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Regulamento marco dos consellos sectoriais 

Aprobado inicialmente polo pleno do Concello, en sesión celebrada o día 30 de 

outubro de 2007 o Regulamento Marco dos Consellos Sectoriais do Concello de 

Culleredo e transcurrido o prazo de información pública sinalado no art. 49 b) da 

vixente Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local, sen 

presentarse alegación algunha, se entende definitivamente aprobado o texto que se 

publica como Anexo, en cumplimento do disposto no art. 70.2 da vixente Lei 7/85, 

do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local.  

A N E X O  

REGULAMENTO MARCO DOS CONSELLOS SECTORIAIS 

TÍTULO PRIMEIRO 

Disposicións xerais 

Artigo 1.- A tenor do disposto no artigo 130 do Regulamento de organización, 

funcionamento e réxime xurídico das entidades locais; no artigo 123 do 

Regulamento orgánico do Concello de Culleredo, e no artigo 59 do Regulamento de 

participación cidadá, é competencia do Pleno da Corporación a constitución de 

consellos sectoriais para cada un dos sectores ou áreas de actividades municipais 

para o municipio de Culleredo. 

Artigo 2.- Os consellos sectoriais de Culleredo son órganos de participación, de 

natureza consultiva, informativa e asesora no ámbito municipal. A finalidade e 

obxectivo dos consellos sectoriais é a de facilitar a participación da cidadanía e 

canalizar a información das entidades asociativas nos asuntos municipais. 

Artigo 3.- Os acordos dos consellos sectoriais terán o carácter de informe ou 

petición, e non serán vinculantes para os órganos de goberno municipal. 

Artigo 4.- O acordo de creación de cada consello sectorial será adoptado polo 

Pleno da Corporación, logo do informe da Comisión de réxime interior. Este acordo 

conterá necesariamente: 

a) Nome do consello sectorial. 
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b) Compoñentes do consello de acordo co disposto no artigo 60 do Regulamento 

orgánico de participación cidadá. 

Artigo 5.- Son funcións dos consellos sectoriais, ademais das dispostas no artigo 

61 do Regulamento orgánico de participación cidadá, as seguintes: 

a) Presentar iniciativas, suxestións e propostas para ser debatidas nas comisións 

informativas municipais correspondentes. 

b) Propoñer conxuntamente solucións a problemas do sector de actividade a que se 

refira o correspondente consello sectorial. 

c) Colaborar nos estudos e na elaboración de programas, proxectos e disposicións 

xerais do sector. 

d) Asesorar na elaboración do programa de actuación, no seu caso, e o orzamento 

do sector ou área correspondente. 

e) Informar ao Concello a requirimento deste. 

Artigo 6.- O ámbito territorial de actuación dos consellos sectoriais coincidirá co do 

municipio. 

Artigo 7.- Os consellos sectoriais de Culleredo rexeranse polo disposto no presente 

Regulamento marco de consellos sectoriais, no Regulamento orgánico de 

participación cidadá, e en todo caso seguindo o establecido nos artigos 69.1 e 2 da 

Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; nos artigos 130, 

131, 235 e 236 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 

das corporacións locais, aprobado por Real decreto 2.568/1986, de 28 de 

novembro, así como pola lexislación da comunidade autónoma que afecte aos 

distintos sectores de xestión nos que se constitúan consellos sectoriais. 

TÍTULO II 

Organización e funcionamento 

Artigo 8.- Os consellos sectoriais de Culleredo terán necesariamente a seguinte 

estrutura: 

1. Presidente. 

2. Pleno do Consello. 

Ambos os órganos estarán asistidos no funcionamento por unha Secretaría 

permanente que dependerá do secretario/a da Corporación ou funcionario/a 

municipal en quen delegue. 

Artigo 9.- En cada consello sectorial poderanse establecer os seguintes órganos 

complementarios: 

1. Vicepresidencia. 

2. Comisión permanente. 

3. Comisións de estudos. 

Capítulo primeiro 



Da Presidencia 

Artigo 10.- Corresponde a Presidencia de todos os consellos sectoriais de 

Culleredo ao alcalde-presidente da Corporación ou concelleiro/a en quen delegue. 

