CERTIFICACIÓN DE SECRETARÍA

María del Carmen Limia Fernández, secretaria do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra,
CERTIFICO:

O Consorcio de Turismo Ribeira Sacra no pleno que tivo lugar o día 31 de marzo de
2016 tomou o acordo que copiado literalmente di:

13º.- APROBACIÓN DA PROPOSTA DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS

Acórdase con 17 votos a favor e 2 abstencións (Concello de Monforte de Lemos e
Asociación Ribeira Sacra Rural) dos 23 votos que integran a entidade, que con
voto ponderado suman 165 votos a favor e 28 abstencións dos 229 votos da
totalidade:

1.- Aprobar INICIALMENTE a modificación e actualización dos estatutos do
Consorcio de Turismo Ribeira Sacra para a súa adaptación ao establecido na Lei
27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sustentabilidade da Administración
Local, para a súa adaptación á Lei 15/2014, de 16 de setembro, de Racionalización do
Sector Público e outras medidas de reforma administrativa e para, modificar e actualizar
o articulado conforme á Lei 5/1997, de 27 de xullo, de Administración Local de Galicia
e demais lexislación vixente aplicable a esta materia.
Os estatutos modificados son os seguintes:
__________________
TITULO PRELIMINAR
Disposicións xerais
Art. 1º.- Composición e denominación do Consorcio.
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ANTES:
1. Os municipios de Portomarín, Taboada, Chantada, Carballedo, O Saviñao, Pantón,
Sober, Monforte de Lemos, A Proba do Brollón, Ribas de Sil, Quiroga, Paradela e
Bóveda, todos eles da provincia de Lugo, e os municipios de A Peroxa, Nogueira de
Ramuín, Parada do Sil, A Teixeira, Castro Caldelas, Montederramo, Xunqueira de
Espadañedo e Esgos, todos eles da provincia de Ourense, a Asociación Profesional
Ribeira Sacra Rural e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra,
constitúen un consorcio local, sen prexuízo de que no futuro se podan incorporar
outras Administración Públicas ou entidades privadas sen ánimo de lucro conforme ás
previsións estatutarias, de conformidade co establecido nos artigos 37 a 40 do
Regulamento de Servizos das Corporacións Locais, aprobado por Decreto do 17-61955; artigos 3, 26, 47.3º b), 57, 85 e 87 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local; artigos 35, 36 e 110 do R.D. lexislativo 781/1986, de 18 de abril,
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local; artigo 7 de la Lei 30/1992, del 26 de novembro, de réxime xurídico das
Administracións Públicas e de procedemento administrativo común; artigos 2 al 6, 8,
137 e ss, 149 ao 152 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.
2. Recibe a denominación de “CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA”.
3. Os estatutos determinan as particularidades do seu réxime orgánico, funcional e
financeiro.

MODIFÍCASE:
1. Os municipios de Portomarín, Taboada, Chantada, Carballedo, O Saviñao , Pantón,
Sober, Monforte de Lemos, A Proba do Brollón, Ribas de Sil, Quiroga, Paradela e
Bóveda, todos eles da provincia dá Lugo, e os municipios da Peroxa, Nogueira de
Ramuín, Parada do Sil, A Teixeira, Castro Caldelas, Montederramo, Xunqueira de
Espadañedo e Esgos, todos eles da provincia de Ourense, a Asociación Profesional
Ribeira Sacra Rural e o Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra,
constitúen un consorcio local, sen prexuízo de que no futuro se poidan incorporar
outras Administracións públicas ou entidades privadas sen ánimo de lucro conforme ás
previsións estatutarias, de conformidade co establecido nos artigos 37 a 40 do
Regulamento de servizos das corporacións locais, aprobado por Decreto do 17-6-1955
(DERROGADO POLA DISPOSICIÓN DEROGATIVA UNICA h) da lei 40/2015 do
régimen xurídico do sector público, 57, 85 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
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bases de régimen local; artigos 35, 36 do R.D. lexislativo 781/1986, do 18 de abril,
polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de
réxime local; artigo 7 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común; artigos 2 ao 6, 8,
137 e ss, 149 ao 152 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.
2. Recibe a denominación de “CONSORCIO DE TURISMO RIBEIRA SACRA”.
3.- Este Consorcio adscríbese ao Concello de Monforte de Lemos, de conformidade co
previsto na Disposición Adicional vixésima da Lei 30/92, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, de
acordo con disposición final segunda da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de
racionalización e sustentabilidade da Administración Local.
Esta adscrición faise ao Concello de Monforte de Lemos, para darlle cumprimento á
DF 20ª, 1,2, a). Por acordo do pleno do Consorcio, sen necesidade de modificación
estatutaria, ao resultar devandito acordo de mandato legal, pode adscribirse a outra
Administración si esta reúne os criterios de prioridad conforme determina a DL
indicada.
4. Os estatutos determinan as particularidades do seu réxime orgánico, funcional e
financeiro.

