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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
ABEGONDO

Creación XGL e nomeamento de tenentes de alcalde

Por medio da presente e de conformidade co disposto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, publícanse as seguintes resolución da Alcaldía de data 17 de xuño de 2019:

ASUNTO: DECRETO CREACIÓN XUNTA DE GOBERNO LOCAL 2019-2023

EXPEDIENTE: 2019/X999/000147

ANTECEDENTES

PRIMEIRO.–Logo da celebración das eleccións municipais o día 26 de maio de 2019 e procedéndose o día 15 de xuño 
de 2019 á constitución da nova Corporación Local, resulta necesario proceder ao establecemento da nova organización 
municipal, en particular, á constitución da Xunta de Goberno Local, en exercicio da potestade de autoorganización que o 
artigo 4.1. a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, na nova redacción dada á mesma pola 
Lei 11/1999, do 21 de abril, recoñece esta Entidade.

LEXISLACIÓN APLICABLE

A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.

 – Os artigos 182 e seguintes da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral.

 –  O Real Decreto 2568/1986, do 26 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamen-
to e réxime xurídico das entidades locais.

 – A Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

 – A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico da administración pública.

 – O regulamento orgánico municipal do Concello de Abegondo Publicación definitiva BOP n.º 33, do 16-02-2012.

 – A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia.

CONSIDERACIÓNS

PRIMEIRA.–Os artigos 21.2 e 23.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, en concordancia 
coas previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas no art. 62 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de réxime 
local de Galicia e 46 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado polo 
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, indican que os tenentes de alcalde serán libremente nomeados e cesados 
polo alcalde entre os membros da Xunta de Goberno.

SEGUNDA.–De conformidade co disposto polos artigos 20.1. b) e 23 da citada Lei, e en concordancia coas previsións 
da lexislación autonómica de réxime local contidas no art. 65 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de réxime local de Galicia e 
41.3, 43.2 e 52 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades Locais aprobado polo 
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, neste municipio é obrigatoria a constitución da Xunta de Goberno por ter 
unha poboación de dereito superior a 5.000 habitantes.

Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na Lexislación aplicable proce-
dendo a súa aprobación polo Alcalde de acordo co artigo 61.1.o) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de 
Galicia, en concordancia co artigo 21.1.q) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:

PRIMEIRO.–Constituír a Xunta de Goberno, órgano colexiado municipal de carácter resolutorio, que quedará integrada 
polos membros seguintes:
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Presidente: José Antonio Santiso Miramontes;

Vogais:  Laura Consolación Calvo Quintela, Alberto Seoane Brandariz, Gustavo Manuel Quindimil Gómez e Francisca 
Bestilleiro Roel.

SEGUNDO.–As sesións da Xunta de Goberno celebrásense na Sala de Comisións desta Casa Consistorial cada quince 
días, o segundo e cuarto xoves de cada mes ás 13.30 horas.

TERCEIRO.–Facultar o señor Alcalde-Presidente para alterar as sesións da Xunta de Goberno Local que coincidan coa 
Semana Santa e Nadal, como consecuencia dos períodos vacacionais, cando iso non menoscabe a xestión dos asuntos 
municipais, así como para pospor ou avanzar a celebración das sesións ordinarias da citada Comisión, dentro da mesma 
semana da súa celebración, cando o día fixado sexa festivo ou outras circunstancias que se xustifiquen.

CUARTO.–A Xunta de Goberno, cuxa competencia básica é prestar asistencia e asesoramento a esta Alcaldía no exer-
cicio das súas atribucións, ostentará, por delegación desta, as competencias seguintes:

a) Concesión de licenzas de apertura de establecementos comerciais, industriais, mercantís ou de calquera outra 
índole.

b) Concesión de licenzas de obras en xeral, demolicións e declaracións de ruína.

c) As aprobacións de instrumentos do expoño de desenvolvemento do plan xeral non expresamente atribuídas ao Pleno, 
así como a dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de urbanización.

d) As contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do Orza-
mento nin, en calquera caso 6.000.000 euros, incluídas as de carácter plurianual cando a súa duración non sexa superior 
de catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe, referido aos 
recursos ordinarios do orzamento do primeiro exercicio, nin a contía sinalada.

