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Dª PAULA DÍAZ TIE, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE CERDIDO
(A CORUÑA)
CERTIFICO
(FECHA: 05/07/2019 10:27:00)

Que o Pleno do Concello de Cerdido o día 04.07.2019 aprobou o seguinte acordo:

Benigno Galego Castro

3. Creacion da comisión informativa de contas . Leida a proposta da Alcaldía do tenor literal
seguinte :Ante a obrigatoriedade de creación da Comisión especial de contas e considerando as
comisións de estudio, informe e consulta como órganos complementarios da organización
municipal e de creación potestativa para os concellos de menos de cinco mil habitantes, e atendendo
o disposto nos artigos 119 e seguintes do Regulamento de Organización e Réxime Xurídico das
Entidades locais e os artigos 59,68 e 212 da Lei 5/1997 de administración local de Galicia, esta
Alcaldía propón a adopción do seguinte acordo:Primeiro: Crear a Comisión Especial de Contas,
o número dos seus membros será proporcional á representatividade no concello polo que a comisión
estará composta por un número de tres membros correspondéndolle dous compoñentes o grupo
municipal do PSOE, e un membros ó PP. A sesión ordinaria da comisión terá carácter anual e
reunirase os dez últimos días do mes de abril, para o exame, o estudio e o informe da conta xeral do
concello. Os membros dos pleno asistentes, por unanimidade , aprobaron a proposta anterior
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Paula Díaz Tie

(FECHA: 05/07/2019 10:24:00) ,

E, para que conste aos efectos oportunos, redactase a presente certificación de orden e co visto e
prace da Alcaldía en Cerdido e coas salvedades establecidas no artigo 206 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

A secretaria

O Alcalde

Paula Díaz Tie

Benigno Galego Castro

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
(artigo 42.b da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público)
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Dª PAULA DÍAZ TIE, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE CERDIDO
(A CORUÑA)
CERTIFICO
(FECHA: 05/07/2019 10:28:00)

Que o Pleno no Concello de Cerdido o día 04.07.2019 deuse conta do seguitne acordo :
6. Dar conta dos nomeamentos de tenentes alcaldes e delegacións da Alcaldía . A Alcaldía o dia
17/06/2019 aprobou o Decreto 108/2019 que
se copia deseguido : Antecedentes
administrativo .Pleno do dia 15.06.2019 ,de Constitución da nova corporación elixida tras as
eleccións municipais do día 26 de maio de 2019.Lexislación aplicable .Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local,s artigos 21.2.Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro,
polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das
Corporacións Locais,( RXOFEL ) .RESOLVO:
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PRIMEIRO. Designar como Tenentes de Alcaldes do Concello de Cerdido aos seguintes
Concelleiros
1º Tenente -alcalde Marina Tojeiro Martinez
2ºTenente -alcalde Rocío Martinez Martínez
3ª Tenente-alcalde Cándido Prieto Lago
Aos tenentes de alcalde nomeados, logo de aceptación do seu cargo, correspóndelles en canto a
tales, substituír o alcalde na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, nos casos
de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite este para o exercicio dos seus
atribucións
SEGUNDO. Establecer as seguintes delegacións xenéricas referiranse a unha ou varias áreas ou
materias determinadas, e poderán abarcar tanto a facultade de dirixir os servizos correspondentes
como a de xestionalos en xeral, incluída a facultade de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceiros.
Marina Tojeiro Martinez como Concelleira de servizos sociais , Benestar Social e Igualdade,
Rocío Martinez Martínez como Concelleira de Cultura
Cándido Prieto Lago como Concelleiro de Turismo , Facenda e Promoción Económica
TERCEIRO :Establecer como delegacións especificas relativas a un determinado servizo. Esta
delegación comprenderá a dirección interna e a xestión dos servizos correspondentes, pero non
poderá incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros.
David Prada Aneiro como concelleiro de deportes e medio ambiente
Patricia Santalla Perez como concelleira de ensino e formación
Cristian Carrodeguas como concelleiro de Mocidade e Festexos .
Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica deste Organismo co
Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe.
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TERCEIRO. Notificar persoalmente a presente resolución aos designados, que se considerará
aceptada tacitamente, salvo manifestación expresa; e remitir a Resolución de nomeamento ao
Boletín Oficial da Provincia para a súa publicación neste, igualmente publicar a Resolución no
taboleiro de anuncios do Concello, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte da firma
da resolución polo Alcalde.
(FECHA: 05/07/2019 10:28:00)

CUARTO. Dar conta ao Pleno do Concello desta resolución na primeira sesión que celebre.
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E, para que conste aos efectos oportunos, redactase a presente certificación de orden e co visto e
prace da Alcaldía en Cerdido e coas salvedades establecidas no artigo 206 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

A secretaria

O Alcalde

Paula Díaz Tie

Benigno Galego Castro
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Dª PAULA DÍAZ TIE, SECRETARIA-INTERVENTORA DO CONCELLO DE CERDIDO
(A CORUÑA)
CERTIFICO
(FECHA: 05/07/2019 10:29:00)

Que no Pleno do Concello de Cerdido o día 04.07.2019 deuse conta do seguinte asunto:
7.- Dar conta de constitución dos Grupos Políticos Municipais .O dia 18.06.2019 e o dia
19.06.2019 mediante escrito dirixido a Alcaldía , déronse conta da constitución dos seguintes
grupos políticos municipais :
1.- Grupo Político do Parido Popular constituído por D. Maria Amalia Diaz Rodriguez como
substituta de voceiro e D. Alberto J. Rey Paz como voceiro

Benigno Galego Castro

2.- Grupo Político do Partido Socialista de Galicia -PSOE constituído por D. Benigno Galego
Castro , D Candido Eusebio Prieto Lago como voceiro , Dª Rocio Martinez Martinez como
substituta de voceiro e por DªMarina Martinez Tojeiro , D .David Prada Aneiros , Dª Patricia
Santalla Pérez e D. Cristian Carrodeguas Graña

CVD: uihrnDH9TrI5rBFLWcRp
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Versión imprimible

FIRMADO POR

Paula Díaz Tie

(FECHA: 05/07/2019 10:25:00) ,

E, para que conste aos efectos oportunos, redactase a presente certificación de orden e co visto e
prace da Alcaldía en Cerdido e coas salvedades establecidas no artigo 206 do Regulamento de
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais.

A secretaria

O Alcalde

Paula Díaz Tie

Benigno Galego Castro
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