Art. 3º.- Sedes e domicilios.
ANTES:
1. Inicialmente, mentres non dispoña de locais propios, o domicilio do consorcio e os
seus servizos xerais estarán no municipio do alcalde do que exerza a presidencia, ou en
calquera outro que acorde o pleno.
2. No entanto, o pleno, ou calquera outro órgano complementario, poderá realizar as
súas sesións en calquera das sedes das entidades consorciadas ou das instalacións
conformes aos servizos que preste.
3. O pleno poderá modificar o domicilio, o cal se lles notificará a todos os entes
consorciados, facéndose público no BOP, no Diario Oficial de Galicia, e nunha
publicación de gran difusión, e comunicaráselle á Administración Estatal e
Autonómica.
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4. Os servizos especializados do consorcio poderán instalarse en calquera dos
municipios consorciados, segundo acordo do pleno.

MODIFÍCASE:
1. Mentres non se dispoña de locais propios, o domicilio e a sede fiscal do consorcio
estarán no Municipio de Monforte de Lemos por estar considerado capital de Ribeira
Sacra, pola súa localización xeográfica nun lugar estratéxico da zona e polo tamaño
dese concello con respecto ao resto dos que forman parte. Este Municipio albergará
un centro de almacenaxe de materiais de imprenta, publicacións, merchandising oficial
e calquera outro elemento de pequeno tamaño a custodiar polo consorcio.
2. A sede de Presidencia estará no municipio do alcalde/concelleiro do que exerza a
presidencia, ou en calquera outro que acorde o pleno.
3. No entanto, o pleno, ou calquera outro órgano complementario, poderá realizar as
súas sesións en calquera das sedes das entidades consorciadas ou das instalacións
conformes aos servizos que preste.
4. O pleno poderá modificar o domicilio e o resto de dependencias, os cales se lles
notificarán a todos os entes consorciados, facéndose público no BOP, no Diario Oficial
de Galicia, e nunha publicación de gran difusión, e comunicaráselle á Administración
Estatal e Autonómica.
5. Os servizos especializados de Secretaría, Intervención, Xerencia e Administración do
consorcio, estarán no lugar onde exerzan o habilitado nacional a secretaría e/ou
intervención ou o persoal adscrito ao consorcio procedente dunha reasignación.

Art. 7º.- Quórum de acordos.
ANTES:
Cando, en virtude de disposicións legais ou destes estatutos, se esixa quórum especial
de maioría absoluta do número legal de votos asignados aos membros do pleno e do
número de representantes das entidades consorciadas, na adopción de acordos por
devandito órgano, entenderase que existe aquela cando os votos favorables sumen máis
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da metade do total de votos asignados ao pleno, así como o voto favorable da metade
máis un do número de representantes das entidades consorciadas.

MODIFÍCASE:
Os acordos do Consello Reitor adoptaranse por maioría simple dos membros presentes
e, procederase en caso de empate, na forma prevista na normativa de réxime local.
Cando, en virtude de disposicións legais ou destes estatutos, se esixa quórum especial
de maioría absoluta do número legal de votos asignados aos membros do pleno e do
número de representantes das entidades consorciadas, na adopción de acordos por
devandito órgano, entenderase que existe aquela cando os votos favorables sumen máis
da metade do total de votos asignados ao pleno, así como o voto favorable da metade
máis un do número de representantes das entidades consorciadas.

TITULO I
Réxime orgánico.
CAPÍTULO I
Da organización
Art. 9º.- O Consello Reitor. Composición.
ANTES:
1. O Consello Reitor, supremo órgano de goberno do consorcio, o que personifica e
representa con carácter de corporación de dereito público, está integrado polos
alcaldes ou membros da corporación ou directivas en quen deleguen, das entidades
consorciadas.
2. Asistirán ás reunións do pleno, con voz pero sen voto, o secretario e o interventor do
consorcio, así como, cando sexa requirido para iso, o xerente, ou calquera outro
persoal especializado na materia que se vaia a tratar.
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3. A cada entidade consorciada corresponderalle o mesmo número de votos que o
número legal de membros da súa corporación ou no caso distinto a un concello, o
acordado polo Consello Reitor.
Na súa aplicación, cada un dos membros consorciados disporá do seguinte número de
votos no pleno e no Consello Reitor:
Municipio

Habitantes
01/01/2011

Nº Concelleiros

A Pobra do Brollón

2.027

11

4,56431535

Portomarín

1.737

11

4,56431535

Taboada

3.345

11

4,56431535

Chantada

8.897

13

5,39419087

Carballedo

2.593

11

4,56431535

O Saviñao

4.408

11

4,56431535

Pantón

2.936

11

4,56431535

Sober

2.516

11

4,56431535

Monforte de Lemos

19.622

17

7,05394191

9

3,73443983

Ribas de Sil

1.098

Porcentaxe(%)

