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GUÍA DE CONTIDOS - MODELO PORTAL DA TRANSPARENCIA
O vinte oito de abril de 2015, a Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas e a Federación Española de Municipios y Provincias, subscribiron un
acordo marco de colaboración, cuxo obxecto era o desenvolvemento das
actuacións precisas para que as entidades locais lograran dar cabal
cumprimento ás obrigas de transparencia, acceso á información pública e bo
goberno, dentro do prazo de adaptación de dous anos previsto na Disposición
final novena da Lei 19/2013, de 9 de decembro.
Froito do loable traballo dos responsables e persoal técnico das entidades
asinantes, e transcorridos varios anos de vixencia do citado instrumento
convencional, foron mais de trescentas as entidades locais - principalmente
concellos, pero tamén deputacións provinciais ou mancomunidades de
municipios -, que optaron por adherirse a aquel acordo, elaborando (o ainda en
fase de execución) os seus respectivos portais de transparencia.
O Concello de Narón, dentro do marco exposto, desenvolveu a súa propia web
de transparencia, coa exclusiva pretensión de implementar unha ferramenta
didáctica de formación cidadá e de sensibilización social que procuren o
coñecemento e a complicidade veciñal nunha tarefa que debe ser de todos, e
que nos permita tecer unha democracia verdadeiramente representativa para a
consecución dun goberno relacional.
Con esta Guía de contidos preténdese facilitar o coñecemento da web, e
favorecer o acceso á información – toda ela re utilizable - deste Portal,
seguindo a súa propia sistemática sustentada nas categorías contempladas na
normativa de aplicación; (I) Institucional; (II) Normativa e (III) Económica, sen
prexuízo do desenvolvemento particular que ofrece o concreto acceso a cada
sección.
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PORTAL DA TRANSPARENCIA CONCELLO DE NARÓN

(I) Institucional.
INSTITUCIONAL

1. ALTOS
CARGOS

2. CATÁLOGO
DE TRÁMITES E
SERVICIOS

3. ENTES
DEPENDENTES

4. FUNCIÓNS

5. ÓRGANOS
COLEXIADOS

6. PLANS E
PROGRAMAS

INSTITUCIONAL: Nesta carpeta inclúese diversa información relativa aos altos
cargos da entidade local naronesa; o acceso á sede electrónica municipal; a
remisión ao organismo autónomo Padroado de Cultura; e á sociedade
mercantil mixta Cosma, S.A.; as funcións que exercen os distintos
departamentos; a composición e actuación dos órganos colexiados (pleno:
composición, ordes do día e actas / xunta de goberno local: composición, ordes
do día e acordos adoptados / e comisións informativas, permanentes e
especiais: composición); así como diversos plans e programas de actuación da
entidade.

