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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
PRESIDENCIA
Lei 6/2010, do 29 de setembro, pola que se
inclúe unha disposición transitoria sexta
na Lei 10/2009, do 30 de decembro, de
modificación do Decreto lexislativo
1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do
17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de
caixas de aforros de Galicia.
Exposición de motivos
No Boletín Oficial del Estado do 13 de xullo de
2010 foi publicado o Real decreto lei 11/2010, do 9
de xullo, de órganos de goberno e outros aspectos do
réxime xurídico das caixas de aforros. Posteriormente foi validado polo Congreso dos Deputados o 21 de
xullo.
A nova norma modifica importantes aspectos na
regulación das caixas de aforros, desde as posibilidades xurídicas de actuación ata a composición dos
seus recursos propios ou o referido á composición e
ao funcionamento dos órganos de goberno.
Nas súas disposicións transitorias establece a
adaptación a estas novas normas, e inclúe, na súa
disposición transitoria cuarta, a obriga da constitución nun prazo determinado dos novos órganos de
goberno das caixas segundo as normas contidas neste real decreto lei. Pero a norma non regula o xeito
de como se realizará esta adaptación nas entidades
que poidan verse inmersas en procesos de fusión.
Ante a lagoa legal da norma básica, correspóndelle
á lexislación autonómica o desenvolvemento e o
establecemento das condicións e características dos
períodos transitorios que necesariamente se xeran.
Dado o inminente proceso de reordenación financeira que se está a dar, é urxente a determinación
destas condicións do período transitorio. En tal contexto, resulta oportuno adiantalas á obrigada adaptación da norma autonómica ás novas disposicións
básicas estatais, que debe darse nos próximos seis
meses, e que pola súa maior folgura temporal necesitará dunha discusión competencial máis complexa
e repousada.
Deste xeito, esta lei introduce unha disposición
transitoria sexta na Lei 10/2009, do 30 de decembro,
de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do
10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
das leis de caixas de aforros de Galicia, e establece
-para o caso de que o Consello da Xunta autorice
antes do 1 de decembro de 2010 a fusión entre as
caixas de aforros galegas- o réxime xurídico aplicable durante tres anos, coa posibilidade de que continúen os mesmos membros dos órganos de goberno,
ao tempo que se regula a composición dos da nova
entidade que poida crearse, o que permitirá dotar da
máxima seguridade xurídica o proceso de integración que se autorice.
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Por todo o exposto o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2º do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 24 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta
e do seu presidente, promulgo en nome de El-Rei a
Lei pola que se inclúe unha disposición transitoria
sexta na Lei 10/2009, do 30 de decembro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido das
leis 7/1985, do 17 de xullo, e 4/1996, do 31 de maio,
de caixas de aforros de Galicia.
Artigo único.-Modificación da Lei 10/2009, do 30
de decembro, de modificación do Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de xullo, e
4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros de Galicia
Introdúcese unha disposición transitoria sexta na
Lei 10/2009, do 30 de decembro, de modificación do
Decreto lexislativo 1/2005, do 10 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido das leis 7/1985, do 17 de
xullo, e 4/1996, do 31 de maio, de caixas de aforros
de Galicia, que ten o seguinte contido:
«Disposición transitoria sexta.-Normas especiais
aplicables durante o período transitorio no proceso
de fusión entre as caixas de aforros con domicilio
social en Galicia.
1. Normas aplicables durante o período transitorio.
Para o suposto de que antes do 1 de decembro de
2010 o Consello da Xunta autorizase a fusión entre
as caixas de aforros galegas, durante o prazo de tres
anos desde a inscrición da nova entidade no Rexistro Mercantil aplicarase o seguinte:
a) Poderán continuar nos seus cargos durante todo
o período transitorio aqueles membros que formasen
parte dos órganos de goberno das entidades fusionadas no momento do outorgamento da autorización da
fusión e se incorporasen aos da nova entidade, considerando a limitación do período máximo de tres
anos previsto na disposición transitoria sexta do
Real decreto lei 11/2010, do 9 de xullo.
b) Os órganos de goberno da nova entidade deberán ter unha composición paritaria, formados a partes iguais por cargos provenientes de cada unha das
entidades fusionadas. O número de membros de
cada órgano de goberno durante este período será o
seguinte:
-Asemblea xeral: un máximo de 320 conselleiros
xerais.
-Consello de administración: 22 vogais.
-Comisión de control: 10 vogais.
c) Asistirá ás reunións da comisión de control, con
voz e sen voto, un representante da consellaría competente en materia de política financeira, elixido
entre persoas con capacidade e preparación técnica
adecuada.
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d) As comisións de obra social, as de investimentos e as de retribucións e nomeamentos poderán
estar formadas por un máximo de seis membros.
2. Normas aplicables na finalización do período
transitorio
Durante os últimos meses do período transitorio, a
nova caixa de aforros deberá realizar todos os trámites necesarios para a constitución dos órganos de
goberno definitivos á finalización do período transitorio de tres anos, e para tal efecto aplicaranse as
normas legais e regulamentarias que estean vixentes
nese momento».
Disposición derrogatoria
Quedan derrogadas todas as disposicións de igual
ou inferior rango que se opoñan a esta lei.
Disposición derradeira
Entrada en vigor.-Esta lei entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
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-O referido acordo someteuse a información pública durante o prazo dun mes, mediante edicto publicado no BOP de Pontevedra número 202, do 20 de
outubro de 2009, e simultáneamente foi remitido á
Deputación Provincial de Pontevedra e á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, para o seu informe polo prazo dun mes.
-O Pleno de cada unha das entidades locais integrantes da mancomunidade aprobaron a modificación dos estatutos da mancomunidade de Terras de
Deza.
-O presidente da mancomunidade remitiulle á
Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza unha copia certificada dos acordos de
modificación dos estatutos da devandita mancomunidade.
Segundo o antedito e de conformidade co disposto
no artigo 143.1º d) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de
Administración local de Galicia, e demais normativa de aplicación,

