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Modificación da composición da Xunta de Goberno Local

ANUNCIO

Composición Xunta de Goberno Local.

Con data de 26/05/2021 por esta Alcaldía procedeuse a ditar resolución nº 674/2021 que se publica para xeral 
coñecemento:

“Logo de ver que mediante resolución de Alcaldía nº 786/2019 do 19/06, procedeuse á constitución da Xunta de 
Goberno Local desta Corporación coa seguinte composición:

MANUEL MIRÁS FRANQUEIRA (alcalde);

Dª. Vanaesa Boo Martínez (1er Tenente de Alcalde);

D. Antonio Leira Piñeiro (2º Tenente de Alcalde);

Dª. María Isabel Fernández Gallego (3er Tenente de Alcalde); e

D. Luís Rey Villaverde (4º Tenente de Alcalde).

Logo de ver a renuncia de D. Manuel Mirás Franqueira á súa condición de Alcalde e Concelleiro desta corporación 
producida con data de 10/05/2021 e igualmente a elección dun novo Alcalde producida en sesión plenaria extraordinaria 
do 25/05/2021, así como a toma de posesión como novo concelleiro desta Corporación de D. José Calvo Rey.

Considerando necesario remodelar por estes motivos a composición da Xunta de Goberno Local, que conforme ao 
artigo 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local estará integrada polo Alcalde que a preside 
e por un número de concelleiros non superior ao tercio do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente 
polo Alcalde.

TENDO EN CONTA que ten como función propia e indelegable a asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas 
funcións, así como aquelas outras que lle deleguen o Pleno ou o Alcalde ou lle atribúan as leis.

TENDO EN CONTA as facultades que a esta Alcaldía lle confiren o artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases do Réxime Local, en relación co disposto nos artigos 43.2, 52 e 53 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, con 
esta data RESOLVO:

PRIMEIRO: Modificar a composición da Xunta de Goberno Local acordada por resolución de Alcaldía nº 786/2019 do 
19/06 de xeito que quede composta do seguinte xeito:

D. Luís Rey Villaverde (alcalde);

Dª. Vanaesa Boo Martínez (1er Tenente de Alcalde);

D. Antonio Leira Piñeiro (2º Tenente de Alcalde);

Dª. María Isabel Fernández Gallego (3er Tenente de Alcalde); e

D. José Calvo Rey (4º Tenente de Alcalde).

SEGUNDO: Manter as delegacións e o réxime de sesións así como os restantes termos fixados na resolución de Alcal-
día nº 786/2019 do 19/06.

TERCEIRO: Darlle conta desta resolución ao Pleno na primeira sesión que teña lugar, notificándose persoalmente aos 
designados e publicándose no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da 
súa sinatura.”

En Oroso a 27 de maio de 2021.

O Alcalde.

Luís Rey Villaverde.

2021/4569
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AdministrAción LocAL
municipAL
OrOsO

Constitución da Xunta de Goberno Local

ANUNCIO

Con data de 19/06/2019 a Alcaldía ditou resolución nº 786/2019 que de seguido se transcribe e que se procede á 
súa publicación para xeral coñecemento:

LOGO DE VER a constitución da nova Corporación, en sesión especial que tivo lugar o 15/06/2019 como consecuencia 
das eleccións municipais celebradas o 26 de maio de 2019, estímase que procede determinar o novo réxime de organiza-
ción e funcionamento deste Concello, dentro do que se atopa a Xunta de Goberno local como órgano de carácter necesario 
nos Municipios que conten cunha poboación de dereito superior a cinco mil habitantes, conforme establece o artigo 20.1 
b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do Réxime Local.

TENDO EN CONTA que, conforme ao artigo 23 da dita lei estará integrada polo Alcalde que a preside e por un número 
de concelleiros non superior ao tercio do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente polo Alcalde.

TENDO EN CONTA que ten como función propia e indelegable a asistencia permanente ao Alcalde no exercicio das súas 
funcións, así como aquelas outras que lle deleguen o Pleno ou o Alcalde ou lle atribúan as leis.