1. ALTOS

CARGOS

1.1 -AXENDA

1.2-AUTORIZACIÓNS
DE ACTIVIDADE
PRIVADA TRAS O
CESE

1.4- DECLARACIÓN
DE BENS E
ACTIVIDADES

1.3- CURRÍCULUM
VITAE

1.5INDEMNIZACÓNS
POR RAZÓN DO
ABANDONO DO
CARGO

1.6-RETRIBUCIÓNS

1.- ALTOS CARGOS: Información diversa sobre os/as representantes políticos
municipais. Recóllense así mesmo as declaracións de bens e actividades
dos/das concelleiros/as e as súas retribucións.
1.1- AXENDA:
Incorpora a axenda e o calendario de actos e reunións da Alcaldía e doutros
órganos municipais.
1.2- AUTORIZACIÓNS DE ACTIVIDADE PRIVADA TRAS O CESE:
Incluiría aquelas autorizacións concedidas pola entidade local tras o cese
dalgún/algunha representante político, para exercer actividades privadas.
1.3- CURRÍCULUM VITAE:
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Breve currículum dos corporativos: nivel de estudos, formación nos sectores
público e privado, cargos que desempeñan na organización local, formas de
contacto.
1.4- DECLARACIÓN DE BENS E ACTIVIDADES:
En virtude do establecido no artigo 75.7 da LBRL, publicítanse as declaracións
de bens e actividades presentadas polos membros da Corporación municipal
de Narón, na Secretaría Xeral, que as custodia.
1.5- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DE ABANDONO DO CARGO:
Dáse conta, no seu caso, das indemnizacións a altos cargos tras o abandono
dos seus postos.
1.6- RETRIBUCIÓNS:
En aras ao disposto no artigo 75.1 da LBRL, indícase a contía das retribucións
daqueles membros da corporación que as perciben por contar con dedicación
exclusiva ou parcial, así como as contías pola asistencia aos órganos
municipais, de acordo co estipulado nas bases de execución do orzamento da
entidade.
2. CATÁLOGO DE
TRÁMITES E
SERVIZOS
Catálogo de trámites electrónicos actualmente dispoñibles na sede electrónica
do Concello de Narón.

3. ENTES
DEPENDIENTES
PARTICIPADOS
Para a axeitada prestación das funcións propias e a mellor xestión dos
servicios públicos e o cumprimento dos seus fins (ver artigos 85 e seguintes da
LBRL), as entidades locais están facultadas para crear entidades con
personalidade xurídica propia, suxeitas ao dereito administrativo e/ou ao
dereito privado. No noso caso, facilítase un enlace á web do organismo
autónomo Padroado de Cultura; e á da sociedade mixta municipal Cosma,
S.A., adxudicataria dos servicios de abastecemento e xestión da auga e o
saneamento municipais, aos efectos de dar cumprimento ás obrigas de
transparencia que aos mesmos corresponde.
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4.
FUNCIONS
Funcións das unidades administrativas no ámbito da súa competencia: De
acordo coas previsións establecidas na normativa vixente infórmase da
estrutura funcional-xerárquica, integrada polas áreas e unidades que se citan.

5. ÓRGANOS
COLEXIADOS

O artigo 20 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local
(LBRL), establece diversas previsións sobre a organización municipal.
En virtude do disposto no precitado artigo, neste apartado anéxanse a
regulación e funcións dos órganos colexiados - necesarios e complementarios
– da nosa entidade, posibilitando o acceso a súa composición e actas do Pleno
municipal, así como aos acordos da Xunta de Goberno Local.
Pleno: Integrado por todos/as os/as concelleiros/as, e presidido polo/pola
Alcalde/sa, ostenta as facultades recollidas no artigo 22 de la LBRL. Enlace.
Xunta de Goberno: Está formada polo/pola Alcalde/sa, que a preside, e
Concelleiros/as nomeados libremente por el/ela como membros da mesma. É
atribución propia e indelegable da Xunta de Goberno a asistencia permanente
ao/á Alcalde/sa no exercicio das súas atribucións. Así mesmo, exercerá as
atribucións que le deleguen o/a Alcalde/sa ou o Pleno, así como aquelas
atribucións que expresamente lle asignen as leis. Enlace
Comisións
informativas:
As
Comisións
Informativas,
conformadas
exclusivamente por membros da Corporación, son órganos sen atribucións
resolutorias que teñen por función o estudo, informe ou consulta dos asuntos
que teñan que ser sometidos á decisión do Pleno e da Xunta de Goberno
cando esta actúe con competencias delegadas polo Pleno, agás cando haxan
de adoptarse acordos declarados urxentes. Igualmente informarán aqueles
asuntos da competencia propia da Xunta de Goberno, e do/da Alcalde/sa, que
lles sexan sometidos ao seu coñecemento por expresa decisión daqueles.
Poden ser permanentes ou especiais.

