TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
Procedementos:Mancomunidades
En virtude do anterior, a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local
de Galicia regula os referidos procedementos nos seus artigos 137 e seguintes.
Procedemento de constitución de mancomunidades e de aprobación dos seus
estatutos:
INICIATIVA DE CONSTITUCIÓN
Poderá partir dun ou de varios dos municipios interesados. O expediente iniciarase cos acordos dos Concellos promotores adoptados pola maioría absoluta
do número legal de membros das Corporacións, nos que cada Concello nomeará un representante da Corporación que integrará a Comisión Xestora.

COMISIÓN XESTORA

Encargada da elaboración dos estatutos e da súa aprobación inicial.
ASEMBLEA
De todos os concelleiros: que se ocupa da aprobación provisional do
proxecto de estatutos. .

SOMETEMENTO DO PROXECTO DE ESTATUTOS A INFORME DA DEPUTACIÓN OU
DEPUTACIÓNS PROVINCIAIS
Por prazo dun mes, o cal entenderase favorable se non fose emitido nese prazo.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Por prazo dun mes, para que os interesados presenten as observacións ou
suxestións que estimen oportunas.

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
Procedementos Mancomunidades
INFORME DA CONSELLERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE RÉXIME LOCAL
rematado o prazo de exposición pública, o proxecto de estatutos, xunto
coa resolución das reclamacións presentadas, remitirase á Consellería
competente en materia de réxime local para o seu informe. Se de dito
informe resultasen modificacións do proxecto de estatutos, as mesmas
someteranse á consideración da Comisión Xestora, que, de non aceptaAPROBACIÓN DEFINITIVA

Polos Plenos dos Concellos no prazo de dous meses, dende a recepción
dos correspondentes informes ou do transcurso do prazo legal sen que os
mesmos fosen emitidos, por maioría absoluta do número legal dos membros de cada unha das corporacións.
PUBLICACIÓN
Remisión de copia certificada dos acordos de aprobación definitiva dos estatutos e da constitución da mancomunidade á Consellería competente en materia
de réxime local, para a súa íntegra publicación no Diario Oficial de Galicia.

POSTA EN FUNCIONAMENTO

No prazo dun mes dende a publicación dos estatutos, elixiranse os órganos rectores e iniciarase o funcionamento da mancomunidade.

REXISTRO

A constitución da mancomunidade comunicarase á Administración central do Estado e
á Xunta de Galicia a efectos da súa inscrición nos rexistros estatal e autonómico
de entidades locais.

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
Procedementos Mancomunidades
Procedemento de modificación dos estatutos ou de disolución da mancomunidade:
INICIO
Correspóndelle ao pleno da mancomunidade, de oficio ou a instancia
dos concellos integrantes.

INFORMACIÓN PÚBLICA E INFORMES

O acordo de modificación ou de disolución someterase a información pública
polo prazo dun mes e, simultaneamente, remitiráselles á Deputación ou Deputacións Provincias respectivas e á Consellería competente en materia de réxime
local para o seu informe, polo prazo dun mes.

APROBACIÓN POLOS CONCELLOS INTEGRANTES

Rematado o prazo de exposición pública e recibidos os informes aos que se
refire o apartado anterior ou transcorrido o prazo dun mes sen que fosen emitidos, someterase o acordo aos plenos dos concellos integrantes. A adopción do
devandito acordo, que resolverá tamén as alegacións, no caso de que estas fosen presentadas, requirirá o voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros de cada unha das corporacións.

PUBLICACIÓN NO D.O.G.

O seu presidente remitiralle copia certificada dos referidos acordos á Consellería competente en materia de réxime local, para a súa íntegra publicación no
Diario Oficial de Galicia, e comunicarallos á Administración central do Estado
para os efectos establecidos pola lexislación básica de réxime local.
.

LIQUIDACIÓN NO CASO DE DISOLUCIÓN

A mancomunidade manterá a súa personalidade xurídica en tanto non sexa adoptado
polo Pleno o acordo de liquidación e distribución do seu patrimonio, o cal se
publicará no Diario Oficial de Galicia xunto co de disolución.

