MARTES, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

N.º 269

EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO
ÁREA DE DEPORTES, ARTESANÍA E DESEÑO, MEMORIA HISTÓRICA
Anuncio
CONCESIÓN DE PREMIOS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS DA PROVINCIA DE LUGO, DISCIPLINA
AUTOMOBILISMO, ESPECIALIDADE RALLY DE ASFALTO, TERRA OU MONTAÑA E VEHÍCULOS HISTÓRICOS NA
ANUALIDADE 2021

Primeiro. Aprobar a resolución provisional de concesión de premios para deportistas individuais da provincia de
Lugo, disciplina automobilismo, especialidade rally de asfalto, terra ou montaña e vehículos históricos na
anualidade 2021, de acordo aos criterios de valoración e número de premios e contías previstos nas bases da
convocatoria, segundo as especificacións que constan nas listaxes que se achegan anexadas á acta da Comisión
de avaliación.
Segundo. O presente acordo de carácter provisional, terá carácter definitivo no caso de finalizar o tramite de
audiencia sen que se formulasen alegacións e procederase á publicación no BOP e na paxina web da Deputación
de Lugo www.deputacionlugo.org do anuncio correspondente para o seu coñecemento e efectos oportunos.
Terceiro. Notificar o presente acordo provisional aos beneficiarios de acordo ao previsto na base décima da
convocatoria, concedéndolles un prazo de dez días para presentar alegacións.
En aplicación do previsto no referido acordo e na base décima.RESOLUCIÓN E NOTIFICACIÓNS das bases da
convocatoria, procedeuse á publicación no BOP núm. 247 do mércores, 27 de outubro de 2021 Resolución
provisional premios deportistas rallys 2021 (páx.1, r. 3078) e na páxina web da Deputación de Lugo
www.deputacionlugo.org, da notificación aos interesados do acordo de resolución provisional, concedéndolles
un prazo de dez (10) días contados a partir do día seguinte ao da súa publicación no BOP de Lugo, para que os
interesados puideran presentar alegacións.
En consecuencia e en aplicación do indicado, o acordo de carácter provisional de Xunta de Goberno da
Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o 22 de outubro de 2021, terá carácter definitivo por finalizar
o tramite de audiencia sen que se formulasen alegacións e procédese á publicación no BOP e na paxina web da
Deputación de Lugo www.deputacionlugo.org do anuncio correspondente para o seu coñecemento e efectos
oportunos.
Ao abeiro do previsto na base décima.RESOLUCIÓN E NOTIFICACIÓNS das Bases da convocatoria e do disposto
no artigo 45 da Lei 39/2015 do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas (LPACAP), o acordo de resolución definitiva do procedemento non será obxecto de notificación
individualizada, senón que será obxecto de notificación por medio de publicación no BOP e na páxina web da
Deputación de Lugo http://www.deputacionlugo.gal.
O que se notifica aos efectos oportunos. Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, e de conformidade
co previsto na base 21. Réxime de recursos das Bases da convocatoria, e do disposto nos artigos 123 e 124 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, e no 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa, poderase interpoñer con carácter potestativo, recurso de reposición ante o mesmo órgano que
ditou o acto no prazo dun mes, a contar desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo, ou
ben recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, dentro do prazo
de dous meses contados desde o día seguinte ao da presente publicación no BOP de Lugo.
En caso de optar polo recurso potestativo de reposición non se poderá interpoñer o recurso contenciosoadministrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio
administrativo.
Todo iso sen prexuízo de calquera outro recurso ou acción que estime procedente.
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Para os efectos oportunos, en relación á convocatoria de premios para deportistas individuais da provincia de
Lugo, disciplina automobilismo, especialidade rally de asfalto, terra ou montaña e vehículos históricos, na
anualidade 2021 a Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Lugo en sesión celebrada o 22 de outubro de
2021, acordou:
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Lugo, 18 de novembro de 2021.-O Presidente, P.D. Decreto de data 26-07-2019. O Deputado Delegado de
Promoción Económica e Social. Pablo Rivera Capón, A Secretaria Xeral P.S. O Secretario Xeral Adxunto, José
Antonio Mourelle Cillero.
R. 3339