5

6. PLANES E
PROGRAMAS

Ofrécese puntual información de distintos programas e plans de actuación en
ámbitos administrativos municipais. (Marco orzamentario en vigor, plan de
igualdade, plan de emerxencias, plan director de mobilidade sostible e remisión
á web municipal para outros servicios e programas).
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(II) Normativa

NORMATIVA

1. NORMATIVA
DESTACADA

2. NORMATIVA SOBRE
URBANISMO E
MEDIOAMBIENTE

3. NORMATIVA VIXENTE

4. PLANIFICACIÓN,
ELABORACIÓN E
PARTICIPACIÓN
CIUDADÁ NA
NORMATIVA MUNICIPAL

NORMATIVA: Relación de normas xurídicas aprobadas polo Concello de
Narón, nos distintos ámbitos da actividade administrativa.
Facúltase o acceso igualmente, como normativa destacada, a lexislación propia
e supra municipal de aplicación preferente no ámbito local e en materia de
transparencia.

1. NORMATIVA
DESTACADA

Enuméranse unha serie de normas xurídicas de distinto rango, de aplicación
preferente e cotián na administración local, sen prexuízo da publicación noutra
categoría deste portal (Normativa en vigor), doutras disposicións, regulamentos
ou ordenanzas de obrigada observancia.
•

Constitución/Lei de Bases de réxime local/Texto refundido/Lei de
administración local de Galicia/Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico entidades locais/Regulamento de
bens/Regulamento de servicios/Lei de transparencia, acceso á
información pública e bo goberno/Lei sobre re utilización da información
do sector público./ Lei de transparencia e bo goberno de Galicia/
Regulamento orgánico municipal do Concello de Narón/ Ordenanza de
transparencia, acceso á información pública, re utilización de datos e bo
goberno do Concello de Narón.
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2. NORMATIVA
SOBRE
URBANISMO E
MEDIOAMBIENTE
Normativa urbanística e medioambiental da entidade. A fin de facilitar o acceso,
establécense sendos enlaces á páxina web da Administración autonómica e á
do propio Consistorio, para coñecer o planeamento xeral e de
desenvolvemento, en vigor neste termo municipal.
Inclúese un apartado específico relativo aos polígonos industriais de Narón e á
normativa particular que lles afecta.
E finalmente, posibilítase o acceso ás distintas ordenanzas municipais en
materia urbanística, medio ambiental e de servicios; así como unha expresa
mención á documentación da revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal
de Narón.

3.
NORMATIVA
VIXENTE
O artigo 4 da Lei de Bases de Réxime Local, recoñece aos municipios, na súa
calidade de Administracións públicas de carácter territorial, e dentro da esfera
das súas competencias, e entre outras, a potestade regulamentaria, que lle
habilita por ende a ditar normas xurídicas dese rango, subordinadas pois e en
todo caso, ás disposicións legais en vigor.
Neste apartado móstranse as disposicións normativas de rango regulamentario
en vigor na nosa administración municipal.
 Ordenanzas fiscais.
 Outras ordenanzas.
 Regulamentos municipais.

4. PLANIFICACIÓN,
ELABORACIÓN E
PARTICIPACIÓN CIDADÁ
NA NORMATIVA
MUNICIPAL

Incorpora un enlace ás Directrices sobre planificación, revisión e procedemento
de elaboración das ordenanzas e regulamentos municipais do Concello de
Narón; e inclúe así mesmo:
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1.- O plan normativo anual do Concello de Narón, aprobado en sesión plenaria
antes do 31 de outubro de cada ano, que a súa vez comprenderá:
1.1.- A consulta previa do texto daquelas disposicións normativas que o
Concello teña previsto aprobar.
1.2.- A audiencia e información públicas dos textos normativos en tramitación; e
1.3.- A evaluación da normativa municipal a través do seu control ex post.
Os tres apartados enlazan, no seu caso, coa páxina naron.participa, a través
da cal posibilítase a presentación de suxerencias e alegacións durante o
proceso de elaboración e aprobación de cada disposición regulamentaria a
aprobar cada exercicio.
Igualmente publícanse aquelas outras iniciativas normativas en tramitación
(excluídas ex lege do Plan normativo), previamente a súa aprobación definitiva
e inclusión na categoría de "Normativa vixente" e un enlace ao Taboleiro de
Anuncios electrónico, no que se faculta o acceso a todos aqueles trámites ou
documentos expostos a información pública, tanto da propia entidade local,
como doutras administracións ou organismos públicos.
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(III) Económica.
ECONÓMICA