Artigo 11.- Son funcións da Presidencia: 

a) Presidir e coordinar a actuación do consello sectorial. 

b) Establecer a orde do día, convocar e moderar as reunións do Pleno do consello 

sectorial, así como da Comisión permanente do mesmo. 

c) Autorizar coa sinatura os actos e certificacións dos acordos adoptados polo 

órganos colexiados do Consello. 

d) Velar polo cumprimento dos fins propios do Consello e da adecuación da súa 

actuación ao disposto na normativa vixente. 

e) Levar a cabo todas as actuacións necesarias para o cumprimento dos acordos 

adoptados polo Pleno do Consello. 

f) Propoñer a constitución das comisións de estudo que considere necesarias. 

g) Representar ao Consello no que se estime necesario. 

Capítulo II 

Da Vicepresidencia 

Artigo 12.- A Presidencia poderá crear unha ou varias vicepresidencias que a 

asistirán, en especial, nas sesións dos órganos do Consello sectorial, suplíndoa en 

caso de vacante, enfermidade ou ausencia, ou asumindo o exercicio das súas 

funcións por delegación. 

Capítulo III 

Do Pleno do Consello 

Artigo 13.- De acordo co disposto no artigo do presente Regulamento marco, o 

acordo de constitución de cada Consello sectorial deberá especificar a composición 

do Pleno, tendo en conta en todo caso as seguintes consideracións: 

a) Forman parte, en todo caso, do Pleno do Consello: 

- O/A alcalde/esa-presidente/a ou concelleiro/a en quen delegue, que será o seu 

presidente/a. 

- Un/Unha concelleiro/a de área ou en quen delegue, no seu caso, que será o seu 

vicepresidente/a. 

- O/A secretario/a da Corporación ou funcionario/a municipal en quen delegue. 

b) Poderán formar parte do Pleno como vogais: 

- Un/Unha representante por cada un dos grupos políticos que forman parte da 

Corporación. 

- Un/Unha representante de cada unha das asociacións inscritas no Rexistro 

municipal de asociacións relacionadas co sector e con interese na materia. 



- Un/Unha representante por cada unha das institucións diretamente vinculadas coa 

área obxeto do Consello. 

- Un/Unha representante da comunidade autónoma ou do Estado con competencias 

no sector de actividade de que se trate. 

c) Así mesmo, poderán formar parte do Pleno do Consello, na súa calidade de 

técnicos/as: os/as xefes/as de área e os/as xefes/as de servizo relacionados co 

sector da actividade correspondente. 

Artigo 14.- Cada membros do Consello terá voz e voto, coa excepción do/a 

secretario/a do Consello e do/as xefes/as de área e de servizo que unicamente 

terán voz. 

Artigo 15.- Corresponde ao Pleno do Consello Sectorial as seguintes funcións: 

a) Presentar iniciativas, suxestións e propostas para ser debatidas nas comisións 

informativas municipais correspondentes. 

b) Propoñer conxuntamente solucións a problemas do sector da actividade a que se 

refira o correspondente consello sectorial. 

c) Colaborar nos estudos e elaboración de programas, proxectos e disposicións 

xerais do sector. 

d) Asesorar na elaboración do programa de actuación e o orzamento do sector ou 

área correspondente. 

e) Informar ao Concello a requirimento deste. 

f) Aprobar os informes realizados pola Comisión permanente ou comisións de 

estudo e traballo que poidesen establecerse. 

g) Aprobar a memoria anual das actividades realizadas polos órganos do Consello 

sectorial. 

h) Creación da Comisión permanente do Consello se fose necesario. 

i) Aprobar a constitución das comisións de estudo que foran necesarias, por 

proposta da Presidencia. 

Artigo 16.- Os consellos sectoriais reuniranse, como mínimo, unha vez ao 

trimestre con carácter ordinario, e con carácter extraordinario cantas veces sexa 

preciso a xuízo da presidencia ou cando o soliciten un mínimo dun terzo dos 

membros do Consello. A orde do día das convocatorias será fixado pola Presidencia 

e conterá como mínimo para as sesións ordinarias: 

a) Aprobación da acta da sesión anterior. 

b) Os asuntos para os que se convocou o Pleno do Consello sectorial. 

c) Rogos e preguntas. 

