ANUNCIO
Fanse públicas as Resolucións da Alcaldía das que se deu conta ao Pleno do
Concello na sesión extraordinaria celebrada o día 4 de xullo de 2019 relativas á organización
municipal período 2019.2023:
RESOLUCION DA ALCALDIA.Resultando, que o pasado 15 de xuño de 2019 quedou constituída a nova Corporación
Municipal como consecuencia das eleccións locais levadas a cabo o 26 de maio de 2019.
Visto o disposto nos artigos 21.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 62 e 63 da Lei 5/1997, de
Administración Local de Galicia e 46 do Regulamento de Organización,Funcionamento e
Réxime Xuridico das E.Locais (RD 2568/1986, de 28 de novembro).
RESOLVO:
1º Nomear Tenentes de Alcalde aos seguintes Concelleiros:
Primeira Tenente Alcalde Dª Mari Luz Alvarez Lastra.
Segundo Tenente Alcalde D. Pablo Vizoso Galdo
TerceiraTenente Alcalde Dª Mónica Freire Rancaño.
Cuarta Tenente Alcalde Dª María Pilar Otero Cabarcos.

RESOLUCION DA ALCALDIA-PRESIDENCIA.Resultando, que o pasado día 15 de xuño de 2019 quedou constituída a nova Corporación
Municipal como consecuencia das eleccións locais levadas a cabo o 26 de de maio de 2019.
Visto o disposto nos artigos 21.3 e 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril e 61.3 da Lei 5/1997, de
22 de xullo de Administración Local de Galicia e 52 do Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xuridico das E.Locais (RD 2568/1986, de 28 de novembro).
RESOLVO:
1º A Xunta de Goberno, baixo a Presidencia do Alcalde, estará composta polos
Concelleiros/Tenentes de Alcalde seguintes:
Dona Maria Luz Alvarez Lastra(BNG)
D. Pablo Vizoso Galdo (BNG)
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2º Dar conta destes nomeamentos ó Pleno na primeira sesión que celebre e publicar esta
Resolución no BOP.

Dona Mónica Freire Rancaño (BNG)
Dª María Pilar Otero Cabarcos (BNG)
2º Dar conta desta resolución ao Pleno na primeira sesión que celebre e publicar a mesma no
BOP.
RESOLUCION DA ALCALDIA-PRESIDENCIA.Resultando, que o pasado 15 de xuño de 2019 quedou constituída a nova Corporación
Municipal como consecuencia das eleccións locais do 26 de maio de 2019.
Considerando, que con esta mesma data quedan designados os membros integrantes da
Xunta de Goberno Local.
Considerando, que o vixente réxime local recolle a posibilidade de delegación de certas
atribucións da Alcaldía na Xunta de Goberno Local,
Visto o disposto nos artigos 21.3) da Lei 7/1985, de 2 de abril e 65 2. b) da Lei 5/1997, de 22
de xullo de Administración Local de Galicia,
RESOLVO:
1º.- Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucions:

2º. Dar conta destas delegacións ó Pleno do Concello e á Xunta de Goberno Local na primeira
sesión que celebren e facer pública esta Resolución mediante anuncio no BOP.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓNS DE ATRIBUCIÓNS EN CONCELLEIROS DELEGADOS E
CONCRECIÓN DO ALCANCE DAS MESMAS.Resultando, que o pasado 15 de xuño de 2019 quedou constituída a nova Corporación
Municipal como consecuencia das eleccións locais levadas a cabo o 26 de maio de 2019.
Considerando, que o réxime local vixente establece a posibilidade de delegación por parte da
Alcaldía de certas atribucións en Tenentes de Alcalde e calquera outro Concelleiro aínda que
non pertenza á Xunta de Goberno Local,
Visto o disposto nos artigos 21.3 e 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril e 61.3 da Lei 5/1997, de
22 de xullo de Administración Local de Galicia e 43 do Regulamento de
Organización,Funcionamento e Réxime Xuridico das E.Locais (RD 2568/1986, de 28 de
novembro), e consonte co mesmo,
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-Outorgamento de licencias urbanísticas para os actos de edificación, uso do solo ou subsolo
segundo o disposto na Lei do Solo de Galicia, Regulamento de desenvolvemento da mesma e
disposicións concordantes así como e atención ás previsións, no seu caso, do vixente Plan
Xeral de Ordenación Municipal de Ribadeo

Esta Alcaldía, no uso das atribucións que lle confire a vixente lexislación de Réxime Local,
RESOLVE:
1º.Delegar as competencias das seguintes áreas de Goberno nos Concelleiros que se indican:
Dona Mari Luz Álvarez Lastra. Igualdade,Ensino e Mocidade (inclúe Telecentro e Escola
Municipal de Música e Danza).
D. Pablo Vizoso Galdo. Economía, Desenvolvemento Local e Turismo (inclúe comercio e
mercados).
Dona Mónica Freire Rancaño. Servizos Sociais e Obras (inclúe alumeados públicos urbanos).
D. Jesús Mundiña Acebo. Medio Rural (inclúe camiños, saneamento, alumeados rurais,
forestal, formación rural e rozadora)
Dona María del Pilar Otero Cabarcos. Cultura e consumo.
D. Jorge Díaz Freije. Medio Ambiente e Deportes (inclúe Sostibilidade ambiental, limpeza
viaria e recollida de residuos, praias, cemiterios e parques e xardíns).
2º.- O alcance das delegacións abranguen a dirección interna e xestión dos diferentes
servicios con facultades resolutorias e de delegación de firma, así como a autorización de
gasto das súas respectivas áreas co límite da contratación menor vixente en cada momento.
3º.A publicación desta Resolución no BOP de Lugo así como a notificación correspondente aos
Concelleiros para o seu coñecemento e efectos, dando conta igualmente ao Pleno na primeira
sesión que celebre.
Ribadeo, 5 de xullo de 2019
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O ALCALDE,
Asdo. FERNANDO SUÁREZ BARCIA.
DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE Á MARXE