1. BENS INMOBLES

2. CONCESIÓNS DE
SERVICIOS

3. CONTRATACIÓN

4. CONVENIOS E
ENCOMIENDAS DE
XESTIÓN

5. GRUPOS
POLÍTICOS

6. INFORMACIÓN
AMBIENTAL

7. INFORMACIÓN
SOBRE SINDICATOS

8. INFORMES DE
FISCALIZACIÓN

9. OBRAS PÚBLICAS

10.PLANIFICACIÓN
E XESTIÓN DE
PERSOAL

11. PRAZO MEDIO
PAGO A
PROVEEDORES

12. POLÍTICAS DE
MEDIO AMBIENTE

13. ORZAMENTOS

14.-SUBVENCIÓNS

15. VEHÍCULOS
OFICIAIS

ECONÓMICA: Nesta carpeta insértase información sobre actos de xestión
administrativa, con repercusión económica ou orzamentaria, contratación,
persoal, bens, e outras cuestións municipais do Concello de Narón.

1.BIENS
INMOBLES
O Real Decreto 1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento
de Bens das Entidades Locais, recolle no seu artigo 17:1 a obriga das
Corporacións Locais de formar inventario de todos os seus bens e dereitos,
calquera que sexa a súa natureza ou forma de adquisición; en tanto o artigo 18
do mesmo texto legal sinala que no inventario se resinaran, por separado,
segundo a súa natureza, agrupándoos a teor dos seguintes epígrafes: 1.º
Inmobles. (…).
A tal fin adxúntanse os inmobles de titularidade municipal, incluídos no
inventario municipal de bens da corporación de Narón.
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2.
CONCESIONS
DE SERVIZOS
Inclúense neste apartado información sobre os contratos de concesión de
servicios (artigo 15 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector
Público); así como sobre as concesións demaniais (artigo 78 do Real Decreto
1372/1986, de 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de Bens das
Entidades Locais); outorgados polo Concello de Narón.

3.CONTRATACIÓN
3.1-PERFIL DO
CONTRATANTE

Baixo este epígrafe, e en aras de asegurar a transparencia e o acceso público
á información relativa a súa actividade contractual, posibilítase o enlace e o
acceso ao Perfil do Contratante do Concello de Narón, aloxado na Plataforma
de Contratación do Sector Público do Ministerio de Facenda.

4.CONVENIOS E
ENCOMIENDAS
DE XESTIÓN
Relación de convenios subscritos polo Concello de Narón con outras
Administracións Públicas, entidades e asociacións; así como encomendas de
xestión recibidas, ao amparo da regulación establecida na lexislación de
procedemento administrativo e réxime xurídico. Posibilítase o acceso aos
portais de transparencia da Xunta de Galicia e a Deputación Provincial de A
Coruña; aos convenios nominativos incluídos nas bases de execución do
orzamento municipal, e ao Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións.
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5.GRUPOS
POLÍTICOS

De acordo co disposto no artigo 73.3 da LBRL, infórmase dos grupos políticos
que conforman a Corporación naronesa e das aportacións económicas que
reciben.

6.INFORMACIÓN
AMBIENTAL

Inclúe un enlace á páxina web da Xunta de Galicia na que se da cumprida
información daqueles procedementos e expedientes sometidos a información
pública en materia medioambiental (estudos de impacto ambiental,
paisaxísticos e evaluación do risco medioambiental).

7.INFORMACIÓN
SOBRE
SINDICATOS

Ofrece información sobre a composición da Xunta de Persoal e representantes
do persoal laboral do Concello de Narón.

8.- INFORMES DE
FISCALIZACIÓN

Enlace ao portal estatal “www.rendiciondecuentas.es”.
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9.- OBRAS
PÚBLICAS
Enlace á Plataforma de Contratación do Sector Público.