Quiroga

3.711

11

4,56431535

Paradela

2.068

11

4,56431535

Bóveda

1.624

9

3,73443983

TOTAL LUGO

56.582

147

60,9958506
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11

4,56431535

11

4,56431535

648

7

2,90456432

428

7

2,90456432

1.533

9

3,73443983

A Peroxa

2.179

Nogueira de
Ramuín

2.381

Parada de Sil
A Teixeira
Castro Caldelas
Xunqueira de
Espadañedo

914

9

3,73443983

1.194

9

3,73443983

935

9

3,73443983

10.212

72

29,8755187

Consello Regulador da
Denominación de Orixe
Ribeira Sacra

--

11

4,56431535

Asociación RS Rural

--

11

4,56431535

66.794

241

100

Esgos
Montederramo
TOTAL OURENSE

SECTOR PRIVADO

TOTAL

4. Os votos correspondentes ás entidades consorciadas serán actualizados cada vez que
varíe o número de membros das corporacións locais.
5. As actualizacións previstas no número anterior non terán a consideración de
modificacións estatutarias, e, polo tanto, non se requirirá seguir o procedemento
previsto nos Estatutos para a súa modificación.
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MODIFÍCASE:
1. O Consello Reitor, supremo órgano de goberno do consorcio, o que personifica e
representa con carácter de corporación de dereito público, está integrado polos
alcaldes dos municipios consorciados ou membros da corporación en quen deleguen, e
os directivos dos Consellos e Asociacións que se integren no consorcio.
2. Asistirán ás reunións do pleno, con voz pero sen voto, o secretario-interventor
habilitado nacional ou nomeado da reasignación de postos de traballo existentes nas
Administracións participantes e o xerente.
3. A cada entidade consorciada corresponderalle o mesmo número de votos que o
número legal de membros da súa corporación ou en caso diferente ao dun concello, o
acordado polo Consello Reitor.
Na súa aplicación, cada un dos membros consorciados disporá do seguinte número de
votos no pleno e no Consello Reitor:
MUNICIPIO

HABITANTES CONCELLEIROS PORCENTAXE

LUGO
A Pobra do Brollón

1.830

9

3,930131004

Bóveda

1.571

9

3,930131004

Carballedo

2.401

11

4,80349345

Chantada

8.553

13

5,676855895

Monforte de Lemos

19.201

17

7,423580786

O Saviñao

4.113

11

4,80349345

Pantón

2.708

11

4,80349345

Paradela

1.967

9

3,930131004

Portomarin

1.624

9

3,930131004
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Quiroga

3.501

11

4,80349345

Ribas de Sil

1.011

9

3,930131004

Sober

2.453

11

4,80349345

Taboada

3.101

11

4,80349345

TOTAL

141

OURENSE
A Peroxa

1.999

9

3,930131004

A Teixeira

391

7

3,056768559

Castro Caldelas

1.376

9

3,930131004

Esgos

1.216

9

3,930131004

822

7

3,056768559

2.198

11

4,80349345

634

7

3,056768559

Montederramo
Nogueira de Ramuín
Parada de Sil
Xunqueira
Espadañedo

de

863

TOTAL

7

3,056768559

66

Consello Regulador dá
Denominación de Orixe
Ribeira Sacra

11

Asociación RS Rural

11

4,80349345

229

100

TOTAL

4,80349345

63.533
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4. Os votos correspondentes ás entidades consorciadas serán actualizados cada vez que
varíe o número de membros das corporacións locais.
5. As actualizacións previstas no número anterior non terán a consideración de
modificacións estatutarias, e, por tanto, non se requirirá seguir o procedemento
previsto nestes Estatutos para a súa modificación, senón simplemente a acreditación
baixo a fórmula de certificación do funcionario que corresponda e, da Administración
competente.

Art. 10º.- Duración do mandato.
ANTES:
O mandato de cada representante municipal no consorcio finalizará cando deixe de ser
membro da corporación que representa, ou ben, cando o Pleno do ente local que lle
outorgou a representación proceda a retirarlla ao representante en cuestión, e sexa así
notificado ao Consorcio, por parte dese ente local. No entanto, ao finalizar o mandato
de catro anos ao que se refire a Lei do réxime local, o representante cesante continuará
nas súas funcións soamente para a administración ordinaria até a toma de posesión do
seu sucesor. No caso de extinguirse o Consorcio, extinguirase tamén o mandato.

