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DECRETO NÚMERO 111 .-  Baralla, 18 de xuño de 2019 

 

De conformidade co establecido nos artigos 21.3º e 23.1º da Lei 7/1985, do 2 de abril, 

de Bases de Réxime Local; 22 e 23.2º do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de 

abril, polo que se presta aprobación o texto refundido de disposicións legais vixentes en 

materia de Réxime Local e 43, 52 e 53 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, 

polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico 

das entidades locais, por medio da presente RESOLVO: 

 

PRIMEIRO.- Designar, coma membros da Xunta de Goberno Local, aos 

seguintes Concelleiros: 

 - D. Manuel Rodríguez Vilela 

 - Dª. Mª Rosa Caloto López 

            - D. Manuel Fernández Gómez 

 

             SEGUNDO.- Efectuar delegación na Xunta de Goberno Local coma órgano 

colexiado das seguintes atribucións: 

a) En materia de urbanismo e licenzas: 

 

-  Aprobar os instrumentos de planeamento de desenvolvemento do planeamento 

xeral non expresamente atribuídos ao Pleno, así como os instrumentos de xestión 

urbanística e proxectos de urbanización. 

 

- O outorgamento de licenzas, calquera que sexa a súa natureza, salvo que as leis 

sectoriais o atribúan expresamente ao Pleno. 

 

b) En materia contractual 

 

- A contratación respecto dos contratos de obras, de subministro, de servizos, de 

xestión de servizos públicos, contratos administrativos especiais e os contratos privados 

en contía superior a 5.000 € e dentro dos límites establecidos da competencia da 

Alcaldía, na disposición adicional segunda da Lei 9/2017, de 8 de novembro de 

Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as 

Directivas do Parlamento Europeo e do Consejo 2014/23/UE, de 26 de febreiro de 2014, 

é dicir, cando o seu importe non supere o 10% dos recursos ordinarios do presuposto 

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, sempre que o importe 

acumulado de todas as súas anualidades non supere nin a porcentaxe indicada, referido 

aos recursos ordinarios do presuposto do primeiro exercicio, nin a contía sinalada. 

- A aprobación dos proxectos de obras e servizos cando sexa competente para a 

súa contratación e concesión a Alcaldía e estean previstas no Orzamento. 
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- A aprobación das certificacións de obra e facturas, así como dos documentos 

que verifiquen a recepción do subministro ou, no seu caso a confirmación da prestación 

do servizo, derivadas, todas elas, dos expedientes citados nos apartados anteriores. 

 

 

c) En materia sancionadora 
- Sancionar as faltas de desobediencia á Alcaldía ou por infracción das 

Ordenanzas Municipais, excepto cando tal facultade estea atribuída ao Pleno, con 

exclusión das sancións en materia de persoal. 

 

d) En materia económico financeira 

- As autorizacións, disposicións de gastos e recoñecemento de obrigas de 

competencia da Alcaldía agás: 

 Pagos por importe inferior a 5.000 € 

 Haberes e retribucións do persoal municipal 

 Gastos derivados das cotizacións á Seguridade Social. 

- O outorgamento de subvencións. 

- O desenvolvemento da xestión económica de acordo co Presuposto aprobado e 

segundo o disposto nas súas Bases de Execución. 

- A organización dos servizos de recadación e Tesourería, sen prexuízo das 

facultades do Pleno para aprobar as formas de xestión destes servizos, así como a de 

aprobar todo tipo de padróns tributarios, fixando o período de cobro en voluntaria. 

 

e) En materia de bens 

-  A adquisición de bens inmobles e dereitos xuxetos a lexislación patrimonial 

cando o seu valor non supere o 10 por 100 dos recursos ordinarios do orzamento nin o 

importe de tres millóns de euros. 

-A enaxenación de bens inmobles, integrantes do patrimonio municipal, que non 

superen a porcentaxe e contía indicados anteriormente. 

 

f) Noutras materias 

- A solicitude de subvencións de calquera Entidade Pública ou Privada, na que a 

competencia non esté atribuída pola Lei ao Pleno. 

- A solicitude de delegación de competencias para contratar obras ou servizos de 

competencia da Alcaldía efectuadas a outras Administracións Públicas. 

 

TERCEIRO.- Pese ás delegacións conferidas, a Alcaldía poderá, mediante 

Resolución motivada, resolver sobre as materias delegadas, cando a urxencia do asunto 

así o xustifique, dando conta á Xunta de Goberno Local na sesión inmediata seguinte 

para a súa ratificación. 

 

CUARTO.- Dar conta da presente Resolución aos interesados con indicación dos 

recursos que procedan.  
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QUINTO.- Dar conta da presente Resolución ao Pleno na sesión organizativa e 

publicala no Boletín Oficial da Provincia. 

 

SEXTO.- A eficacia do presente acto quedará supeditada ao acordo que sobre 

creación de Xunta de Goberno Local adopte o Pleno sesión organizativa que celebre. 

 

Mándao e asínao o Sr. Alcalde, D. Manuel Jesús González Capón. 

 

Pola secretaría tómase razón para a súa transcrición no Libro de Resolucións aos efectos 

de garantir a súa integridade e autenticidade. 

 

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE Á MARXE 
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