Santiago de Compostela, 29 de setembro de 2010.
Alberto Núñez Feijóo
Presidente

DISPOÑO:
Artigo Único.-Publicar a modificación dos artigos
1, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 22 os estatutos da mancomunidade de Terras de Deza.
Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2010.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Orde do 24 de setembro de 2010 pola que
se publica a modificación dos estatutos da
Mancomunidade de Terras de Deza.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza
ANEXO
Modificación dos estatutos da Mancomunidade
de Terras de Deza

O procedemento de modificación dos estatutos das
mancomunidades está regulado no artigo 143 da
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local
de Galicia. En cumprimento do disposto no citado
precepto, o presidente da mancomunidade remitiulle á Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza a documentación relativa á súa
modificación.

Os municipios de Lalín, Silleda, Vila de Cruces,
Agolada e Rodeiro, pertencentes á provincia de Pontevedra, asócianse voluntariamente constituíndo
unha mancomunidade baixo a denominación de
Mancomunidade de Terras de Deza.

Examinada a documentación, considérase que a
tramitación da modificación estatutaria seguiu o
procedemento legalmente previsto para tal fin.

Os órganos de goberno da mancomunidade serán
representativos dos concellos que a integran.

En síntese, para a adopción do acordo de modificación desta mancomunidade observouse a seguinte
tramitación:
-O Pleno da mancomunidade acorda iniciar o procedemento de modificación dos seus estatutos en
sesión realizado o 27 de agosto de 2009.

Artigo 1º.-Denominación.

Artigo 8º.-Órganos de goberno.

O goberno e a administración da mancomunidade
corresponderá aos seguintes órganos:
a) Órganos de goberno: Pleno, presidente, vicepresidente e Xunta de Goberno.
b) Órganos complementarios: Comisión Especial
de Contas.