MODIFÍCASE:
O mandato de cada representante municipal no consorcio finalizará cando deixe de ser
membro da corporación que representa, ou ben, cando o Pleno do ente local que lle
outorgou a representación proceda a designar outro representante
e sexa así
notificado ao Consorcio, por parte dese ente local. No entanto, ao finalizar o mandato
de catro anos ao que se refire a Lei do réxime local, o representante cesante continuará
nas súas funcións soamente para a administración ordinaria até a toma de posesión do
seu sucesor. No caso de extinguirse o Consorcio, extinguirase tamén o mandato.
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Art. 12º.- Competencias do Presidente e do Vicepresidente.
ANTES:
1. O presidente do Consello Reitor, que será tamén o do consorcio posúe, en todo caso,
as seguintes atribucións:
a) Dirixir o goberno e a administración, velando polo cumprimento dos estatutos.
b) A representación legal e a firma de cantos documentos públicos ou privados sexan
necesarios ou útiles para o cumprimento dos seus fins.
c) Convocar e presidir as sesións do pleno, excepto os supostos previstos na lexislación
do réxime local, e de calquera outro órgano do consorcio, e decidir os empates con
voto de calidade.
d) Dirixir, inspeccionar e impulsar as obras, servizos e actividades, xestionando con
entidades públicas e privadas a resolución dos problemas que o afecten, ordenando os
informes, estudos e consultas pertinentes.
e) Ditar bandos.
f) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, dispor
gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de crédito, con
exclusión das recollidas no artigo 177 do texto refundido da Lei 39/1988, do 28 de
decembro, reguladora das Facendas Locais; ordenar pagamentos e render contas; todo
isto de conformidade co disposto no texto refundido de a Lei reguladora das Facendas
Locais.
g) Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de persoal
aprobado polo pleno, aprobar as bases das probas para a selección do persoal e para
os concursos de provisión de postos de traballo e distribuír as retribucións
complementarias que non sexan fixas e periódicas.
h) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal e acordar o seu nomeamento e
sancións, incluída a separación do servizo do persoal do consorcio e o despedimento
do persoal laboral, dando conta ao pleno, nestes dous últimos casos, na primeira sesión
que realice. Esta atribución entenderase sen prexuízo do disposto nos artigos 99.1º e 3º
da Lei reguladora das bases de réxime local.
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i) O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa do consorcio nas
materias da súa competencia, mesmo cando as tivese delegado noutro órgano, e, en
caso de urxencia, en materias da competencia do pleno, neste suposto dándolle conta a
leste na primeira sesión que realice para a súa ratificación.
j) A iniciativa de proporlle ao pleno a declaración de lesividad en materias da súa
competencia.
k) Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade, en caso de catástrofe ou de
infortunios públicos e grave risco destes, as medidas necesarias e adecuadas, dándolle
conta inmediata ao pleno.
l) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10 por
100 dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os 60.000 de euros;
incluídas as de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro
anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a
porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro
exercicio, nin a contía sinalada.
m) A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a
súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.
n) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10 por 100 dos
recursos ordinarios do orzamento nin os 3.000.000 de euros, así como o alleamento do
patrimonio, para bens inmobles e mobles, sempre que estea previsto no orzamento.
ñ) Ordenar a publicación, execución e facer cumprir os acordos do consorcio.
ou) As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do
Estado ou das Comunidades Autónomas asígnenlles aos consorcios, e non atribúanlles
a outros órganos de leste.
p) A organización e o control dos servizos administrativos e técnicos do consorcio, así
como dirixir, impulsar e inspeccionar todas as obras, servizos e actividades de leste.
q) Presentarlle ao pleno os estudos, proxectos e iniciativas de interese para o
consorcio, o plan de xestión dos servizos e actividades, así como o estudo, preparación
e ditame dos asuntos dos que, por razón da materia, a súa resolución lle incumba ao
pleno.
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r) O desempeño das tarefas ordinarias do consorcio, así como a aprobación dos actos
necesarios para o seu funcionamento.
s) Coordinar as tarefas do consorcio cos servizos municipais directa ou indirectamente
relacionados coa competencia consorcial.
t) As funcións que para o desenvolvemento dos servizos deleguelle o pleno.
ou) Calquera outra función non atribuída aos demais órganos de goberno e
administración do consorcio.
2. En caso de ausencia, enfermidade, incapacidade ou vacante do presidente, serán
exercidas as súas funcións polo vicepresidente.
3. O presidente pode delegar no vicepresidente ou no pleno o exercicio das súas
atribucións, excepto as de convocar e presidir as sesións do pleno, decidir os empates
co voto de calidade, a concertación das operacións de crédito, a xefatura superior de
todo o persoal, a separación do servizo de leste e o despedimento do persoal laboral, e
as enunciadas nas letras a), e), i), j), k) e t) do número 1 deste artigo.
4. O presidente poderá, así mesmo, conferir as delegacións especiais para encargos
específicos, a favor de calquera membro do consorcio. O acordo de delegación
determinará os asuntos que esta comprenda, as potestades que se delegan e as
condicións concretas do seu exercicio.

