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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
BAIONA
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
NOMBRAMIENTO CONCELLEIROS XUNTA DE GOBERNO LOCAL

ANUNCIO
En cumprimento do disposto a lexislación de réxime local , prócedese á publicación da
seguinte Resolución de alcaldía
“RESOLUCION DA ALCALDÍA

ASUNTO: Modificación do nomeamento de concelleiros membros da Xunta de Goberno Local.-

En virtude das facultades que lle veñen conferidas a esta Alcaldía-Presidencia e trala renuncia
da concelleira Ana Simóns Sánchez e toma de posesión como concelleiro de don Daniel García
Dacuña pola lexislación vixente, RESOLVE

PRIMEIRO.—Modificar a Resolución de 28 de outubro de 2015 respecto ao nomeamento
dos concelleiros como membros da Xunta de Goberno Local do Concello da Baiona resultando
os seguintes.
—— Don Ángel Manuel Rodal Almuíña
—— Dna. María Iglesias Fernández
—— D. Daniel García Dacuña
—— D. Policarpo Vilar Misa

—— D. Raul Costas Lafuente

SEGUNDO.—Do presente Decreto darase conta ao Pleno do Concello na primeira sesión
que se celebre, notificándose aos designados e publicarase no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra sen prexuízo da súa efectividad dende o día seguinte da firma deste.”
O Sr. Alcalde – Presidente, en Baiona, na data que figura ao marxe deste documento asinado
electronicamente.
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Resultando que segundo o artigo 23 da Lei 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local, artigo 65 da Lei 5/97 de administración local de Galicia, artigo 52 do R.D.2568/1986 de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, a Xunta de Goberno Local
se integra polo Alcalde e un número de concelleiros non superior o tercio do número legal
destes nomeados e separados libremente por aquel dando conta ó Pleno.

