RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto: NOMEAMENTO DE TENENTES DE ALCALDE
FEITOS
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do Concello de Fene xurdida das
eleccións municipais celebradas o 26 de maio do 2019.
(FECHA: 12/02/2020 13:06:00)

2 Por Resolución da alcaldía 678/2019 do 1 de xullo nomeáronse tenentes de alcalde a Rocío Aurora
Bértoa Puente, Tamara Miragaya López, José Andrés Serantes Painceiras, Juana Barro Couto e Juan
José Franco Casal, nomeamentos que foron revogados por Resolución da alcaldía 118/2020 do 11 de
febreiro.
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

2 Logo de ver o artigo 16 do Regulamento orgánico do Concello de Fene e os artigos 35.2, 46, 47 e 48
do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, que establecen, entre outras consideracións que os
nomeamentos e os ceses como levaranse a cabo mediante Resolución do alcalde da que se dará
conta ó Pleno na primeira sesión que celebre, notificándose, ademais, persoalmente ós designados, e
se publicarán no Boletín Oficial da Provincia, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte
da sinatura da Resolución polo alcalde, se nela non se dispuxera outra cousa e que o seu número non
poderá exercer do número de membros da Xunta de Goberno Local e que aos efectos do cómputo
non se terán en conta os decimais que resulten de dividir por tres o número total de concelleiros.
3 Mediante Resolución da Alcaldía núm. 118 do 11 de febreiro do 2020 acordouse nomear membros
da Xunta de Goberno Local do Concello de Fene ós seguintes concelleiros e concelleiras:
- María del Mar Piñeiro Otero
- Alejandra Permuy Meizoso
- Manuel Polo Gundín
- Ana Basoa Rioboo
- María Carmen Martínez Rodríguez
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1 Os artigos 20.1 a) e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases do réxime local (BOE
núm. 80, do 03-04-1985) establecen que a Xunta de Goberno Local é un órgano necesario nos
Concellos de máis de 5.000 habitantes e que se integrará polo alcalde e un número de concelleiros
non superior ó terzo do número legal dos mesmos, nomeados e separados libremente polo alcalde,
dando conta ao Pleno. No mesmo sentido os artigos 59.2 e 65 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de
Administración Local de Galicia (DOG núm. 149, de 5 de agosto) e o artigo 35.2 do Real Decreto
2568/1986, do 28 de novembro (BOE número 305 do 22 de decembro do 1986), que aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais e 13 do
Regulamento orgánico do Concello de Fene ( B.O.P. da Coruña núm. 156 do 8 de xullo do 2008).

Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída á Alcaldía polo artigo 21.2 da
Ley 7/1985 de 2 de abril, resolvo:
1º Nomear Tenentes de alcalde, pola orde que de seguido se indica, ós/ás seguintes señores/as
concelleiros/as membros da Xunta de Goberno Local:


1ª Tenente de alcalde: María del Mar Piñeiro Otero



2ª Tenente de alcalde: Alejandra Permuy Meizoso



3º Tenente de alcalde: Manuel Polo Gundín



4ª Tenente de alcalde: Ana Basoa Rioboo



5ª Tenente de alcalde: María Carmen Martínez Rodríguez

Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.fene.es. (O código de verificación
garante, mediante o cotexo na sede electrónica municipal, a integridade do documento (artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso
electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos).
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2º Corresponde ós nomeados substituirme na Alcaldía, pola orde sinala, nos casos legalmente
establecidos.
3º Notificar persoalmente á/os nomeada/os esta Resolución, ordenar a súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia e dar conta dela ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre.
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En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. alcalde Juventino José Trigo Rey,
do que eu, Estefanía Manteiga Lamas, como secretaria, dou fe.
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