MODIFÍCASE:
1. O presidente do Consello Reitor, que será tamén o do consorcio posúe, en todo caso,
as seguintes atribucións:
a) Dirixir o goberno e a administración, velando polo cumprimento dos estatutos.
b) A representación legal e a firma de cantos documentos públicos ou privados sexan
necesarios ou útiles para o cumprimento dos seus fins.
c) Convocar e presidir as sesións do pleno, excepto os supostos previstos na lexislación
do réxime local, e de calquera outro órgano do consorcio, e decidir os empates con
voto de calidade.
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d) Dirixir, inspeccionar e impulsar as obras, servizos e actividades, xestionando con
entidades públicas e privadas a resolución dos problemas que o afecten, ordenando os
informes, estudos e consultas pertinentes.
e) Ditar bandos.
f) O desenvolvemento da xestión económica de acordo co orzamento aprobado, dispor
gastos dentro dos límites da súa competencia, concertar operacións de crédito, con
exclusión das recollidas no artigo 177 do texto refundido da Lei 39/1988, do 28 de
decembro, reguladora das Facendas Locais; ordenar pagamentos e render contas; todo
isto de conformidade co disposto no texto refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais.
g) Aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e o cadro de persoal
aprobado polo pleno, aprobar as bases das probas para a selección do persoal e para
os concursos de provisión de postos de traballo e distribuír as retribucións
complementarias que non sexan fixas e periódicas.
h) Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal e acordar o seu nomeamento e
sancións, incluída a separación do servizo do persoal do consorcio e o despedimento
do persoal laboral, dando conta ao pleno, nestes dous últimos casos, na primeira sesión
que realice. Esta atribución entenderase sen prexuízo do disposto nos artigos 99.1º e 3º
da Lei reguladora das bases de réxime local.
i) O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa do consorcio nas
materias da súa competencia, mesmo cando as tivese delegado noutro órgano, e, en
caso de urxencia, en materias da competencia do pleno, neste suposto dándolle conta a
leste na primeira sesión que realice para a súa ratificación.
j) A iniciativa de proporlle ao pleno a declaración de lesividad en materias da súa
competencia.
k) Adoptar persoalmente, e baixo a súa responsabilidade, en caso de catástrofe ou de
infortunios públicos e grave risco destes, as medidas necesarias e adecuadas, dándolle
conta inmediata ao pleno.
l) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10 por
100 dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso, os 60.000 de euros;
incluídas as de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior a catro
anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a
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porcentaxe indicada, referido aos recursos ordinarios do orzamento do primeiro
exercicio, nin a contía sinalada.
m) A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a
súa contratación ou concesión e estean previstos no orzamento.
n) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10 por 100 dos
recursos ordinarios do orzamento nin os 3.000.000 de euros, así como o alleamento do
patrimonio, para bens inmobles e mobles, sempre que estea previsto no orzamento.
ñ) Ordenar a publicación, execución e facer cumprir os acordos do consorcio.
ou) As demais que expresamente lle atribúan as leis e aquelas que a lexislación do
Estado ou das Comunidades Autónomas asígnenlles aos consorcios, e non atribúanlles
a outros órganos de leste.
p) A organización e o control dos servizos administrativos e técnicos do consorcio, así
como dirixir, impulsar e inspeccionar todas as obras, servizos e actividades de leste.
q) Presentarlle ao pleno os estudos, proxectos e iniciativas de interese para o
consorcio, o plan de xestión dos servizos e actividades, así como o estudo, preparación
e ditame dos asuntos dos que, por razón da materia, a súa resolución lle incumba ao
pleno.
r) O desempeño das tarefas ordinarias do consorcio, así como a aprobación dos actos
necesarios para o seu funcionamento.
s) Coordinar as tarefas do consorcio cos servizos municipais directa ou indirectamente
relacionados coa competencia consorcial.
t) As funcións que para o desenvolvemento dos servizos deleguelle o pleno.
ou) Calquera outra función non atribuída aos demais órganos de goberno e
administración do consorcio.
2. En caso de ausencia, enfermidade, incapacidade ou vacante do presidente, serán
exercidas as súas funcións polo vicepresidente.
3. O presidente pode delegar no vicepresidente ou no pleno o exercicio das súas
atribucións, excepto as de convocar e presidir as sesións do pleno, decidir os empates
co voto de calidade, a concertación das operacións de crédito, a xefatura superior de
todo o persoal, a separación do servizo de leste e o despedimento do persoal laboral, e
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as enunciadas nas letras a), e), i), j), k) e t) do número 1 deste artigo.
4. O presidente poderá, así mesmo, conferir as delegacións especiais para encargos
específicos, a favor de calquera membro do consorcio. O acordo de delegación
determinará os asuntos que esta comprenda, as potestades que se delegan e as
condicións concretas do seu exercicio.
O vicepresidente ten como competencia substituír ao Presidente en todas os seus
funciones, en caso de ausencia, enfermidade ou impedimento que o imposibilite para o
exercicio das súas atribucións, nos termos previstos na lexislación de aplicación.

