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Anuncio de Resolucións da Alcaldía e da concelleira de urbanismo, ditados ao amparo dos apartados 3 e 4 da Dispos. adic. 3.ª do RD 
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma, relativos a continuación de varios procedementos

ANUNCIO

Por medio do presente fanse públicos, para xeral coñecemento, os Decretos da Alcaldía e da concelleira delegada de 
urbanismo ditados ao amparo dos apartados 3 e 4 da Disposición adicional terceira do RD 463/2020, do 14 de marzo, polo 
que se declara o estado de alarma, relativos a continuación dos procedementos que así mesmo se indican.

 Decreto do 7 de maio de 2020 (res. 385/2020), polo que se resolve continuar a tramitación dos expedientes de licen-
zas urbanísticas suspendidos polo RD 463/2020, do 14 de marzo, cando se dean as circunstancias descritas no apartado 
3 da disposición adicional terceira do citado RD e se conte, no seu caso, coa conformidade do/s/a/s interesado/s/a/s.

 Decreto do 11 de maio de 2020 (res. 388/2020), polo que se resolve iniciar ou, no seu caso, continuar os procede-
mentosde disciplina urbanística aos que se refiren os artigos 151 e seguintes da LSG, suspendidos polo RD 463/2020, do 
14 de marzo, ao concorrer as circunstancias descritas no apartado 4 da disposición adicional terceira do citado RD, por re-
sultar indispensable para garantir o cumprimento da legalidade urbanística e polo tanto para a protección do interese xeral.

 Decreto do 12 de maio de 2020 (res. 392/2020), polo que se resolve continuar o procedemento para a adxudicación 
das prazas nas escolas infantís municipais do Concello de Teo para o curso 2020/2021, de acordo cos artigos 5 e ss do 
Regulamento de organización e funcionamento das EIMs, ao resultar indispensable para a protección do interese xeral e 
para o funcionamento básico dos servizos.

 Decreto do 15 de maio de 2020 (res. 400/2020), polo que se resolve continuar o procedemento para a adxudicación 
das prazas do servizo de conciliacion a través do Diverteo dos meses de xuño a setembro ao resultar indispensable para 
a protección do interese xeral e para o funcionamento básico dos servizos.

O contido íntegro dos Decretos citados pode ser consultado na páxina web e na sede electrónica do Concello de Teo.

Teo, 19 de maio de 2020.

O alcalde

Rafael C. Sisto Edreira
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