“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 663 /2007
O pasado día 16 de xuño de 2007 constituíuse a nova Corporación municipal saída
das eleccións celebradas o pasado día 25 de maio .
Por Resolución da Alcaldía núm. 662 /2007 desta mesma data creáronse as áreas de
goberno local, en uso das competencias de dirección do goberno e a administración
municipais que o artigo 21 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, concede ó Alcalde.
De conformidade coas atribucións que me confiren os artigos 23.4 da lei 7/1985, de 2
de abril, reguladora das bases do Réxime Local e os artigos 43 e 44 do Regulamento
de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico da Entiddes Locais, e co fin de
conquerir unha maior celeridade e eficacia na xestión municial, pola presente
RESOLVO:
Primeiro.- Efectuar a favor dos Sres/as Concelleiros/as membros da Xunta de Goberno
Local as seguintes delegacións xenéricas correspondentes ás áreas que se
relaccionan:
I.- Dona Rita María Couto Seijido- Delégaselle a área de dinamización social, benestar
e Igualdade.
II.- Don Antón Lois Noceda Carballo- Delégaselle a área de organización e seguridade.
III.- Don Manuel Polo Gundín- Delégaselle a área de facenda e promoción económica.
IV.- Don José Antonio López Rodriguez- Delégaselle a área de desenvolvemento
territorial
Segundo.- As delegacións xenéricas acordadas no apartado anterior suxeitaránse ó
seguinte réxime xurídico:
a) Abarcarán a facultade de dirixir os servizos correspondentes e xestionalos en xeral,
pero sen incluir a facultade de resolver mediante actos adminsitrativos que afecten a
terceiros.
b) A Alcaldía poderá revocar en calquera momento as delegacións efectuadas
seguindo as mesmas formalidade aplicadas para outorgalas.
c) A Alcaldía poderá avocar en calquera momento a competencia delegada de acordo
co que dispón o artigo 14 da Lei 30/1992, de 26 de novembro.
d) Corresponderá á Alcaldía resolve-las posibles dúbidas que se formulen en relación
coa aplicación desta resolución.
Terceiro.- Conferir, de conformidade co disposto no artigo 43.5 do R.O.F. as seguintes
delegacións especiais a prol dos Sres/as Concelleiros/as que a seguir se relaccionan,
para os servizos que igualmente se sinalan:
1.- Conferi-la delegación dos servicios de cultura e ensino (integrados na área de
dinamización social, benestar e Igualdade) a Don Edgar Antonio Vigo López.
2.- Conferi-la delegación dos servizos de mocidade, deporte e ocio (integrados na área
de dinamización social, benestar e igualdade) a Dona Maria Carmen Silvar Canosa.
3.- Conferi-la delegación dos servicios de Urbanismo e Vivenda( integrados na área de
desenvolvemento territorial) a Don Manuel Angel Rodriguez Carballeira.
4.- Conferi-la delegación dos servicios de servizos e mantemento( integrados na área
de desenvolvemento territorial) a Dona Inés Roca Requeijo.
5.- Conferi-la delegación dos servizos de medio ambiente, praias e espazos
Públicos(integrados na área de desenvolvemento territorial) a Dona Amalia García
Balado.
6.- Conferi-la delegación dos servizos de tráfico, policía local e protección Civil(
integrados na Área de Organización e Seguridade) a Don Manuel Vicente Pico
Sanmartin.
7.- Conferi-la delegación dos servizos de facenda (facenda, estadística e patrimonio)(
integrados na área de facenda e promoción económica) a Don Manuel López
Rodriguez.

Quinto.- As delegacións especiais efectuadas no apartado anterior, enténdense
conferidas como delegacións da dirección interna dos servizos , pero non inclúen a
facultade de resolver mediante actos adminsitrativos que afecten a terceiros.
O Concelleiro que ostente a delegación xenérica da área á que pertence o servicio,
terá a facultade de supervisa-la actuación dos/as Concelleiros/as con delegaións
especiais.
Sexto.- A presente resolución será efectiva dende o día seguinte ó da súa sinatura e
será publicada no Boletín oficial da provincia de A Coruña, en cumprimento do que
dispoñen os artigos 44 e 46 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro. Asi
mesmo, esta resolución será notificada ós/ás interesados/as, facéndolles saber que,
de acordo co que dispón o artigo 114 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro,
a delegación entenderase aceptada tácitamente se no prazo de tres días hábiles
contados dende a notificación non realizan ningunha manifestación expresa no senso
contrario ante o órgano delegante.”-----------------O que se fai público para xeral coñecemento.
Fene, 10 de Xullo de 2007.
O alcalde,
Asdo. José Iván Puentes Rivera.

