presentarán ante a Secretaría Xeral do Concello:
- Declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que lles proporcione ou poida
proporcionar ingresos económicos.
- Declaración dos seus bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas.
- Copia compulsada da última declaración tributaria do Imposto sobre a renda, patrimonio e sociedades, se é o caso.
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2.- As declaracións de actividades e de bens, efectuadas obrigatoriamente nos modelos aprobados polo Pleno, e as
declaracións tributarias, se presentarán tamén:
- Con ocasión do cesamento no cargo.
- Ao final do mandato.
- Cando se modifiquen as circunstancias de feito.
- Anualmente.
3.- As declaracións presentaranse ante o secretario/a da corporación, que as asinará na súa calidade de fedatario
público municipal, xunto co interesado, facendo constar, igualmente, a data de anotación e número de orde correspondente
ao Libro de rexistro de intereses.
De todas as declaracións que se presenten se entregará ao interesado unha copia debidamente dilixenciada.
4.- De conformidade co establecido no artigo 75.7 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os
membros da Corporación respecto dos que, en virtude do seu cargo, resulte ameazada a súa seguridade persoal ou a dos seus
bens ou negocios, a dos seus familiares, socios, empregados ou persoas con quen tiveran relación económica ou profesional,
poderán realizar a declaración dos seus bens e dereitos patrimoniais ante o secretario/a da Deputación provincial da Coruña
ou, se é o caso, ante o órgano competente da Xunta de Galicia, para a súa inscrición no Rexistro Especial de Intereses.
Neste suposto, achegarán ao secretario/a da Corporación, unha certificación simple e sucinta, acreditativa de ter cumprimentadas as súas declaracións, e que estas están inscritas no Rexistro Especial de Intereses, expedida polo funcionario
encargado del.
A citada certificación deberá presentarse nos mesmos supostos previstos nas alíneas 1 e 2 do presente artigo.
Artigo 31
1.- As declaracións formuladas inscribiranse nos Rexistros de Intereses constituídos no Concello de Cambre:
- Libro 1º: Rexistro de Bens Patrimoniais
- Libro 2º: Rexistro de Incompatibilidades e de actividades
2.- Ambos rexistros están residenciados na Secretaría Xeral. A súa custodia e dirección corresponde ao secretario/a
da Corporación.
3.- As inscricións en ambos rexistros referiranse a cada declaración formulada por orde correlativa de presentación, e
conterán as referencias aos seguintes extremos:
- Número de orde
- Nome e apelidos do declarante
- Causa da declaración, segundo o establecido no artigo 30 de presente regulamento
- Data de presentación ou inscrición no rexistro
- Documento no que se presenta
4.- En canto ás declaracións tributarias que se deberán presentar xunto coa declaración de bens patrimoniais e da participación en sociedades, con ocasión das circunstancias a que se refire o artigo 30 do presente regulamento, se anotará
a súa presentación no Libro 1º Rexistro de Bens Patrimoniais, onde se fará constar a natureza da declaración e o exercicio
ao que corresponde, e quedarán depositadas como información complementaria ao citado rexistro, do que forman parte.
Artigo 32
1.- Os rexistros previstos no artigo anterior teñen carácter público. Para o acceso aos datos contidos neles rexerán as
seguintes regras:
Calquera cidadán, a título individual ou en representación de persoa xurídica que desexe coñecer as declaracións,
deberá presentar no Rexistro xeral ou polos medios do artigo 38 da Lei 30/1992, unha solicitude dirixida ao secretario/a
da Corporación, na que se faga constar o nome e apelidos do interesado e, de se-lo caso, da persoa que o represente, lugar
que sinala para os efectos de notificacións, feitos, razóns e petición na que se indique o nome do membro corporativo sobre
cuxa declaración se interesa consulta. No serán admisibles as solicitudes xenéricas.
2.- O secretario/a da Corporación, no prazo de cinco días hábiles desde a presentación do escrito do solicitante, e
mediante comparecencia do interesado na propia secretaría municipal, deberá exhibir as declaracións correspondentes.
