
(A CORUÑA)

CONCELLO DE LAXE

Avda. Cesáreo Pondal, 26 CP 15117 Telf. 981706903 | e-mail: correo@laxe.es

ANUNCIO  DE  INFOMACIÓN  PÚBLICA  da  Ordenanza  reguladora  da  celebración  de
matrimonios e acollementos civís do Concello de Laxe.

O Pleno deste Concello,  na sesión ordinaria  realizada o día  08/03/2019,  acordou a
aprobación  provisional  da  Ordenanza  reguladora  da  celebración  de  matrimonios  e
acollementos civís deste concello de Laxe.

En  cumprimento  do  disposto  nos  artigos  49  e  70.2  da  Lei  7/1985,  de  2  de  abril,
Reguladora  das  Bases  de  Réxime Local  e  56  do  Texto  Refundido  de  Réxime  Local,
sométese a información pública polo prazo de 30 días a contar dende o día seguinte da
inserción deste anuncio  no Boletín Oficial da Provincia da Coruña (BOP), para que os
interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen
oportunas.

Durante  o  devandito  prazo  poderá  ser  examinado  por  calquera  interesado  nas
dependencias  municipais  para  que  se  formulen  as  alegacións  que  se  estimen
pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste
concello: www.concellodelaxe.com

Se transcorrido o dito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado
definitivamente o devandito acordo.

Laxe, 8 de abril de 2019

O alcalde,

José Manuel Mouzo Castiñeira

http://www.concellodelaxe.com/


(A CORUÑA)

CONCELLO DE LAXE

Avda. Cesáreo Pondal, 26 CP 15117 Telf. 981706903 | e-mail: correo@laxe.es

ANUNCIO DE INFOMACIÓN PÚBLICA da Ordenanza  fiscal  reguladora da  taxa  pola
prestación  do  servizo  de  celebración  de  matrimonios  e  acollementos  civís  do
Concello de Laxe.

O Pleno deste Concello,  na sesión ordinaria  realizada o día  08/03/2019,  acordou a
aprobación  provisional  da  Ordenanza  fiscal  reguladora  da  taxa  pola  prestación  do
servizos de celebración de matrimonios e acollementos civís deste concello de Laxe.

En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Texto Refundido da Lei Reguladora das
Facendas  Locais,  aprobado  polo  Real  Decreto  Lexislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,
sométese o expediente a información pública polo prazo de 30 días a contar dende o
día seguinte  da inserción deste  anuncio  no Boletín Oficial  da Provincia  da Coruña
(BOP),  para  que  os  interesados  poidan  examinar  o  expediente  e  presentar  as
reclamacións que estimen oportunas.

Durante  o  devandito  prazo  poderá  ser  examinado  por  calquera  interesado  nas
dependencias  municipais  para  que  se  formulen  as  alegacións  que  se  estimen
pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste
concello: www.concellodelaxe.com

Se transcorrido o dito prazo non se presentaron reclamacións, considerarase aprobado
definitivamente o devandito acordo.

Laxe, 8 de abril de 2019

O alcalde,
José Manuel Mouzo Castiñeira

http://www.concellodelaxe.com/
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ANUNCIO de nomeamento da Mesa de Contratación permanente deste Concello de
Laxe.

O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria realizada o día 08/03/2019, adoptou, entre
outros, o seguinte acordo:

Primeiro: Modificar a Mesa de Contratación Permanente e adaptala á Lei 9/2017, de 8
de novembro, de Contratos do Sector Público.

Segundo: A Mesa de Contratación constituirase como órgano de asistencia ao Pleno do
Concello para todos aqueles expedientes nos que sexa preceptiva e para aqueles nos
que, potestativamente, se decida que exista, e estará integrada polos seguintes mem-
bros:

Presidente: O alcalde do concello ou concelleiro/a en quen delegue
Vogais: 

A/O secretaria-interventora do concello ou persoa que o/a substitúa
A auxiliar administrativa de Secretaría ou persoa que o/a substitúa
A Xefa do Negociado de Intervención e Contabilidade ou persoa que o/a substitúa

Secretaria: A axente de emprego e desenvolvemento local do concello ou per-
soa que o/a substitúa.

Terceiro: Cando así o requira a natureza do contrato para adxudicar, o órgano de con-
tratación poderá solicitar o asesoramento de técnicos ou expertos independentes.

Cuarto:  A  Mesa  permanente  rexerase,  en  canto  ao  seu  funcionamento,  pola  Lei
9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público e normativa de desenvolve-
mento  regulamentario,  e  pola  regulación  dos  órganos  colexiados  prevista  na  Lei
40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Quinto: Publicar a composición desta Mesa no Perfil do Contratante do Concello de
Laxe e no Boletín Oficial da Provincial.

Laxe, 12 de abril de 2019
O alcalde

José Manuel Mouzo Castiñeira


