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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
POIO
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
RESOLUCIÓNS CONSTITUCIÓN DO CONCELLO
Sendo intención desta Alcaldía garantir un funcionamento áxil do día a día desta entidade,
mellorando a capacidade de resposta e a satisfacción das necesidades dos nosos veciños/
as, pola presente, en virtude das facultades conferidas polos arts 21 e 23 da Lei 7/1985; 61da
Lei galega 5/1997 e 41 e 43 do RD 2568/1986 e de conformidade co réxime previsto nos arts
114 e seguintes do RD 2568/1986,
RESOLVO
Primeiro.—Efectuar unha delegación das competencias que corresponden a esta Alcaldía
segundo a lexislación sobre réxime local e sectorial aplicable que non se atopen dentro
das igualmente delegadas á Xunta de Goberno Local con esta mesma data, nas seguintes
materias ou servizos e concelleiros/as:
——  Obras, servizos, pesca e marisqueo, Dª María Consuelo Besada Lores.
——  Economía, facenda e patrimonio, D. Xulio Barreiro Lubián.
——  Urbanismo e Promoción Económica, D. Gregorio Agís Gómez.
——  Deportes, Dª Margarita Caldas Moreira.
——  Benestar Social, Igualdade e Mocidade, Dª Rosa Fernández González.
——  Educación e Saúde e Festexos, Lidia Salgueiro Piñeiro.
——  Cultura, Silvia Díaz Iglesias.
——  Medio Ambiente, Sanidade e Mercados, D. José A. Lodeiro Cancela
——  Conxunto histórico-artístico de Combarro, D. Xulio Barreiro Lubián.
Segundo.—As delegacións xenéricas e especiais conferidas axustaranse por materias á
definición que das competencias e servizos locais efectúe en cada momento a lexislación
sobre réxime local e sectorial aplicable e comprenden as seguintes facultades para as materias
ou asignadas a cada un/ha deles/as:
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——  Turismo, persoal, Seguridade Cidadán e Mobilidade, D. Xosé Luis Martínez Blanco.
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O exercicio das facultades xenéricas de dirección e xestión así como a de dictar actos de
trámite que afecten a terceiros como consecuencia da tramitación da fase de instrución de
procedementos sancionadores e de reposición da legalidade urbanística.
A instrucción e proposta de resolución ou acordo de expedientes sancionadores e de
reposición da legalidade urbanística.
A sinatura dos documentos vinculados á tramitación da fase de instrución de expedientes
sancionadores e de reposición da legalidade urbanística, e propostas de resolución ou acordo
dos expedientes que se tramiten en cada unha das áreas obxecto de delegación.
Terceiro.—O Alcalde conserva as seguintes facultades en relación coa competencia
delegada:
Recibir información detallada da xestión da competencia delegada e dos actos ou
disposicións emanados a consecuencia da delegación.
Ser informada previamente da adopción de decisións de transcendencia.
A posibilidade de avocación, en calquera momento e de conformidade coa lexislación
vixente, da competencia delegada.

seu carácter executivo desde o día seguinte ó do presente decreto. Lémbrase aos Srs/as
Concelleiros/as delegados que a delegación deberá ser aceptada por estes e transcorridos 3
días hábiles desde o seguinte ao da súa notificación entenderanse tacitamente aceptadas se
non manifestaran o contrario de xeito expreso diante desta Alcaldía.
Quinto.—Dar traslado da presente Resolución na primeira sesión que celebre.
Poio, 29 de xuño de 2015.—O alcalde, Luciano Sobral Fernández.—A Secretaria Xeral,
Paula E. Ramos Díaz
ASUNTO.—NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE, MEMBROS E PERIODICIDADE
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL E PRESIDENTES DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS
PERMANENTES.
Constituída a nova corporación local con data 13 de xuño de 2015, considerando que debe
garantirse un funcionamento áxil da organización, pola presente e en virtude das facultades
conferidas polos arts 21 e 23 da Lei 7/1985; 61, 62, 63 e 65 da Lei galega 5/1997 e 41, 43 a
47 e 52 do RD 2568/1986,
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Cuarto.—Desta resolución darase conta na primeira sesión do Pleno que se celebre,
notificarase aos nomeados e procederase á súa publicación no BOP, sen prexuízo do
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RESOLVO:
Primeiro.—Nomear como Tenentes de Alcalde aos seguintes Srs/as Concelleiros/as:
1ª Tte de Alcalde: Dª. María Consuelo Besada Lores
2º Tte de Alcalde: D. Xulio Barreiro Lubián.
3º Tte de Alcalde: D. Xose Luis Martínez Blanco
4º Tte de Alcalde: D. Gregorio Agís Gómez
5º Tte de Alcalde: Dª. Margarita Caldas Moreira
Segundo.—Nomear como membros da Xunta Municipal de Goberno aos devanditos Srs/
as Concelleiros/as.
Terceiro.—A Xunta Municipal de Goberno celebrará sesión constitutiva nos 10 días seguintes
ao desta resolución, segundo o art. 112 do RD 2568/1986, celebrando sesión ordinaria todos
os luns ás trece horas e trinta minutos (13,30).
Cuarto.—Nomear como presidentes/as das Comisións Informativas Permanentes aos sre/
as concelleiros/as que se relacionan de seguido:

Comisión Informativa de Seguemento do Plan Especial do Conxunto Histórico-Artístico
de Combarro e do Catálogo de Edificios e Conxuntos do concello de Poio, D. Xulio Barreiro
Lubián.
Comisión Informativa de Cultura, Educación e Deporte, Dª Silvia Díaz Iglesias.
Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Costas, D. Xulio Barreiro Lubián.
Quinto.—Dar conta desta resolución ao Pleno na primeira sesión que se celebre, dar
traslado dela aos nomeados e publicala no BOP, sen prexuízo do seu carácter executivo
desde o día seguinte ao do presente decreto, así como dar conta da mesma á Xunta Municipal
de Goberno na sesión constitutiva desta para a súa aceptación e cumprimento.
Mándao e asínao o Sr. Alcalde en Poio a vinte e cinco de xuño de dous mil quince, do que
eu, secretaria , dou fe.
O Alcalde, Luciano Sobral Fernández.—A Secretaria Xeral, Paula Ramos Diaz.
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Comisión Informativa de Urbanismo, D. Gregorio Agís Gómez
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ASUNTO.—DELEGACIÓNS DA PRESIDENCIA DOS CONSELLOS DA MULLER, DEPORTE
E DE CULTURA.
De conformidade co disposto nos artigo 21.3 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das
bases do réxime local e artigos 43, 44 e 114 a 118 do ROF e RX das entidades locais, do
28 de novembro, así como o previsto nos regulamentos municipais, esta Alcaldía delega
permanentemente a Presidencia do Consello Municipal da Muller na Concelleira Dª. Rosa
Fernández González; presidencia do Consello Municipal de Cultura na Concelleira Dª. Silvia
Díaz Iglesias e a presidencia do Consello Deporte Municipal á Concelleira Dª. Margarita
Caldas Moreira.
E que se comunique esta resolución aos interesados, dándose conta ao Pleno na primeira
sesión que se realice e que se publique no BOP.
Mándao e asínao o Sr. Alcalde en Poio a vinte e cinco de xuño de dous mil quince, do que
como secretaria, dou fe.
O Alcalde, Luciano Sobral Fernández.—A secretaria, Paula E. Ramos Díaz.”
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Poio, 15 de xullo de 2015.—O Alcalde, Luciano Sobral Fernández.
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