Tendo en conta o establecido no artigo 33.6 deste regulamento respecto da publicidade das declaracións de bens
e actividades presentadas polos membros da Corporación, non se facilitarán copias das declaracións, pero si se poderá
entregar certificado dos extremos que se soliciten.
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3.- O secretario/a da Corporación informará ao membro corporativo do que se solicite o acceso ao rexistro, da petición
formulada e da comparecencia, se é o caso, para o seu coñecemento.
4.- As regras contidas nas alíneas deste artigo son de aplicación aos membros da Corporación.
Artigo 33
1.- Non se poderá tomar posesión como concelleiro, sen haber presentado a declaración sobre causas de posible incompatibilidade e sobre calquera actividade que proporcione ou poida proporcionar ingresos económicos, a declaración de bens patrimoniais e da participación en sociedades de todo tipo, con información das sociedades por elas participadas, obrigatoriamente nos
modelos aprobados polo Pleno da Corporación, así como copia compulsada da última declaración tributaria do Imposto sobre a
renda, patrimonio e sociedades, de se-lo caso. Cando a declaración ou declaracións tributarias presentadas non se correspondan
coas do exercicio inmediatamente anterior, deberán presentarse estas na primeira quincena do mes de xullo.
As declaracións presentaranse aínda que xa se presentasen no mandato anterior.
2.- Durante o período de mandato, os concelleiros deberán formular a correspondente declaración no modelo aprobado
polo Pleno, no suposto de que se produzan variacións respecto do consignado na declaración de bens patrimoniais e da
participación en sociedades ou na declaración sobre causas de posible incompatibilidade e actividades, relacionando as
alteracións producidas. O prazo para comunicar as citadas variacións será dun mes a contar desde o seguinte a aquel no
que se teñan producidas.
3.- Igualmente, os concelleiros deberán presentar as declaracións no prazo de dez días desde o cesamento no cargo.
Cando o suposto sexa por finalización do mandato, o prazo se contará a partir do momento en que os concelleiros
cesen no exercicio das súas funcións para a administración ordinaria, por toma de posesión dos seus sucesores.
No suposto de renuncia, desde que se tome coñecemento do escrito de renuncia polo Pleno da Corporación e se
declare a vacante.
No suposto de perda da condición de concelleiro por incompatibilidade, desde que se tome coñecemento do escrito
de renuncia polo Pleno da Corporación ou desde que o Pleno declare a vacante, segundo se establece no artigo 25.4 do
presente regulamento.
No suposto de perda da condición de concelleiro por decisión xudicial, desde que se tome coñecemento polo Pleno da
Corporación e se declare a vacante.
4.- A presentación anual das declaracións a que se refire o artigo 30.2 deste regulamento efectuarase durante o mes
de xuño.
5.- Cando os señores concelleiros non presenten as declaracións nos prazos establecidos nas alíneas anteriores, o
secretario/a da Corporación efectuará o correspondente requirimento, outorgando un novo prazo de quince días, e, de
seguir co incumprimento, se dará coñecemento deste feito na primeira sesión do pleno que teña lugar, e se publicará na
páxina web municipal.
6.- As declaracións de bens e actividades presentadas polos membros da Corporación publicaranse con carácter anual
no mes de xullo, na páxina web municipal, que será de libre acceso.
A mesma publicación levarase a cabo coas declaracións presentadas con ocasión do cesamento no cargo ou ao final
do mandato.
Non obstante, para salvagardar a privacidade e seguridade dos membros da Corporación, se omitirán os datos relativos
ao domicilio así como á localización dos seus bens.
Artigo 34
1.- As declaracións inscritas nos Rexistros de Intereses serán arquivadas segundo a orde da súa inscrición, e conservadas e custodiadas como documento do Rexistro de Intereses.
2.- Ao terminar o mandato da Corporación, as declaracións presentadas serán encadernadas e remitidas ao arquivo
municipal.
Cambre, 22 de marzo de 2011
O alcalde
Antonio Varela Saavedra
2011/4027

