
 
Concello de Xinzo de Limia

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA SOBRE NOMEAMENTO DE MEMBROS DA 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL E FIXACIÓN DO RÉXIME DE SESIÓNS 

De conformidade co disposto nos arts. 20.1 b) e 23.1 da lei 7/85, de 2 de abril; e 35.2.d) 
e 112. 3 do Real Decreto 2568/86, de 28 de novembro, 

RESOLVO: 

1.- Nomear membros da Xunta de Goberno Local aos seguintes Concelleiros/a:

Dª . Teresa Puga Iglesias
Dª Mª Dolores Calvo López.
Dª Silvia Blanco Cuquejo.
D. Carlos Gómez Salgado.
D. Isidoro Sánchez Blanco.

2.- Indicar que se manterán as delegacións de competencias segundo o establecido en 
decreto de data 13 de xuño de 2015.

3.- Notificar a presente resolución ás persoas designadas a fin de que presten, no seu 
caso, a aceptación de tales cargos.

4.-  Remitir  anuncio  dos  referidos  nomeamentos  para  a  súa  inserción  no  Boletín 
Oficial da Provincia e publicalos igualmente no taboleiro de anuncios municipal.
5.- Dar conta da presente resolución ao Pleno na primeira sesión que se celebre.
6.-  Os  nomeamentos  efectuados  serán  efectivos  dende  o  día  seguinte  á  data  da 
presente resolución .
7.-  A Xunta de Goberno Local celebrará reunión ordinaria con periodicidade 
semanal, ás doce horas do primeiro día útil da semana que corresponda, tomando 
como referencia para o inicio do cómputo a mesma semana á da data en que este 
órgano  deliberante  e  resolutorio  se  constitúa,  sen  prexuízo  das  de  carácter 
extraordinario que a Presidencia estime oportuno convocar cando a conveniencia de 
resolver asuntos propios da competencia deste órgano así o aconselle. 
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