RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA
Asunto: DELEGACIÓN DE ÁREAS DE GOBERNO
FEITOS
1 O día 15 de xuño do 2019 constituíuse a Corporación municipal do Concello de Fene xurdida das
eleccións municipais celebradas o 26 de maio do 2019.
(FECHA: 20/02/2020 13:44:00)

2 O 7 de febreiro de 2020 trala aprobación dunha moción de censura, tomei posesión do

cargo de alcalde do Concello de Fene.
3 Por Resolución da alcaldía 118/2020 do 11 de febreiro acordouse revogar as delegacións
xenéricas e especiais feitas por Resolución da alcaldía 687/2019 do 2 de xullo.
4 O novo goberno municipal considerou necesario levar a cabo unha pequena
reestruturación das áreas de goberno, ditándose a Resolución da alcaldía 122/2020 do 14
de febreiro de modificación das áreas de goberno.

CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS

2 Por Resolución da Alcaldía 122/2020 do 14 de febreiro modificáronse as áreas de goberno.
3 O artigo 21 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril e reguladora das bases do réxime local (BOE núm. 80,
do 03-04-1985) establece que o alcalde pode delegar o exercicio de determinadas das súas
atribucións nos membros da Xunta de Goberno Local sen prexuízo das delegacións especiais que,
para cometidos específicos, poda realizar en favor de calquera concelleiro/a. Similar redacción
atópase no artigo 62 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia (DOG núm.
149, de 5 de agosto).
4 Logo de ver os artigos 15 e seguintes do Regulamento orgánico do Concello de Fene e os artigos 43
e seguintes do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, que aproba o Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (BOE número 305 do 22 de
decembro do 1986).

CVD: uTE18ItwLgMxaFOwwpw8
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Logo de ver canto antecede e considerando a competencia atribuída a esta Alcaldía polos artigos
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1 Por Resolución da Alcaldía 118/2020 do 11 de febreiro, nomeáronse os novos membros da Xunta de
Goberno Local do Concello de Fene trala moción de censura aprobada en Pleno o 07.02.2020 e por
Resolución da Alcaldía 119/2020 do 12 de febreiro nomeáronse o/as novo/as tenentes de alcalde.

1º Efectuar a favor dos Sres/as concelleiros/as membros da Xunta de Goberno Local as seguintes
delegacións xenéricas correspondentes ás áreas que se relacionan:
I Delégaselle a Área de Desenvolvemento Territorial e do Medio á concelleira Mª Mar Piñeiro Otero
II Delégaselle a Área de Dinamización do Emprego, Seguridade e Participación veciñal á concelleira
Alejandra Permuy Meizoso.
III Delégaselle a Área de Dinamización Económica á concelleira Ana Basoa Rioboo.
IV Delégaselle a Área de Dinamización Social e Transparencia á concelleira Mª Carmen Martínez
Rodríguez.
2º As delegacións xenéricas acordadas no apartado anterior suxeitaranse ao seguinte réxime
xurídico:
Documento asinado electronicamente, pódese validar a sinatura co código indicado na marxe na https://sede.fene.es. (O código de verificación
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a) Abarcarán a facultade de coordinar as diferentes subáreas nas que se divide cada área, dirixindo
os servizos correspondentes, sen prexuízo das facultades de xestión encomendadas aos delegados
especiais, pero sen incluír a facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a
terceiros.
b) A Alcaldía poderá revogar en calquera momento as delegacións efectuadas seguindo as mesmas
formalidades aplicadas para outorgalas.

(FECHA: 20/02/2020 13:44:00)

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 resolver las posibles dúbidas que se formulen en relación coa
aplicación desta resolución.
3º Conferir as seguintes delegacións especiais ó/as seguintes concelleiros/as que a seguir se
relacionan, para os servizos que igualmente se sinalan:
I Conferir a delegación das subáreas de Urbanismo e Vivenda (Área de Desenvolvemento Territorial e
do Medio) e Facenda e Patrimonio (Área de Dinamización Económica) ao concelleiro Manuel Polo
Gundín.
II Conferir a delegación da subárea de Medio Ambiente (Área de Desenvolvemento Territorial e do
Medio) á concelleira Marta Pereiro Calvo.

IV Conferir a delegación da subárea de Formación e Emprego (Área de Dinamización do Emprego,
Seguridade e Participación veciñal) á concelleira Cristina García Moroño.
V Conferir a delegación das subáreas de Persoal, Seguridade e Participación Veciñal (Área de
Dinamización do Emprego, Seguridade e Participación veciñal) e os servizos de dinamización da
páxina web, adaptación administrativa e impulso das novas tecnoloxías e OMIC ((Subárea de
Información cidadá e transparencia da Área de Dinamización Social e Transparencia) á concelleira
Alejandra Permuy Meizoso.
VI Conferir a delegación da subárea de Promoción Económica (Área de Dinamización Económica) á
concelleira Ana Basoa Rioboo.
VII Conferir a delegación da subárea de Benestar e Igualdade (Área de Dinamización Social e
Transparencia) á concelleira Mª Carmen Martínez Rodríguez
VIII Conferir a delegación da subárea de Cultura (Área de Dinamización Social e Transparencia) ao
concelleiro Justo Martínez Ardá.
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III Conferir a delegación das subáreas de Obras e Servizos (Area de Desenvolvemento Territorial e do
Medio), o servizo de Radio municipal e a implementación de medidas de transparencia na xestión
municipal (Subárea de Información cidadá e transparencia da Área de Dinamización Social e
Transparencia) á concelleira Mª Mar Piñeiro Otero.

IX Conferir a delegación das subáreas de Xuventude, Deportes e Ensino (Área de Dinamización Social
e Transparencia) á concelleira Mª Ángeles Coira López.
4º As delegacións especiais efectuadas no apartado anterior, enténdense conferidas como
delegacións da dirección e xestión interna dos servizos, pero non inclúen a facultade de resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceiros.
O/A Concelleiro/a que ostente a delegación xenérica da área á que pertence o servizo, terá a
facultade de supervisar a actuación dos/as concelleiros/as con delegacións especiais.
5º Esta Resolución será efectiva dende o día 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. Así 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 tacitamente se no prazo de tres días hábiles contados
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dende a notificación non realizan ningunha manifestación expresa no senso contrario ante o órgano
delegante.
6º Ordenar a publicación desta resolución no Boletín Oficial da Provincia e dar conta dela ao Pleno da
Corporación e á Xunta de Goberno Local na primeira sesión que se celebre.
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En Fene, asinado dixitalmente na data que figura na marxe polo Sr. alcalde Juventino José Trigo Rey,
do que eu, Estefanía Manteiga Lamas, como secretaria, dou fe.
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