e) A aprobación dos proxectos de obras e de servizos cando sexa competente para a súa contratación ou concesión e 
estean previstos no orzamento, así como aprobación dos pregos de condicións técnicas facultativas e económico-adminis-
trativas, resolución das reclamacións ou recursos interpostos contra eles e aprobación definitiva.

f) A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor non supere o 10% dos recursos ordinarios do orzamento nin os 
3.000.000 euros, así como o alleamento do patrimonio que non supere a porcentaxe nin a contía indicada nos seguintes 
supostos:

 – As de bens inmobles, sempre que estea prevista no Orzamento.

 –  As de bens mobles, salvo os declarados de valor histórico ou artístico cuxa alleamento non se atope   
prevista no Orzamento.

g) Disposición e autorización de gastos, así como aprobación de certificacións de obras e facturas de contía superior 
a 5.000 euros.

h) Devolución de fianzas.

i) A concesión de todas as subvencións que teñan nos orzamentos municipais consignación específica ou nominativa 
ou, se a consignación é global, sempre que non supere a cantidade de 6.000 euros.

k) A aprobación dos padróns impositivos e matrículas que sexan competencia desta Alcaldía de acordo coa lexislación 
vixente, así como a resolución dos recursos e reclamacións derivados destes actos.

QUINTO.–As atribucións delegadas teranse que exercer pola Xunta de Goberno nos termos e dentro dos límites desta 
delegación, non sendo susceptibles de ser delegadas en ningún outro órgano. No texto dos acordos adoptados pola 
Xunta de Goberno en virtude desta delegación, terase que facer constar esta circunstancia mediante a inclusión, na parte 
expositiva, do texto seguinte: “a adopción deste acordo é competencia desta Xunta de Goberno en virtude das delegacións 
efectuadas polo Alcalde deste Concello, mediante Decreto de data 17 de xuño de 2019”. Os acordos que se adopten 
por delegación entenderanse ditados por esta Alcaldía como titular da competencia orixinaria, a quen se terá que manter 
informado o exercicio da delegación, e serán inmediatamente executivos e presuntamente lexítimos.

SEXTO.–Comunicarlles esta resolución a todos os concelleiros afectados e aos xefes dos diferentes servizos muni-
cipais, para o seu coñecemento e efectos e publicar esta resolución no Boletín Oficial da Provincia, en cumprimento do 
disposto polo artigo 44.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de organiza-
ción, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais e dar conta ao Pleno desta resolución na sesión extraordinaria 
que se convoque para dar cumprimento ao previsto polo artigo 38 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais.
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O que resolvo e asino, ante min, o secretario da Corporación.

Abegondo, 17.06.2019.

 O alcalde               O Secretario

 José Antonio Santiso Miramontes    Adrián J. Márquez Caramés

ASUNTO: DECRETO NOMEAMENTO TENENTES ALCALDE 2019

EXPEDIENTE: 2019/X999/000147 e 2019/G003/000350

ANTECEDENTES

PRIMEIRO.–Logo da celebración das eleccións municipais o día 26 de maio de 2019 e procedéndose o día 15 de xuño 
de 2019 á constitución da nova Corporación Local, procede, en virtude das atribucións que me confiren os artigos 21.2 da 
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e 46.1 do Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986 nomear tenentes de alcalde.

LEXISLACIÓN APLICABLE

A Lexislación máis destacada do asunto é a seguinte:

Os artigos 182 e seguintes da Lei Orgánica 5/1985, do 19 de xuño, do réxime electoral xeral.

A Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local

O Real Decreto 2568/1986, do 26 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais.

A Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico da administración pública.

O regulamento orgánico municipal do Concello de Abegondo Publicación definitiva BOP n.º 33, do 16-02-2012.

A Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia

CONSIDERACIÓNS

PRIMEIRA.–Os artigos 21.2 e 23.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, en concordancia 
coas previsións da lexislación autonómica de réxime local contidas no art. 62 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de réxime 
local de Galicia e 46 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado polo 
Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, indican que os tenentes de alcalde serán libremente nomeados e cesados 
polo alcalde entre os membros da Xunta de Goberno.

