
DECRETO NOMBRAMENTO MEMBROS XUNTA DE GOBERNO,
TENIENTES DE ALCALDE E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS NA 

XUNTA DE GOBERNO LOCAL

En uso das atribucións que me confiren os artigos 43, 46, 52 e 112 do ROF.

Visto o error detectado nesta resolución de data 03.02.2019, se procede a correxir 
e dictar unha nova resolución, quedando da seguinte maneira:

PRIMEIRO.-  Nomear  membros  da  Xunta  de  Goberno  Local  aos  seguintes 
concelleiros:

JOSE MANUEL DACAL FERNANDEZ
MARIA RITA SOTO VÁZQUEZ
ROSA MARIA FUENTES GARCIA
ROGELIO ANTONIO OTERO FUENTES

SEGUNDO.- Nomear tenentes de alcalde aos seguintes membros da Xunta de 
Goberno Local:

1º tenente de alcalde: JOSE MANUEL DACAL FERNÁNDEZ
2ª tenente de alcalde: MARIA RITA SOTO VÁZQUEZ

TERCEIRO.-  PERIODICIDADE  DAS  SESIÓNS  ORDINARIAS  DA XUNTA DE 
GOBERNO LOCAL: QUINCENAL, os luns ás 13:00 horas.
O Alcalde poderá modificar  o día  e hora de celebración da sesión ordinaria,  así  como 
suspendela, motivadamente, pola coincidencia cos períodos festivos de Semana Santa, 
Nadal u outros de natureza análoga, así como pospoñer ou avanzar a súa celebración 
dentro da mesma semana ou a inmediatamente posterior, cando o día de celebración sexa 
inhábil ou ocurran circunstancias debidamente xustificadas.

CUARTO.- Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións:

A asistencia permanente á Alcaldía no exercicio das súas atribucións.

-  Sanciona-las  faltas  de  obediencia  á  súa  autoridade  ou  por  infracción  de  ordeanzas 
municipais, agás nos casos en que tal facultade esté atribuida a outros órganos.



-  O  alleamento  do  patrimonio  cando  o  seu  importe  non  supere  o  10%  dos  recursos 
ordinarios do presuposto nin, en calquera caso, os 6.010.121, 04€ e:

Tratándose de bens inmobles sempre que estéa previsto no presuposto.
Tratándose  de  bens  mobles,  salvo  os   declarados  de  valor  histórico  ou 

artístico cuia enaxenación non se atope prevista no presuposto.

- O arrendamento e cesión de uso de bens cando sexa competencia da Alcaldía.

A  concesión  de  licenzas,  agás  as  reservadas  ó  Pleno  por  ordeanza  ou 
lexislación sectorial e, concretamente:

Urbanísticas relativas a obras, así como a emisión de informes nos expedientes de 
edificación e solo rústico.

Relativas a obras, actividades ou establecementos sometidos a Lei 10/2017, de 27, 
de Espectáculos Públicos y actividades Recreativas de Galicia.

Comunicaciones Previas  de  actividad e  licenzas de actividade sometidas  a  Ley 
9/2013 e Decreto 144/2016, de 22 de setembro.
- A resolución definitiva dos expedientes de disciplina urbanística, así como a de calquera 
trámite, resolutivo, de asuntos relacionados con estas áreas (parcelacións, segregacións, 
etc.).

- A aprobación dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento 
xeral  non  expresamente  atribuídas  ao  Pleno,  así  como  os  instrumentos  de  xestión 
urbanística e dos proxectos de urbanización.

-  Resolución  dos  expedientes  de  expropiación  e  adquisición  e  venda  de  bens,  nos 
asuntos que non sexan competencia do Pleno.

- A aprobación das contas de recadación.

- A resolución dos recursos de reposición ou administrativos en xeral interpostos contra o 
Concello en materias da súa competencia.

- As atribucións conferidas nas Bases de Execución do presuposto e nas Ordenanzas 
municipais.

ÁMBITO DA DELEGACIÓN: a adopción dos actos administrativos con efectos xurídicos 
fronte a terceiros que poñan fin aos procedementos que teñan que ver coas atribucións 
que  se  delegan,  incluída  a  resolución  dos  recursos  que  se  interpoñan  en  vía 
administrativa.

VIXENCIA DA DELEGACIÓN: dende a data da presente resolución até a extinción do 
mandato da actual Corporación ou á da que se revogue por outra posterior.

QUINTO.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesión constitutiva dentro dos dez días 
seguintes ao da data deste Decreto, de acordo co disposto no artigo 112 do  ROF.

SEXTO.- O presente Decreto xurdirá efectos dende o día da súa data, sen prexuízo da 
súa preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia, e notificaráselle aos membros 
da Xunta de Goberno Local, para os efectos do previsto no artigo 114 do ROF



SÉTIMO.-  Da  presente  resolución  darase  conta  ao Pleno  na  seguinte  sesión que se 
convoque.

O alcalde
Documento Asinado Electrónicamente.
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