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Decreto da Alcaldía de designación de membros da Xunta de Goberno Local

ANUNCIO

A efectos de coñecemento xeral efectúase a publicación do acordo adoptado por Decreto da Alcaldía n.º 2019-113, do 
2 de xullo de 2019, polo que se designan aos sres/sras concelleiros/as membros da Xunta de Goberno Local do Concello 
de Frades:

<<Descrición decreto: DECRETO ALCALDÍA DESIGNACIÓN MEMBROS XUNTA DE GOBERNO LOCAL

DON ROBERTO REY MARTÍNEZ

ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FRADES

Visto o sinalado no artigo 23 da Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local.

Visto o sinalado no artigo 65 da Lei galega 5/1997 de Administración Local.

Visto o sinalado nos artigos 52 e 46 do RD 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funciona-
mento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

E, en uso das facultades conferidas pola lexislación vixentes, RESOLVO:

Primeiro.–Nomear, aos que a continuación se dirán, concelleiros membros da Xunta de Goberno Local:

 M.ª Ángeles Álvarez Carro

 J. Miguel Prado Cea

 Manuel Ferreiro Marzoa

Segundo.–Considerarase que existe aceptación por parte dos designados en tanto non formulen oposición expresa no 
prazo de 3 días dende que se lles notificara ou comecen a exercer como membros da Xunta de Goberno Local.

Terceiro.–Do presente Decreto darase conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre, notificándose 
ademais aos designados, e publicarase no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día 
seguinte ao do presente.>>

17 de xullo de 2019

O ALCALDE

Roberto Rey Martínez

2019/6042
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Decreto Alcaldía delegación competencias Xunta de Goberno Local

ANUNCIO

A efectos de coñecemento xeral efectúase a publicación do acordo adoptado por Decreto da Alcaldía nº 2019-115, de 
2 de xullo de 2019, polo que se delega á Xunta de Goberno Local das atribucións que lle corresponden orixinariamente á 
Alcaldía:

<<Descrición decreto: DECRETO ALCALDÍA DELEGACIÓN COMPETENCIAS XUNTA DE GOBERNO LOCAL

DON ROBERTO REY MARTÍNEZ ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE FRADES

Visto o sinalado no artigo 21 da Lei 7/1985 reguladora das Bases do Réxime Local

Visto o sinalado no artigo 65 da Lei galega 5/1997 de Administración Local

Visto o sinalado nos artigos 43 do RD 2568/1986 polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento 
e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

RESOLVO:

Primeiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local as atribucións que lle correspondan orixinariamente á Alcaldía nas 
seguintes materias:

1. Recoñecemento de obrigas e ordes de pagamento. Non se inclúen na delegación a amortización e intereses dos 
préstamos, nóminas e seguros sociais, anticipos de persoal, anuncios BOP e DOGA e os pagamentos a xustificar. Porén, 
por razóns de urxencia as facturas poderán ser aprobadas e pagadas por decreto da alcaldía sen necesidade de avocar a 
competencia.

2. Acordos relativos a exencións, beneficios fiscais, anulación de liquidacións e devolución de ingresos indebidos ou 
recoñecemento de non suxeición e devolución de avais e fianzas.

3. As aprobacións dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento xeral non expresamente 
atribuídas Ó Pleno, así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización

4. O outorgamento de licenzas urbanísticas e licenzas de actividade, salvo que as leis sectoriais o atribúan expresa-
mente ó Pleno da Corporación

5. En materia de subvencións, aprobación das bases e dos acordos de concesión, non se inclúen na delegación os 
acordos de xustificación das subvencións.

6. Aprobación de padróns en materia de ingresos.

7. Recoñecemento do primeiro trienio a funcionarios ou persoal laboral.

8. Informes a solicitude doutras Administracións.

Segundo.- As delegacións feitas a través deste Decreto, e de conformidade coa doutrina xurisprudencial (Sentenza do 
Tribunal Supremo de 2 de xuño de 2003 ), abranguen tamén a competencia para a resolución dos recursos de reposición 
(incluíndo o previsto no artigo 14 do RD Lexislativo 2/2004) que puideran interpoñerse fronte ós acordos da Xunta de 
Goberno Local ditados en exercicio das competencias delegadas por esta Alcaldía.

Terceiro.- Queda expresamente derrogada calquera Resolución feita con anterioridade que teña por obxecto o réxime da 
Xunta de Goberno Local previsto na presente.

Cuarto.- Do presente Decreto darase conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre, e publicarase 
no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao do presente.>>

17 de xullo de 2019

O ALCALDE, Roberto Rey Martínez

2019/6040