A orde do día das sesións extraordinarias conterá como mínimo o asunto ou 

asuntos que a motiven, para os que se convocou o Pleno do Consello. O Pleno do 

Consello considerarase validamente constituido cando asista a maioría absoluta do 



número legal dos seus membros en primeira convocatoria. Se na primeira 

convocatoria non existise quórum necesario, segundo o exposto no parágrafo 

anterior, entenderase convocada a sesión, automaticamente, trinta minutos 

despois, sendo válida a súa constitución en segunda convocatoria calquera que 

sexa o número de asistentes. Tanto en primeira como en segunda convocatoria 

requírese a asistencia da Presidencia e da Secretaría ou de quen legalmente 

substitúan a estas, que deberán manterse durante toda a sesión. Os acordos do 

Pleno do Consello adoptaranse por maioría simple de asistentes; en caso de empate 

decidirá o voto de calidade do/a presidente/a. Polo carácter consultivo do Consello, 

os membros do Pleno poderán achegar votos particulares. 

Capítulo IV 

Da Comisión permanente 

Artigo 17.- De conformidade co establecido no artigo 9 deste Regulamento, cada 

consello sectorial poderá dispoñer a creación dunha Comisión permanente, se se 

apreciase que a composición do Pleno do Consello fose tan numerosa que, por 

operatividade, fose necesaria a existencia deste órgano. O/A presidente/a do 

Consello sectorial, ou o/a vicepresidente/a en quen delegase esta función, será 

tamén presidente/a da súa Comisión permanente. Os criterios de composición e 

funcionamento da Comisión permanente serán establecidos por acordo do Pleno do 

Consello por proposta da Presidencia, debendo, en todo caso, incorporar un/unha 

concelleiro/a en representación de cada un dos grupos políticos que compoñen a 

Corporación. Os vogais que formen parte da Comisión permanente serán 

designados pola Presidencia do Consello de entre os membros do mesmo. 

Artigo 18.- Cada membro da Comisión permanente terá voz e voto, coa excepción 

do/a secretario/a que terá unicamente voz. 

Artigo 19.- Serán funcións da Comisión permanente: 

a) Desenvolver os traballos encomendados polo Pleno do Consello sectorial. 

b) Presentar e promover iniciativas de actuación ao Pleno do Consello sectorial. 

c) Elaborar informes sobre a xestión e seguimento dos plans e programas que se 

estean executando. 

d) Coordinar os traballos das comisións de estudo que se creen. 

e) As demais que expresamente non estean atribuídas a outros órganos do 

Consello. 

Artigo 20.- O réxime das sesións da Comisión Permanente será establecido polo 

Pleno do Consello. 

Artigo 21.- A orde do día das convocatorias será fixado pola Presidencia e conterá, 

como mínimo, para as sesións ordinarias: 

a) Aprobación da acta da sesión anterior. 



b) Os asuntos para os que se convocou. 

c) Rogos e preguntas.  

A orde do día das sesións extraordinarias conterá como mínimo, o asunto ou 

asuntos que a motiven, para os que se convoca. 

Artigo 22.- A Comisión permanente considerarase validamente constituída coa 

asistencia da maioría absoluta do número legal dos seus membros en primeira 

convocatoria. Se nesta primeira convocatoria non existira quórum necesario, 

segundo o disposto no parágrafo anterior, entenderase convocada a sesión 

automaticamente trinta minutos despois, sendo válida a súa constitución en 

segunda convocatoria calquera que sexa o número de asistentes. Tanto en primeira 

como en segunda convocatoria requírese a asistencia da Presidencia e da 

Secretaría, ou de quen legalmente substitúa a estas, que deberán manterse 

durante toda a sesión. 

Artigo 23.- Os acordos da Comisión permanente adoptaranse por maioría simple 

dos asistentes; en caso de empate decidirá o voto de calidade do/a presidente/a. 

Artigo 24.- A renovación dos membros da Comisión permanente farase cada dous 

anos e de maneira rotativa, co fin de facilitar a participación. 

Capítulo V 

Das comisións de estudo 

Artigo 25.- Os consellos sectoriais poderán constituír, con carácter temporal ou 

permanente, comisións de estudo ou grupos de traballo para a análise e a 

investigación dos problemas do sector que corresponda ao Consello sectorial de que 

se trate. 

Artigo 26.- O número e a composición das comisións de estudo serán establecidos 

en función das liñas de traballo e das prioridades de actuación do Consello sectorial. 

Artigo 27.- As comisións de estudo estarán integradas por membros do Consello e 

persoas propostas en calidade de especialistas nos diferentes temas obxecto de 

estudo. 