CAPÍTULO II
Do persoal.
Art. 15º.- Secretario/a-interventor/a e Tesoureiro/a.
ANTES:
1. As funcións do secretario-interventor, do consorcio serán exercidas polos habilitados
nacionais, dacordo coa normativa que regula ditos corpos e as competencias delegadas
na Xunta de Galicia en relación aos mesmos.
2. As funcións de Tesoureiro/a, serán exercidas por un membro designado polo Pleno
do Consello Reitor, e por maioría absoluta, de entre vos membros que representan as
entidades consorciadas.

MODIFÍCASE:
Este persoal ao servizo do consorcio será procedente exclusivamente dunha
reasignación de postos de traballo das administracións participantes.
O réxime xurídico e retributivo, do persoal do Consorcio será o da Administración
Pública de adscrición e as súas retribucións en ningún caso poderán superar as
establecidas para postos de traballo equivalentes naquela.
As funcións de secretario-interventor/a e do tesoureiro/a de o consorcio serán
exercidas polos habilitado nomeado de reasignación de efectivos dos postos existentes
das administraciones que integran o Consorcio, concellos e as Deputacións de Lugo e
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Ourense, de acordo coa normativa que regula devanditos corpos e as competencias
delegadas na Xunta de Galicia en relación aos mesmos.
A tesouraría do consorcio rexerase polo disposto na modificación pola Disposición
Transitoria 7ª da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da administración local, operada pola Disposición final 2ª da Lei
18/2015, de 9 de xullo.
Neste caso, solicitarase colaboración ás Deputacións Provinciais de Lugo e Ourense,
para que dentro do seu persoal poidan

Art. 16º.- Xerencia.
ANTES:
1. Por proposta da presidencia, o pleno nomeará un xerente. Devandito posto de
traballo, sometido á lexislación laboral, terá que ser desempeñado pola persoa con
formación e titulación apropiada que a capacite para realizar as funcións propias do
posto. Obterá este cargo con sujeción aos principios de capacidade, méritos,
publicidade e igualdade. Tamén queda aberta a posibilidade de que esta figura non
sexa exercida por persoa física, si por persoa xurídica, quedando sometida aos
principios da contratación administrativa, a súa contratación.
2. Son funcións do xerente:
a) Velar e facer cumprir os acordos e resolucións dos órganos de goberno do
consorcio.
b) Dirixir e coordinar a actuación do consorcio, de conformidade cos regulamentos
aprobados e as directrices dos órganos de goberno.
c) Vixiar, fiscalizar, supervisar, impulsar, e inspeccionar as obras, o funcionamento dos
servizos, actividades, dependencias e persoal ao seu cargo.
d) Asistir con voz e sen voto, cando sexa requirido para iso, ás sesións do pleno e
demais órganos de goberno.
e) Elaborar e propor proxectos, plans de actuación de xestión dos servizos e
actividades e programas de necesidades do consorcio.
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f) Asistencia técnica ao presidente e órganos de goberno.
g) Informar os asuntos que deban tratarse nas sesións dos órganos de goberno, sen
prexuízo das funcións asesoras que correspondan á secretaría e intervención do
consorcio.
h) Elaborar o anteproxecto do orzamento, e a programación plurianual, así como a
memoria anual de rendición de contas.
i) Supervisar a xestión económica e administrativa do
normas que esixe á súa natureza pública.

consorcio, axustándose ás

j) Promover os expedientes de contratación de toda clase, de obras, servizos, e
subministración.
k) Formular as propostas de gastos correntes, así como de contribucións económicas
das entidades consorciadas.
l) Elevar anualmente ao pleno unha memoria das actividades do consorcio.
ll) Propor as medidas e reformas que considere convenientes para o mellor
cumprimento do obxecto e fins do consorcio.
m) Manter un contacto permanente cos responsables executivos e técnicos das
institucións e entidades integrantes do consorcio, co fin de garantir a máxima
coordinación funcional.
n) As demais que lle sexan encomendadas polos órganos de goberno.