TENDO EN CONTA as facultades que a esta Alcaldía lle confiren o artigo 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases do Réxime Local, en relación co disposto nos artigos 43.2, 52 e 53 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, con 
esta data RESOLVO:

PRIMEIRO. CONSTITUIR a Xunta de Goberno local do Concello de Oroso, como órgano de carácter necesario, integrada 
por:

MANUEL MIRÁS FRANQUEIRA (alcalde);

Dª. Vanesa Boo Martínez (1er Tenente de Alcalde);

D. Antonio Leira Piñeiro (2º Tenente de Alcalde);

Dª. María Isabel Fernández Gallego (3er Tenente de Alcalde); e

D. Luís Rey Villaverde (4º Tenente de Alcalde).

Correspónderalle a Presidencia ao alcalde do Concello.

SEGUNDO. A Xunta de Goberno Local, previa convocatoria realizada ao só efecto por esta Alcaldía, realizará sesións 
ordinarias na denominada “Sala de Xuntas” o primeiro e o terceiro xoves de cada mes ás 09:30 horas en primeira convo-
catoria e unha hora despois en segunda.

No caso de que coincida nun día inhábil, a sesión realizarase o día inmediatamente anterior ou posterior.

Non obstante o previsto, a Alcaldía poderá excepcionalmente adiantar ou retrasar as sesións ordinarias, así como 
suspendelas, con ocasión de períodos vacacionais ou outras incidencias sempre que isto non menoscabe a xestión dos 
asuntos municipais da súa competencia.

TERCEIRO. Deixar sen eficacia calquera Resolución da Alcaldía anterior de delegación de competencias da Alcaldía na 
Xunta de Goberno local.

CUARTO. A Xunta de Goberno local asumirá as funcións de asistencia e asesoramento a esta Alcaldía que lle atribúen 
directamente os artigos 23.2 da Lei 7/1985 e 53 do ROF, así como as que lle atribúan directamente as leis e as Bases de 
Execución do Orzamento municipal; e, por delegación desta Alcaldía, asumirá as seguintes competencias:

1º Resolución dos expedientes urbanísticos: licencias de edificación, demolición, parcelación e segregación e demais 
actos de uso de solo e subsolo, así como a resolución de expedientes de reposición da legalidade e os sancionadores 
nesta materia non así a incoación e tramitación dos mesmos que seguirá a ser unha competencia de Alcaldía. Igualmente 
será informada das comunicacións previas en materia de uso do solo e do subsolo.
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2º Resolución dos expedientes relativos ás licencias de apertura de establecementos fabrís, industriais ou comerciais 
de calquera índole. Igualmente será informada das comunicacións previas que presenten en materia de instalación, implan-
tación ou exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional, industrial ou comercial.

3º Resolución de licencias de primeira ocupación das edificacións.

4º Autorizar, dispoñer o gasto e recoñecer as obrigas que se deriven das facturas presentadas ante a Corporación.

5º Aprobar as certificacións de obras municipais así como recoñecer as obrigas económicas derivadas das mesmas.

CUARTO. Nos acordos que se adopten pola Xunta de Goberno Local por delegación, deberá facerse constar esta circuns-
tancia e entenderanse dictados pola Alcaldía como titular da competencia orixinaria, sendo inmediatamente executivos.

Non obstante, esta Alcaldía reservase a posibilidade de avocar en calquera momento a competencia delegada, con-
forme ao establecido no artigo 116 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento 
de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais, en relación co artigo 10 da Lei 40/2015, de 1 de 
outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público.

QUINTO. O réxime xurídico da presente delegación será o previsto con carácter xeral nos artigos 114 a 118 do Real 
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais, salvo no relativo ao recurso de reposición, que será resolto polo órgano delegado.

SEXTO. Darlle conta desta resolución darase conta ao Pleno na primeira sesión que teña lugar, notificándose persoal-
mente aos designados e publicándose no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte 
ao da súa sinatura.

Oroso 25 de xuño de 2019

O Alcalde.

Manuel Mirás Franqueira.

2019/5130