SEGUNDA.–De acordo coa lexislación á que se fixo referencia anteriormente, esta Alcaldía pode delegar o exercicio das 
súas atribucións a condición de que non se atopen dentro dos supostos previstos polo artigo 21.3 da Lei Reguladora das 
Bases de Réxime Local, na súa redacción actual, polo artigo 13 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico 
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, na nova redacción dada a mesmo pola Lei 4/1999, 
do 13 de xaneiro, e 61.3 da Lei 5/1997, do 2 de xullo, de réxime local de Galicia, nos que se regulan as competencias que 
non poden ser obxecto de delegación.

Visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na lexislación aplicable proce-
dendo a súa aprobación polo alcalde de acordo co artigo 61.1.o) da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de 
Galicia, en concordancia co artigo 21.1.q) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, RESOLVO:

PRIMEIRO.–Nomear como tenentes de alcalde deste Concello, cos efectos a día de hoxe, os membros da Xunta de 
Goberno local coa orde que se indica:

Primeira tenente de alcalde: Laura Consolación Calvo Quintela.

Segundo tenente de alcalde: Alberto Seoane Brandariz.

Terceiro tenente de alcalde: Gustavo Manuel Quindimil Gómez.

Cuarta tenente de alcalde: Francisca Bestilleiro Roel.
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SEGUNDO.–Establecer que en caso de ausencia, vacante ou enfermidade desta alcaldía e da tenencia de Alcaldía, as 
atribucións e competencias que me recoñece a lexislación vixente, e en especial, a ordenación de pagos e autorizacións 
de talóns bancarios serán realizadas polos membros da Xunta de Goberno local, de conformidade coa orde determinada 
na formación da Xunta de Goberno.

A estes efectos, cando esta Alcaldía teña que ausentarse do termo municipal, establecerá, mediante decreto, a dura-
ción da súa ausencia, designando ao tenente de alcalde para asumir as súas competencias.

De non conferirse esta designación de forma expresa, esta Alcaldía será substituída polo primeiro tenente de alcalde 
e, na súa falta, por calquera dos outros membros da Xunta de Goberno local, que deberán dar conta diso ao resto da 
Corporación, sen que durante o mesmo día poida actuar como alcalde accidental máis dun deles.

TERCEIRO.–Comunicarlles este decreto aos afectados, facéndolles constar que terá que manter informada a esta 
Alcaldía do exercicio das súas atribucións como alcalde accidental, non podendo no citado exercicio nin modificar as dele-
gacións xa efectuadas por esta Alcaldía con anterioridade, nin outorgar outras novas. Notificarase ademais, esta resolución 
aos concelleiros delegados afectados, entendéndose aceptada a competencia delegada de forma tácita, se dentro do prazo 
das 24 horas seguintes non se manifesta nada en contra ou se fai uso da delegación.

CUARTO.–De conformidade co disposto polo artigo 44 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídi-
co das entidades locais, aprobado polo Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, as delegacións terán efecto desde 
o día seguinte á data de notificación deste decreto aos concelleiros afectados, e serán de carácter indefinido, sen prexuízo 
da potestade de avocación desta Alcaldía. En caso de ausencia, vacante, enfermidade ou calquera outro impedimento dos 
concelleiros delegados, esta Alcaldía asumirá, directa e automaticamente, as competencias delegadas, como titular da 
competencia orixinaria, entendéndose a estes efectos exercitada a potestade de avocación con base na presente resolu-
ción, sen necesidade dunha nova resolución expresa neste sentido.

QUINTO.–Publicar esta resolución no Boletín Oficial da Provincia, en cumprimento do disposto polo artigo 44.2 do Real 
decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo cal se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das entidades locais e dar conta ao Pleno desta resolución na sesión extraordinaria que se convoque para dar cum-
primento ao previsto polo artigo 38 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais.

O que resolvo e asino, ante min, o secretario da Corporación.

Abegondo, 17.06.2019

 O alcalde               O secretario

José Antonio Santiso Miramontes    Adrián J. Márquez Caramés

O que se publica aos efectos oportunos.

Abegondo, 18 de xuño 2019.

O ALCALDE-PRESIDENTE

José Antonio Santiso Miramontes

2019/4944
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