10.PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE PERSOAL

10.1AUTORIZACIÓNS
DE
COMPATIBILIDADE

10.3-Nº POSTOS
DE TRABALLO
RESERVADOS A
PERSOAL
EVENTUAL

10.2-BASES DE
PROCESOS
SELECTIVOS

10.4-OFERTA
DE EMPREGO
PÚBLICO

10.5-RELACIÓNS
DE POSTOS DE
TRABALLO

10.- PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DE PERSOAL: Neste apartado-carpeta
incorpórase documentación relativa á planificación e xestión do persoal
municipal, tanto funcionario, como laboral e eventual.
10.1- AUTORIZACIÓNS DE
EMPREGADOS PÚBLICOS:

COMPATIBILIDADE

QUE

AFECTEN

A

Recolle aquelas autorizacións outorgadas pola administración local aos seus
empregados para o exercicio doutras actividades no sector público ou privado,
nos supostos e cos límites previstos na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de
Incompatibilidades do Persoal ao Servicio das Administracións Públicas.
10.2- BASES DE PROCESOS DE SELECCIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS
DE TRABALLO:
Establécese un enlace á páxina web do Concello de Narón e a través dela a
súa sede electrónica, onde se posibilita a busca, por ano, das bases
reguladoras dos procesos selectivos e procedementos de provisión de postos
de traballo, en curso, desta Administración.
10.3- NÚMERO DE POSTOS DE TRABALLO RESERVADOS A PERSOAL
EVENTUAL:
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Enlaza coa publicación no Boletín Oficial da Provincia do listado do persoal
eventual municipal.
10.4- OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO OU INSTRUMENTO ANÁLOGO:
Enlace coa oferta de emprego público do Concello desde o exercicio de 2015,
ata a data actual.
10.5- RELACIÓNS DE POSTOS DE TRABALLO, CATÁLOGOS, PLANTILLA
OU OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DO PERSOAL:
Relación de Postos de Traballo do Concello de Narón, segundo publicación no
Boletín Oficial da Provincia.

11. PRAZO
MEDIO DE PAGO
A PROVEEDORES

Enlace ao MINHAP (informe período medio de pago a provedores trimestral).

12. POLÍTICAS
DE MEDIO
AMBIENTE

Programas e actuacións seguidas polo Concello de Narón relativas á saúde
pública, protección de animais, emisións acústicas, mobilidade sostible e
seguridade pública e protección civil.

13. PRESUPOSTOS

13.1EXECUCIÓN DE
ORZAMENTOS

13.2PRESUPOSTOS

13.- ORZAMENTOS: Neste punto incorpórase a información sobre os
orzamentos da entidade, con descrición das principais partidas e detalle dos
créditos asinados ás mesmas.
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13.1- EXECUCIÓN DE ORZAMENTOS: Informes e enlace ao Sistema de
Financiación e Débeda Pública do MINHAP.
13.2- ORZAMENTO DA ENTIDADE:
Posibilita o acceso ao orzamento xeral desta entidade integrado polo do propio
Concello de Narón e o do seu organismo autónomo, Padroado de Cultura, a
través dun enlace ao Ministerio de Facenda. Publicítanse así mesmo as Bases
de Execución do orzamento do exercicio en vigor e o Orzamento de Tesourería
municipal.
13.1- EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS: Informes y enlace al Sistema de
Financiación y Deuda Pública del MINHAP.
13.2- PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:
Posibilita el acceso al presupuesto general de esta entidad integrado por el del
propio Ayuntamiento de Narón y el de su organismo autónomo, Patronato de
Cultura, a través de un enlace al Ministerio de Hacienda. Se publicitan así
mismo las Bases de Ejecución del presupuesto del ejercicio en vigor y el
Presupuesto de la Tesorería municipal.

14.
SUBVENCIÓNS

Anéxase un enlace ao Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións.

15. VEHÍCULOS
OFICIAIS

Inclúense os vehículos de titularidade local adscritos a distintos departamentos
municipais.
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