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BOP Lugo

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE NOMEAMENTO DE TESOUREIRO.

“D. JAVIER VARELA PÉREZ, Alcalde – Presidente do Concello de Antas de Ulla (Lugo)
De conformidade co establecido nos artigos 21.1.h) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime
Local, e nos artigos 14 e 27.2 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico
dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional,
RESOLVO
PRIMEIRO.- Nomear como Tesoureiro do Concello de Antas de Ulla ao funcionario de carreira D. ALBERTO
CARBALLO SÁNCHEZ, por contar coa preparación técnica axeitada e, tendo en conta, que posúe a titulación
universitaria correspondente ao grupo A1.
SEGUNDO.- Dar conta da presente Resolución ao Pleno na sesión extraordinaria organizativa da nova Corporación
Municipal, que se celebrará dentro do prazo máximo de trinta días a contar dende o día 15 de xuño de 2019, e
publicala no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, sen prexuízo da súa efectividade dende o día seguinte ao da
presente Resolución.
TERCEIRO.- Comunicar aos bancos, caixas e establecementos análogos nos que este Concello ten depositados os
seus fondos o nomeamento de Tesoureiro aos efectos oportunos.
Mándao e asínao o Alcalde, en Antas de Ulla, a dezanove de xuño de dous mil dezanove, do que eu, Secretaria
acctal., dou fe.”
Antas de Ulla, 23 de xullo de 2019.- O Alcalde, Javier Varela Pérez.
R. 2321

Anuncio
Polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 18 de xullo de 2019, prestouse aprobación ao expediente de
modificación do orzamento con número 11/2019, de suplementos de crédito e créditos extraordinarios, por un
importe total de douscentos sesenta e tres mil trescentos euros (263.300,00 €.-), segundo de competencia do
Pleno.
Cumprindo o disposto no artigo 177.2 en relación co 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público polo prazo de
quince días hábiles, na Secretaría do Concello, co fin de que durante o mesmo (que se contará a partir do seguinte
ao da inserción do edicto no Boletín Oficial da Provincia) poidan formularse as reclamacións que se consideren
oportunas, que se deberán dirixir ao alcalde-presidente do Concello.
O Corgo, 22 de xullo de 2019.- O alcalde, Felipe Labrada Reija.
R. 2322

FOLGOSO DO COUREL
Anuncio
De conformidade coa Resolucións da Alcaldía de 29 de xullo de 2019 faise pública as convocatorias para a
selección de persoal laboral temporal consistente en:
Oito peóns de incendios, dous xefes de brigada de incendios e tres condutores de motobomba ao abeiro do
Convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do Medio Rural e a entidade local de Folgoso do Courel
para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais durante os ano 2019 cofinanciado
parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 20142020 a xornada completa, por obra ou servizo determinado por un período de 3 meses.
Lugar e prazo de presentación das solicitudes: No rexistro do Concello de Folgoso do Courel no prazo de cinco
días naturais, a contar desde a publicación deste anuncio no BOP.
As bases completas están expostas no taboleiro de anuncios do Concello de Folgoso do Courel e na sede
electrónica: https://folgosodocourel.sedelectronica.es.
Folgoso do Courel.- A Alcaldesa, Dolores Castro Ochoa.
R. 2360
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