CONCELLOS
ALFOZ
Anuncio
En cumprimento do indicado no artigo 44.2 e 46.2 do Real Decreto 2568/1986, polo que se aproba o
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xuridico das Entidades Locais, ponse en público
coñecemento o Decreto da Alcaldía n.º 853, de data 17 de novembro de 2021, que literalmente di:
O Alcalde pode delegar o exercicio das súas atribucións, salvo as de convocar e presidir as sesións do Pleno e
da Xunta de Goberno Local, decidir os empates co voto de calidade, a concertación de operacións de crédito, a
xefatura superior de todo o persoal, a separación do servizo dos funcionarios e o despedimento do persoal
laboral, a consulta popular sobre aqueles asuntos da competencia propia municipal e de carácter local, e as
enunciadas nos parágrafos a), e), j), k), l) e m) do apartado 1 do artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das Bases do Réxime Local.
O Alcalde pode delegar o exercicio de determinadas atribucións nos membros da Xunta de Goberno Local, e,
onde esta non exista, nos Tenentes de Alcalde, sen prexuízo das delegacións especiais que, para labores
específicos, poida realizar en favor de calquera concelleiros, aínda que non pertencesen a aquela Xunta.

Considerando o informe xurídico recaído no expediente 379/2021, comunicación previa para a sustitución de
cuberta de almacén anexo á vivenda promovido pola Sra Val Díaz, se entende que concorre causa de abstención
de conformidade co regulado no artigo 23 da Lei 40/2015, de réxime xurídico do Sector Público.
Á vista do exposto, DECRETO:
PRIMEIRO.- Entender que concorre causa de abstención no expediente 379/2021, de comunicación previa para
a sustitución de cuberta de almacén anexo a vivenda .
SEGUNDO.- Delegar na Teniente de Alcalde, Dona Arantxa Incera Ares, as competencias propias da Alcaldía
conforme a normativa urbanística e a ordenanza municipal aplicable no expediente de referencia.
TERCEIRO.- Comuníquese a presente á Sra Incera, aos efectos de formular aceptación , e publíquese no BOP de
Lugo.
CUARTO.- Dar conta ao Pleno da Corporación, na primeira sesión que este celebre, do contido da delegación.
Alfoz, 18 de novembro de 2021.-O Alcalde, Jorge Val Diaz.
R. 3331

O CORGO
Anuncio
EDICTO DE EXPOSICIÓN Ó PÚBLICO
O Sr. Alcalde, por Decreto de 29 de outubro deste ano, aprobou o Padrón provisional comprensivo dos suxeitos
pasivos (contribuíntes) polos conceptos de taxa de recollida de lixo e TAXA POLO SERVICIO DE SUBMINISTRO
DE AUGA DOMICILIARIA (incluído o canon da auga) para o primeiro semestre de 2021.
Por medio do presente, ponse en coñecemento dos contribuíntes obrigados ó pago da taxa e canon indicados,
que dispoñen dun prazo de 15 días, contados a partir da publicación deste edicto no BOP de Lugo, ó obxecto de
que o Padrón poida ser examinado e presenta-las reclamacións que estimen pertinentes, entendéndose elevado
a definitivo se, transcorrido o prazo de exposición pública, non se formulara ningunha reclamación contra o
mesmo.
Contra o citado acordo polo que se inclúen os contribuíntes no Padrón así como contra a liquidación e
efectividade da taxa de recollida de lixo, interporase, ante a Alcaldía, recurso de reposición no prazo dun mes a
contar desde a notificación.
Contra a resolución expresa do recurso de reposición poderase interpoñer recurso contencioso administrativo no
prazo de dous meses contados desde o día seguinte ó da súa notificación. No caso de resolución presunta o
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Xunto coa modalidade de delegacións xenéricas, a Alcaldía pode efectuar delegacións especiais en calquera
concelleiro para a dirección e xestión de asuntos determinados , ben para un servizo o un asunto determinado.