MODIFÍCASE:
1. A proposta da presidencia, o pleno decidirá si o/a xerente será unha persoa física
sometida ao réxime laboral ou unha persoa xurídica sometida aos principios da
contratación administrativa. Devandito posto de traballo, sometido á lexislación
laboral ou persoa xurídica, sometida aos principios da contratación administrativa do
Sector Público, terá que ser desempeñado pola persoa con formación e titulación
apropiada que a capacite para realizar as funcións propias do posto. Obterá este cargo
con sujeción aos principios de capacidade, méritos, publicidade e igualdade, e tamén
aos principios da Contratación Pública de tratarse de persoa xurídica.
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2. Son funcións do xerente:
a) Velar e facer cumprir os acordos e resolucións dos órganos de goberno do
consorcio.
b) Dirixir e coordinar a actuación do consorcio, de conformidade cos regulamentos
aprobados e as directrices dos órganos de goberno.
c) Vixiar, fiscalizar, supervisar, impulsar, e inspeccionar as obras, o funcionamento dos
servizos, actividades, dependencias e persoal ao seu cargo.
d) Asistir con voz e sen voto, cando sexa requirido para iso, ás sesións do pleno e
demais órganos de goberno.
e) Elaborar e propor proxectos, plans de actuación de xestión dos servizos e
actividades e programas de necesidades do consorcio.
f) Asistencia técnica ao presidente e órganos de goberno.
g) Informar os asuntos que deban tratarse nas sesións dos órganos de goberno, sen
prexuízo das funcións asesoras que correspondan á secretaría e intervención do
consorcio.
h) Elaborar o anteproxecto do orzamento, e a programación plurianual, así como a
memoria anual de rendición de contas.
i) Supervisar a xestión económica e administrativa do
normas que esixe á súa natureza pública.

consorcio, axustándose ás

j) Promover os expedientes de contratación de toda clase, de obras, servizos, e
subministración.
k) Formular as propostas de gastos correntes, así como de contribucións económicas
das entidades consorciadas.
l) Elevar anualmente ao pleno unha memoria das actividades do consorcio.
ll) Propor as medidas e reformas que considere convenientes para o mellor
cumprimento do obxecto e fins do consorcio.
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m) Manter un contacto permanente cos responsables executivos e técnicos das
institucións e entidades integrantes do consorcio, co fin de garantir a máxima
coordinación funcional.
n) As demais que lle sexan encomendadas polos órganos de goberno.

Art. 17º.- Persoal laboral e eventual.
ANTES:
1. O resto do persoal que precise o consorcio estará sometido ao réxime de dereito
laboral. O número de postos de traballo e as funcións atribuídas a cada un deles serán
as que se determinen no cadro de persoal e relación de postos de traballo, axustándose
a súa selección ao disposto para as corporacións locais.

2. Poderase nomear persoal eventual, na forma establecida polos artigos 104 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, e 250 da Lei 5/1997, do 22
de xullo, de Administración Local de Galicia.

MODIFÍCASE:
O resto do persoal que precise o consorcio só poderá ser dunha reasignación de
efectivos das Administracións que integran o Consorcio.

TITULO III
Réxime económico, financeiro e contable.
Art. 26º.- Contribucións económicas ordinarias.
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ANTES:
1. As contribucións económicas ordinarias anuais de cada entidade consorciada
calcularanse en función da poboación de cada municipio resultante do último padrón
aprobado o 31 de decembro, segundo datos oficiais proporcionados polo Instituto
Nacional de Estatística.
2. Para o ano 2012, as porcentaxes provisionais de contribución, correspóndense cos
datos facilitados polo INE, referidos á poboación de cada un dos municipios a 01-012011.

Habitantes
01/01/2011

Porcentaxe(%)

A Pobra do Brollón

2.027

4,56431535

Portomarín

1.737

4,56431535

Taboada

3.345

4,56431535

Chantada

8.897

5,39419087

Carballedo

2.593

4,56431535

O Saviñao

4.408

4,56431535

Pantón

2.936

4,56431535

Sober

2.516

4,56431535

Monforte de Lemos

19.622

7,05394191

1.098

3,73443983

Quiroga

3.711

4,56431535

Paradela

2.068

4,56431535

Municipio

Ribas de Sil
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Bóveda

1.624

3,73443983

TOTAL LUGO

56.582

60,9958506

A Peroxa

2.179

4,56431535

Nogueira de
Ramuín

2.381

4,56431535

Parada de Sil

648

2,90456432

A Teixeira

428

2,90456432

1.533

3,73443983

914

3,73443983

1.194

3,73443983

935

3,73443983

Castro Caldelas
Xunqueira de
Espadañedo
Esgos
Montederramo
TOTAL OURENSE

10.212

29,8755187

Consello Regulador da
Denominación de Orixe
Ribeira Sacra

--

4,56431535

Asociación RS Rural

--

4,56431535

66.794

100

TOTAL

3. Para a determinación das porcentaxes e contribucións do ano 2013, e dos sucesivos,
procederase ao seu cálculo en función da poboación de cada municipio, na forma
prevista nos epígrafes anteriores, o que será aprobado polo pleno.
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MODIFÍCASE:

1. As contribucións económicas ordinarias anuais de cada entidade consorciada
calcularanse en función da poboación de cada municipio resultante do último padrón
aprobado o 31 de decembro, segundo datos oficiais proporcionados polo Instituto
Nacional de Estatística.
2. Para o ano 2016, as porcentaxes provisionais de contribución, correspóndense cos
datos facilitados polo INE, referidos á poboación de cada unou dos municipios a 0101-2015.

