
DELEGACIÓN EN CONCELLEIROS E CONCELLEIRAS CON 
FACULTADES XENÉRICAS E ESPECÍFICAS DE XESTIÓN E DIRECCIÓN.

Resultando  que  na  sesión  celebrada  o  pasado  15.06.2019  polo  Pleno  do 
Concello acordouse a elección e nomeamento desta Alcaldía.

Vista-las posibilidades conferidas a esta Alcaldía pola lexislación local vixente 
para o nomeamento de Concelleiros con especiais responsabilidades de xestión ou/e 
execución, así como de delegación de atribucións ou competencias.

Considerando que a utilización das opcións anteriores non só é obrigada en 
casos,  senón  que  tamén  debe  ser  indispensable  para  facilita-la  correcta  e  eficaz 
administración dos asuntos municipais.

Visto errores detectados en esta resolucion de data 03.07.2019, procedese a 
corregir e dictar unha nova resolución.

Xa que logo, e en virtude das facultades conferidas polos arts 21 e 23 da Lei 
7/1985, modificada  pola  lei  57/2003; 61da Lei  galega  5/1997 e  41, 43 e  44 do  RD 
2568/1986, RESOLVO:

A)  Delega-lo exercico  das facultades xenéricas e específicas  de dirección e 
xestión, así como a de dictar actos de trámite e resolutorios que afecten a terceiros, nas 
áreas  ou servicios  que  se  relacionan e  ós  Srs  Concelleiros  que  se  especifican.  A 
resolución dos recursos de reposición ou administrativos en xeral interpostos contra o 
Concello en materias da súa competencia:

 ECONOMIA,  FACENDA,  ORZAMENTOS,  CONTRATACION  ADMINISTRATIVA  E 
URBANISMO: 
D. FRANCISCO JOSE FUMEGA PIÑEIRO. 

Esta área asumea directamente o Sr. Alcalde así como a xestión e tramitación 
das  materias que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local.

DELEGACION  DE  PERSOAL,  SEGURIDADE,  PROTECION  CIVIL,  MOBILIDADE, 
RÉXIME INTERIOR: 
D. MANUEL SOTELO VILA.  
Delégase a totalidade dos asuntos relacionados coa xestión do persoal municipal, en 

particular: aprobación das bases de contratación de persoal, aprobación da 
oferta de emprego público, resolución de todo tipo de permisos solicitados 
e  recoñecemento  de  trienios, resolución de  expedientes  de  contratación 
(alegacións, altas e baixas), ditar instrucións, representar ao concello nas 
Mesas Xerais de Negociación.

Delégase  a  facultade  de  realizar  propostas,  ditar  instrucións  e  resolver  sobre  os 
asuntos da área de Réximen Interior: Padrón de Habitantes, rexistro  de 
animais perigosos,  rexistro  de  parellas  de  feito,  rexistro  de  asociacións, 
expedientes  de matrimonios, expedientes  de danos de  bens municipais, 
propostas  de  ordenanzas  reguladoras  cuxa  aprobación  corresponde  ao 
Pleno.

Delégase a incoación e a resolución dos expedientes sancionadores por infraccións 
da normativa e das ordenanzas municipais, así como  as resolucións dos 
permisos de ocupación da vía pública.
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DELEGACION DE OBRAS: 
D. ROGELIO ANTONIO OTERO FUENTES.
Esta delegación cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia 
que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local.

DELEGACION DE BENESTAR SOCIAL, IGUALDADE, SANIDADE, EDUCACIÓN e 
NORMALIZACION LINGÜÍSTICA:
 Dª. GUADALUPE SOBRADO PEREZ.
Esta delegación cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia 
que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:

Todo  o  relativo  servicios  sociais,  terceira  idade,  galescola,  emigración,  inmigración, 
igualdade  e  dependencia,  Sanidade  e  educación,  Consello  municipal  escolar, 
normalización lingüística. 

