D.ª VIRGINIA FRAGA DIAZ, SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE TEO (A
CORUÑA)

(FECHA: 04/07/2019 14:26:00)

CERTIFICA:
Que a Alcaldía, con data de 3 de xullo de 2019, ditou as seguintes Resolucións:

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
ASUNTO: COMPOSICIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
EXPEDIENTE: 2019/G003/000519

Rafael Carlos Sisto Edreira

de réxime local contidas na Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, e

municipal, en particular, á constitución da Xunta de Goberno Local, no exercicio da potestade
de autoorganización que o artigo 4.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local (LRBRL), recoñece a esta Entidade.
De conformidade co disposto nos artigos 4 e 9 do Regulamento orgánico municipal (ROM),
artigos 20.1.b) e 23 da citada Lei, en concordancia coas previsións da lexislación autonómica
demais lexislación complementaria, neste Municipio é obrigatoria a constitución da Xunta de
Goberno Local por ter unha poboación superior a 5.000 habitantes, e estará integrada polo
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Concello, o 15 de xuño, resulta necesario proceder ao establecemento da organización

(FECHA: 04/07/2019 14:24:00) ,

Unha vez celebradas as eleccións locais o pasado día 26 de maio, e constituído o novo

a Corporación.
Considerando que de conformidade co disposto nos artigos 5.3, 6, 7 e 10 do ROM, artigos
21.3 e 23.2.b) da LRBRL, artigos 43 e 44 do R.D 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se
aproba o Regulamento de organización, funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades
Locais, en concordancia coas previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas
na Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, o alcalde pode delegar o
exercicio das súas atribucións coas limitacións establecidas nos artigos citados.
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En virtude do exposto e no uso das atribucións que me confire a lexislación vixente,
RESOLVO:
Primeiro. Constituír a Xunta de Goberno Local do Concello de Teo, que estará integrada por
este alcalde e cinco concelleiros/as.

(FECHA: 04/07/2019 14:26:00)

concelleiros/as:
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Segundo.- Nomear como membros da Xunta de Goberno Local aos/ás seguintes

1.- Os contratos de obras, de subministro, de servizos, os contratos de concesión de obras, os

DONA IRIA OTERO CEPEDA
DONA MARÍA LÓPEZ ÁLVAREZ
DONA UXÍA LEMUS DE LA IGLESIA
DON ROBERTO MOÑINO GIL
DONA Mª JOSEFA ARGIBAY DA SILVA
Terceiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local, as seguintes atribucións da alcaldía:
contratos de concesión de servizos e os contratos administrativos especiais cando o seu valor
estimado non supere o 10 por cen dos recursos ordinarios do orzamento nin, en calquera caso,
a contía de seis millóns de euros, incluídos os de carácter plurianual cando a súa duración non
sexa superior a catro anos, eventuais prórrogas incluídas sempre que o importe acumulado de
todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referida aos recursos
ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada, reservándose o alcalde a
euros.
2.- Os contratos privados e a adxudicación de concesións sobre os bens da Entidade local
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facultade de contratar cando nas mesmas condicións o valor estimado non supere os 200.000

orzamento nin o importe de tres millóns de euros, reservándose o alcalde a facultade para
adxudicar cando nas mesmas condicións o citado orzamento non supere os 200.000 euros.
3.- A aprobación dos proxectos de obras e servizos candos sexa competente para a súa
contratación e estean previstos nos orzamentos.
4.- A concesión de licenzas, salvo que as leis sectoriais llas atribúan expresamente ao Pleno,
reservándose o alcalde a competencia para o outorgamento das licenzas de utilización das
vías públicas mediante a entrada de vehículos a través de beirarrúas e por reserva da vía
pública para aparcadoiro exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera clase.
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5.- A concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva e distribución de
cantidades con cargo ás partidas que figuren no orzamento.
Cuarto.- A Xunta de Goberno Local celebrará sesión constitutiva o vindeiro xoves 11 de xullo,
ás trece horas, de acordo co disposto no artigo 112 do ROF.
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Regulamento orgánico municipal, será o primeiro e terceiro luns da cada mes ás 14 horas, (ás
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A periodicidade das súas sesións ordinarias, de acordo co establecido no artigo 11.1 do

preceptiva publicación no Boletín Oficial da Provincia, na web municipal e no taboleiro de

13 cando exista horario reducido), e extraordinaria e urxente cando sexan convocadas polo
alcalde ou a instancia de polo menos unha cuarta parte do número legal dos seus
compoñentes.
A estes efectos entenderase que a referencia ao primeiro e terceiro luns, deben ser hábiles, se
o luns cadrase festivo, trasladándose ao seguinte día hábil.
Quinto.- O presente Decreto terá efecto dende o día da súa data, sen prexuízo da súa
edictos da Corporación, debéndose notificar aos membros da Xunta de Goberno Local aos
efectos do previsto no artigo 114 do ROF.
Sexto.- Da presente resolución darase conta ao Pleno na sesión extraordinaria que se
convoque para dar cumprimento ao previsto no art. 38 do Regulamento de organización,
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funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais.

ASUNTO: Corrección erro material res 522/19(COMPOSICIÓN DA X. DE GOBERNO LOCAL)
EXPEDIENTE: 2019/G003/000523

Por Resolución da alcaldía do 3 de xullo de 2019(res 522/2019), resolveuse constituir a Xunta
de Goberno Local, e procedeuse ao nomeamento dos/as concelleiros/as que a integran.
Detectado erro material na transcrición do segundo apelido dunha das concelleiras integrantes
da Xunta de Goberno Local, é preciso corrixilo.
En virtude do exposto, e no uso das atribucións que me confire a lexislación vixente,
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RESOLVO:
Primeiro.- Corrixir o erro material detectado, e, onde di “IRIA OTERO CEPEDA”, debe dicir
“IRIA OTERO ROMERO”.
Segundo.- Notificar a presente Resolución aos membros da Xunta de Goberno Local, para o
seu coñecemento e efectos oportunos.
(FECHA: 04/07/2019 14:26:00)

Terceiro.- Da presente resolución darase conta ao Pleno na sesión extraordinaria que se
convoque para dar cumprimento ao previsto no art. 38 do Regulamento de organizacion,
funcionamento e réxime xurídico das Entidades Locais.

E para que así conste, expido e asino a presente de orde e co visto e prace do sr.
alcalde, en Teo, na data que figura na marxe.

Rafael Carlos Sisto Edreira

Vº e Prace
O alcalde
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Rafael Carlos Sisto Edreira

A secretaria xeral

Virginia Fraga Diaz
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