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O alcalde de Oroso, Manuel Mirás, e o concelleiro An-
tonio Leira recibiron a un grupo de profesores nlan-
deses que “percorreron o Camiño Inglés para acu-
mular material e experiencias, e logo transmitilas 
aos seus alumnos no país nórdico”.

Ademais, o Concello de Oroso participou en Pontede-
ume na feira ‘Primavera no Camiño Inglés’ que, por 
terceiro ano consecutivo, volveu reunir aos dezaoito 
concellos polos que discorre este itinerario xacobeo 
nun gran evento promocional.

-O alcalde Manuel Mirás asume 
tamen as áreas de Economía e Fa-
cenda, Seguridade Cidadá, Trá-
co e Protección Civil.
 
-Isabel Fernández: Concellaría 
de Mulleres, Ensino e Benestar 
Social. 

-Luis Rey: Urbanismo, Obras, 
Servizos e Medio Ambiente. 

--Vanesa Boo: Cultura, Comercio 
Local, Industria e Actividades 
Lúdicas. 

-Antonio Leira: Comunicación, 
Promoción Económica, Emprego, 
Deportes e Camiño de Santiago. 

--Beatriz Rodeiro: Áreas de 
Réxime Interior, Persoal, Patrimo-
nio, Voluntariado, Xuventude, 
Mobilidade e Sanidade. 

-Javier Grela: Áreas de Medio 
Rural, Relacións Veciñais, Parro-
quias e área de Xardíns

O Concello de Oroso aprobou 
durante un pleno extraordinario 
celebrado o pasado 25 de xuño 
as responsabilidades que terá 
cada concelleiro e concelleira do 
grupo de goberno neste manda-
to, coas dedicacións e os salarios 
ccorrespondentes.

“Despois de varias reunións coa 
concelleira do BNG, levamos á 
sesión plenaria a distribución de 
concellarías, planicada co único 
obxectivo de manter e mellorar 
os servizos que prestamos desde 
o concello”, arma Manuel Mirás, 
alcalde de Oalcalde de Oroso.

“Necesitamos unha forte dedi-
cación por parte dos nosos con-
celleiros e concelleiras, xa que 
continúan as limitacións impos-
tas polo Goberno central durante 
a crise económica, o que compli-
ca as posibilidades de c
tratación de persoal laboral por 
parte dos concellos”, sostén o 
rexedor. 

Unha das prioridades do gober-
no local será a de manter unhas 
contas municipais saneadas e 
con superávit, polo que os salari-
os dos concelleiros e concelleiras 
están xados para dar cumpri-
mento a ese obxectivo. 

Haberá dúas dedicacións exclusi-
vas, as de Vanesa Boo e Isabel 
Fernández (que cobrarán 23.500 
euros brutos ao ano, unha canti-
dade á que hai que restarlle a Se-
guridade Social e os impostos) e 
tres dedicacións parciais: Luis Rey 
(22.000 euros brutos ao ano), Be-
atriz Rodeiro (17.600 euros 
brutos) e Javier Grela  (14.000 
euros brutos). 

O alcalde manterá o salario do 
último mandato (34.600 euros 
brutos). Antonio Leira non terá 
unha asignación económica do 
concello, só recibirá as dietas cor-
respondientes por asistencia aos 
órganos municipais colexiados.

“Facemos públicos os salarios dos 
concelleiros porque queremos 
unha transparencia plena na xe-
stión municipal, que os veciños e 
veciñas de Oroso estén informa-
dos desta e outras cuestións, 
temos que render contas ante a 
xente”, explica Mirás. 

Vanesa Boo será 1ª teniente alcal-
de de Oroso, Antonio Leira 2º te-
niente alcalde; Isabel Fernández 
terceira e Luis Rey cuarto. “Temos 
un goberno moi preparado e con 
moita ilusión, que traballará duro 
cada día para mellorar a calidade 
de vida dos orosáns”, remata 
Manuel Mirás.
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