HABITANTES
(01/01/2015)

PORCENTAXE

A Pobra do Brollón

1.830

3,930131004

Bóveda

1.571

3,930131004

Carballedo

2.401

4,80349345

Chantada

8.553

5,676855895

Monforte de Lemos

19.201

7,423580786

O Saviñao

4.113

4,80349345

Pantón

2.708

4,80349345

Paradela

1.967

3,930131004

Portomarin

1.624

3,930131004

Quiroga

3.501

4,80349345

Ribas de Sil

1.011

3,930131004

MUNICIPIO
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Sober

2.453

4,80349345

Taboada

3.101

4,80349345

A Peroxa

1.999

3,930131004

A Teixeira

391

3,056768559

Castro Caldelas

1.376

3,930131004

Esgos

1.216

3,930131004

822

3,056768559

2.198

4,80349345

Parada de Sil

634

3,056768559

Xunqueira de Espadañedo

863

3,056768559

Consello Regulador dá Denominación de Orixe
Ribeira Sacra

--

4,80349345

Asociación RS Rural

--

4,80349345

63.533

100

Montederramo
Nogueira de Ramuín

TOTAL

3. Para a determinación das porcentaxes e contribucións do ano 2016, e dos sucesivos,
procederase ao seu cálculo en función da poboación de cada municipio, na forma
prevista nos epígrafes anteriores, o que será aprobado polo pleno.

Art. 28º.- Aprobación do orzamento.
ANTES:
1. O consorcio aprobará anualmente un orzamento único, comprensivo das obrigacións
que, como máximo, poderá recoñecer durante o correspondente exercicio económico, e
dos dereitos que se prevexa liquidar no mesmo período.
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2. Devandito orzamento axustarase no seu contido, estrutura, tramitación e aprobación
ao establecido pola Lei de Facendas Locais e disposicións que a desenvolvan.

MODIFÍCASE:
O consorcio estará suxeito ao réxime orzamentario da Administración local á que estea
adscrito, sen prexuízo do seu sujeción ao disposto na Lei orgánica 2/2012, do 27 de
abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidad orzamentaria.
En todo caso, realizarase unha auditoría das contas anuais que será responsabilidade
do órgano de control da Administración á que se adscriba.
O Consorcio formará parte dos orzamentos e incluirase na Conta Xeral da
Administración pública adscrita.

Art. 31º.- Xestión orzamentaria.
ANTES:
Será igualmente aplicable o disposto polo Texto refundido da Lei de Facendas Locais,
en materia de créditos e as súas modificacións, xestión e liquidación do orzamento,
coas peculiaridades propias do consorcio.

MODIFÍCASE:
Será igualmente aplicable o disposto polo Texto refundido da Lei de Facendas Locais,
en materia de créditos e as súas modificacións, xestión e liquidación do orzamento,
coas peculiaridades propias do consorcio e coa adscrición á Administración
competente, da que formará parte íntegra nos seus orzamentos.
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Art. 33º.- Contabilidade.
ANTES:
O consorcio levará a súa contabilidade de conformidade coa instrución de
contabilidade para a Administración Local ordinaria.

MODIFÍCASE:
O consorcio estará suxeito ao réxime de contabilidade e control das Administracións
Públicas, que determina a Lei e á que estea adscrito.

Art. 34º.- Rendición de contas.
ANTES:
O consorcio, coas peculiaridades derivadas da súa finalidade e estrutura orgánica,
elaborará e renderá as contas anuais nos termos sinalados polos artigos 200 e
seguintes do Texto refundido da Lei de Facendas Locais.

MODIFÍCASE:
O consorcio, coas peculiaridades derivadas da súa finalidade e estrutura orgánica,
elaborará e renderá as contas anuais á Administración adscrita.

Art. 35º.- Fiscalización.
ANTES:
A xestión económica do consorcio será obxecto das fiscalizacións interna e externa
reguladas polo Texto refundido da Lei de Facendas Locais.
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MODIFÍCASE:
A xestión económica do consorcio será obxecto das fiscalizacións interna e externa da
propia Administración á que se adscribe e das reguladas polo Texto refundido da Lei
de Facendas Locais.
_______________________

2.- Someter esta modificación e actualización dos estatutos do Consorcio de Turismo
Ribeira Sacra a exposición pública polo prazo de UN MES, a contar dende o día
seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia (en adiante BOP) de
Ourense e no BOP de Lugo (terase en conta a última publicación).
3.- Solicitar informe a:
3.1) Deputación Provincial de Ourense.
3.2) Deputación Provincial de Lugo.
3.3) Dirección Xeral de Administración Local
4.- Notificar este acordo aos membros do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.

E para que conste aos efectos oportunos, asino a presente certificación en Sober, a 31 de
marzo de 2016.

O Presidente,

A Secretaria,

Asdo.: Luis Fernández Guitián

Asdo.: María del Carmen Limia Fernández
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