 DELEGACION DE  CULTURA,  PARTICIPACIÓN  CIUDADANA,  SUXERENCIAS  E 
RECLAMACIÓNS, XUVENTUDE E VOLUNTARIADO: 
D. DIEGO FERNÁNDEZ NOGUEIRA.
Esta delegación cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia 
que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:
A planificación e coordinación das actividades relacionadas con estas materias que se 
fagan dende o concello ou en colaboración con outras administración ou asociacións, 
así como permisos de festexos, arquivo, biblioteca e museos.
Todo o relacionado con  participación cidada e sugerencias e reclamacións.

DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE: 
Dª. MARIA RITA SOTO VÁZQUEZ.
Esta delegación cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia 
que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:
A xestión  da  recollida  do  lixo,  punto  limpo,  limpeza,  canceira,  sevizo  de  augas  e 
eléctrico, saneamento e depuración e concesións públicas parques e xardines.

DELEGACION DE MEDIO RURAL, SERVICIOS PÚBLICOS: 
Dª. ROSA MARIA FUENTES GARCÍA.
Esta delegación cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia 
que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:
Todo  o  concernente  a  planificación  de  melloras  no  ámbito  rural,  asi  como  todo  o 
relacionado con a relación coas parroquias e todo o relativo co Serviciós Públicos.

DELEGACION DE INDUSTRIA, EMPLEO, DINAMIZACIÓN TURÍSTICA: 
D. JOSE MANUEL DACAL FERNÁNDEZ.
Esta delegación cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia 
que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:
A planificación e coordinación das actividades relacionadas con estas materias que se 
fagan dende o concello ou en colaboración con outras administración ou asociacións, 
así como  todo o relativo a Turismo e termalismo. E todo o diseño e execución de plans 
de emprego, formación, inserción laboral, dinamización e estímulo da economía local, e 
a relación co sector productivo industrial. 

DELEGACION DE DEPORTES, COMERCIO: 
Dª. SILVIA BARANDA FERNÁNDEZ.
Esta delegación cubrirá o exercicio das competencias propias da Alcaldía na materia 
que non se atopen delegadas na Xunta de Goberno Local e cubrirá particularmente:
Delégase  a  realización  de  propostas  concretas  para  levar  a  cabo  a  xestión  das 
actividades  e  asuntos  así  como  as  facultades  de  resolución  e  adopción  de  actos 
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administrativos nas devanditas materias.

Todas as delegacións, conlevan a asistencia permanente ao alcalde no exercicio das 
atribucións que lle correspondan que teñan que ver coas actividades que desenvolvan 
as  distintas  áreas  que  anteriormente  se  referenciaron,  así  como  a  dirección  dos 
servizos correspondentes e a súa xestión.
Subscribirán convenios  de  colaboración no  seu  ámbito  competencia  e  anuncios e 
edictos  precisos  para  a  publicación  das  resolucións  e  acordos  que  sexa  preciso 
publicar en diferentes  diarios oficiais ou taboleiros de edictos,  sempre  que versen 
sobre as materias encomendadas, así como as comunicacións dirixidas a autoridades 
ou organismos.
Resolverán sobre as peticións de acceso á información formuladas polos membros da 
Corporación.

B) Dar conta desta resolución na primeira sesión do Pleno que se celebre, que en todo 
caso será  a que terá lugar nos 30 días  seguintes ó da sesión constitutiva da nova 
Corporación; dar traslado dela ós nomeados e publicala no BOP, sen prexuízo do seu 
carácter executivo desde o día seguinte ó do presente decreto.

C) Advertirlle os Srs. Concelleiros delegados que a delegación deberá ser aceptada por 
estos,  pero  transcorridos  3  días  hábiles  desde  o  seguinte  ó  da  súa  notificación 
entenderanse tacitamente aceptadas se non manifestaran o contrario de xeito expreso 
diante desta Alcaldía.

Documento Asinado Electrónicamente
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