Artigo 28.- As comisións de estudo terán as seguintes funcións: 

1. Realizar estudos e presentar iniciativas referidas á problemática do sector. 

2. Asesorar aos órganos colexiados do Consello, en relación aos asuntos ou 

problemas do sector, cando así se lles requira. 

Capítulo VI 

Da Secretaría 

Artigo 29.- Corresponderá ao/á secretario/a xeral do Concello, ou ao/á 

funcionario/a municipal en quen delegue, actuar como secretario/a de todos os 

órganos colexiados do Consello sectorial. 



Artigo 30.- Así mesmo, o Consello sectorial disporá dunha Secretaría técnica, que 

terá as funcións propias dun órgano de soporte técnico e administrativo, e estará 

adscrita á área a que corresponda cada Consello sectorial. 

Artigo 31.- Son funcións da Secretaría: 

a) Levantar acta das reunións dos órganos colexiados do Consello sectorial. 

b) Velar polo cumprimento do establecido no Regulamento marco dos consellos 

sectoriais, así como nos regulamentos internos de funcionamento que, no seu caso, 

sexan aprobados. 

c) Expedir cualificacións. 

d) Custodiar os libros de actas e o selo do Consello. 

e) Cumprimentar os acordos que se adopten, logo do visto e prace da Presidencia, 

así como a súa notificación en forma. 

Título III 

Dereitos e deberes dos membros do Consello 

Artigo 32.- Son dereitos dos membros dos órganos do Consello: 

a) Solicitar a inclusión dos asuntos que estimen pertinentes na orde do día das 

sesións dos órganos colexiados. 

b) Asistir ás reunións que se convoquen, participar nos debates, formular rogos e 

preguntas e exercer o seu dereito ao voto. 

c) Solicitar a través do presidente certificacións dos actos e acordos das sesións. 

d) Recibir a información adecuada para cumprir debidamente as funcións que teñen 

asignadas. 

Artigo 33.- Son deberes dos membros dos órganos do Consello: 

a) Asistir ás reunións que se convoquen. 

b) Absterse cando os asuntos que se traten afecten a intereses particulares das 

entidades que representan. 

c) Gardar a confidencialidade precisa cando a natureza do asunto o requira. 

Artigo 34.- Perderase a condición de membro do Consello: 

a) Por acordo dos órganos ou entidades representados nos mesmos, que o 

comunicarán á Secretaría do Consello sectorial. 

b) Por renuncia da persoa interesada, que se comunicará ao órgano ou entidade á 

que representa e á Secretaría dos consellos. 

c) Por calquera declaración xudicial que afecte á súa capacidade de obrar ou que o 

inhabilite para o exercicio de calquera cargo público. 

d) Aqueles membros que o sexan en representación de cargo público ao ser 

cesados no mesmo. 

Artigo 35.- Poderán asistir ás reunións do Pleno do Consello sectorial e da 

Comisión permanente do Consello, ou integrarse nas comisións de estudo, aquelas 



persoas designadas pola Presidencia a quen, por razón da súa competencia na 

materia ou por representar a entidades ou institucións, afecten directamente aos 

temas de que se trate. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

No prazo de seis meses deberán adaptarse a esta normativa os consellos sectoriais 

constituídos con anterioridade á entrada en vigor do presente regulamento. 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

PRIMEIRA 

A interpretación e aplicación deste regulamento corresponderá ao Pleno do Concello 

e a execución á Alcaldía-Presidencia, logo do informe en todo caso da Comisión de 

participación cidadá. 

SEGUNDA 

No non previsto neste regulamento serán de aplicación as disposicións legais 

vixentes en materia de réxime local. 

DISPOSICIÓN DERROGATORIA 

Desde a data de entrada en vigor do presente regulamento fican derrogadas todas 

as disposicións ou resolucións municipais anteriores que se opoñan ao disposto no 

mesmo, coa excepción do Regulamento orgánico municipal e o Regulamento 

orgánico de participación cidadá. 

DISPOSICIÓN FINAL 

O presente regulamento, unha vez que se someta a información pública e se 

aprobe definitivamente no Pleno municipal, entrará en vigor aos trinta días da súa 

publicación no BOP e unha vez que transcorra o prazo disposto no artigo 65 da Lei 

7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 

Culleredo, 15 de xaneiro de 2008. 

O alcalde, 

Asdo: Julio Sacristán de Diego. 

Reg. 08/796-x 
 
 
 
 
 


