Alcaldía

Na sesión de constitución da corporación de data 13 de xuño de 2015 resultou elixido
alcalde do concello Arturo Grandal Vaqueiro, cabeza de lista da candidatura presentada
polo Partido Popular.

Composición do Pleno do Concello
▪ Arturo Grandal Vaqueiro, Alcalde (PP)
▪ Marta Valcárcel Gómez (PP)
▪ Manuel Andrés Acuña (PP)
▪ Ernesto Groba González (PP)
▪ Cristina Amil Fernández (PP)
▪ Jesús Fernández González (PP)
▪ Micael Domínguez Bouza (PP)
▪ María Rocío Bernárdez Fernández (PSOE)
▪ Anselmo Domínguez Estévez (PSOE)
▪ Félix González Fernández (PSOE)
▪ María Pérez Martínez (PSOE)
▪ Xosé Antón Outeiro González (BNG)
▪ Patricia Rodríguez Mariño (BNG)

As sesións ordinarias do Pleno teñen lugar o último luns hábil dos meses pares, ás 10:00
horas, no salón de actos da Casa do Concello.
Sempre que a actualidade do concello así o requira, celebraranse sesións extraordinarias.

Composición da Xunta de Goberno Local
A Xunta de Goberno Local é un dos órganos executivos do Concello. Foi nomeada por
Resolución de Alcaldía de 17 de xuño de 2015.
Está presidida polo alcalde, Arturo Grandal Vaqueiro, e intégrana ademáis catro
Concelleiros: Marta Valcárcel Gómez, primeira tenente de alcalde; Manuel Andrés Acuña,
segundo tenente de alcalde, Cristina Amil Fernández e Micael Domínguez Bouza.

A Xunta de Goberno Local reúnese en sesión ordinaria tódolos xoves de cada mes, na hora
que mediante Resolución fixe a Alcaldía, e en sesión extraordinaria, cando os
acontecementos así o esixan.

Corporación municipal
▪ Dedicacións exclusivas:
- Concellería delegada de Cultura, Educación, Xuventude, Servicios Sociais, Muller,
Medio Ambiente, Comercio e Turismo, establécese unha retribución bruta anual de
39.950,00 euros.
- Concellería delegada de Facenda, Persoal e Urbanismo, establécese unha
retribución bruta anual de 36.350,00 euros.
- Concellería delegada de Vías Públicas, Obras e Servicios Municipais e Deportes,
establécese unha retribución bruta anual de 35.000,00 euros.
▪ Retribucións percibidas anualmente: Non hay asignada ningunha retribución a
membros da Corporación.
▪ Por asistencia a órganos colexiados, que percibirán os membros da Corporación
que non teñan dedicación exclusiva nin parcial:
-

Asistencia a Plenos: 125,00 euros.
Asistencia a Xunta de Goberno Local: 100,00 euros.
Asistencia a Comisións Informativas: 80,00 euros.
A outros órganos de goberno de nova creación e mesa de contratación: 80,00 euros.

