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Anuncio de composición da Xunta de Goberno Local

ANUNCIO

Anuncio de composición da Xunta de Goberno Local

Por esta Alcaldía, con data 28 de xuño de 2019, ditouse a resolución núm. 231/2019 que se transcribe:

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Composición da Xunta de Goberno Local

Logo de ver a proposta formulada ao Pleno do Concello relativa a constitución da Xunta de Goberno Local, para o caso 
de que esta prospere, e de conformidade cos artigos 20.1 da LBRL, na redacción dada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, 
os artigos 35, 52, 112 e 113 do Real decreto lexislativo 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regula-
mento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, e 59 e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de 
administración local de Galicia

RESOLVO:

Primeiro.–Nomear membros da Xunta de Goberno Local, aos seguintes concelleiros:

 – Ramón Abuín Gómez

 – Xoán Xosé Vicente Franco

 – Xoán Bautista Mariño Abuín

Segundo.–Dando cumprimento ao disposto no artigo 112.3 do ROF, establecer que a Xunta de Goberno Local, para 
exercer as súas competencias resolutorias, realizará as súas sesións ordinarias cada quince días, o segundo e cuarto 
martes de cada mes, ás 13.00 horas. As sesións extraordinarias e urxentes terán lugar cando sexan convocadas, con ese 
carácter, polo presidente.

Se o día sinalado para as sesións ordinarias fose inhábil, a sesión terá lugar o día hábil inmediatamente anterior ou 
posterior, segundo determinación do presidente.

Terceiro.–Convocar, en cumprimento do disposto no artigo 112.1 do ROF, á realización da sesión constitutiva da Xunta 
de Goberno Local dentro dos dez días seguintes ao acordo da súa creación polo Pleno do Concello.

Cuarto.–Notificar persoalmente a presente resolución aos designados que se considerará aceptada tacitamente, salvo 
manifestación expresa.

Quinto.–Remitir esta resolución para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade 
dende o día seguinte a aquel en que o Pleno acorde, no seu caso, a creación da Xunta de Goberno Local.

Sexto.–Dar conta desta resolución ao Pleno do Concello, na primeira sesión que teña lugar.”

Dodro, 10 de xullo de 2019.

O alcalde

Francisco Xabier Castro Tourís

2019/5782
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Anuncio de delegación de atribucións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local

ANUNCIO

Anuncio de delegación de atribucións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local

Por esta Alcaldía, con data 28 de xuño de 2019  ditouse a resolución núm. 230/2019 que se transcribe: 

“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Delegación de atribucións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local

Logo de ver a proposta formulada ao Pleno do Concello relativa a constitución da Xunta de Goberno Local, e de confor-
midade cos artigos 20.1 da LBRL, na redacción dada pola Lei 11/1999, do 21 de abril, os artigos 35, 52, 112 e 113 do 
Real decreto lexislativo 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o  Regulamento de organización, funcionamen-
to e réxime xurídico das entidades locais, e os 59 e 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia. 

RESOLVO:

Primeiro.–Delegar na Xunta de Goberno Local as competencias orixinariamente atribuídas á Alcaldía, salvo as de con-
vocar e presidir as sesións do Pleno e da Xunta de Goberno Local, decidir os empates co voto de calidade, a concertación 
de operacións de crédito, a xefatura superior de todo o persoal, a separación do servizo dos funcionarios e o despedimento 
do persoal laboral, e as enunciadas nos apartados a), b), e), j), k), l) e m) do número 1 do artigo 21 da Lei de bases de 
réxime local.

Non obstante as delegacións conferidas, a Alcaldía poderá, de maneira motivada, resolver sobre a materia delegada, 
cando a urxencia do asunto así o xustifique, dando conta á Xunta de Goberno Local na sesión inmediata seguinte á adop-
ción daquela resolución.

Segundo.–Remitir este Decreto para a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade 
dende o día seguinte a aquel no que o Pleno acorde, no seu caso, a creación da Xunta de Goberno Local.

Terceiro.–Dar conta desta resolución ao Pleno do Concello, na primeira sesión que teña lugar.”

Dodro, 10 de xullo de 2019.

O alcalde

Francisco Xabier Castro Tourís

2019/5786
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Anuncio de delegación de atribucións do Pleno do Concello na Xunta de Goberno Local

ANUNCIO

Anuncio de delegación de atribucións do Pleno do Concello na Xunta de Goberno Local

O Pleno do Concello de Dodro, na sesión extraordinaria do día 3 de xullo de 2019, acordou a proposta da Alcaldía que 
se transcribe:

PROPOSTA DA ALCALDÍA

Delegación de atribucións do Pleno do Concello na Xunta de Goberno Local

Logo de ver o artigo 22 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, modificada pola Lei 11/99, 
do 21 de abril, a Lei 57/2003, do 16 de decembro de medidas para a modernización do goberno local e a Lei 8/2007, do 
28 de maio, do solo.

Considerando a Xunta de Goberno Local coma un dos órganos básicos deste concello, e para unha maior axilidade da 
xestión dos asuntos municipais, esta Alcaldía PROPÓN ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:

Primeiro. Delegar na Xunta de Goberno Local a totalidade do exercicio das atribucións propias do Pleno que sexan 
delegables na mesma, a tenor do artigo 22.4 da Lei de bases de réxime local, no que se establece que serán delegables 
todas as atribucións enumeradas no seu apartado 2, salvo as enunciadas nos parágrafos a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e 
p) e no número 3 deste artigo.

Segundo. A delegación estenderase a todos os asuntos comprendidos dentro das respectivas atribucións, e a todas as 
potestades legalmente posibles, conservando o Pleno as facultades establecidas nos artigos 115, 116 e concordantes do 
ROF e demais normativa aplicable.

Conforme o disposto no artigo 9 da Lei 40/2015 do 1 de outubro de Réxime xurídico do sector público, as resolucións 
administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia e consideraranse ditadas polo 
órgano delegante. De acordo co establecido no artigo 115.c do ROF, corresponderá á Xunta Local a resolución dos recur-
sos de reposición que poidan interpoñerse contra os actos ditados pola propia Xunta de Goberno Local en exercicio das 
atribucións delegadas.

Terceiro. Publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia

Cuarto. Dar conta deste acordo a Xunta de Goberno Local na primeira sesión que teña lugar.

Dodro, 11 de xullo de 2019

O alcalde

Francisco Xabier Castro Tourís

2019/5821




