
 

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓNS DE ATRIBUCIÓNS EN      CONCELLEIROS DELEGADOS E   
CONCRECIÓN DO ALCANCE DAS MESMAS.-

Resultando,  que  o  pasado  13  de  xuño  de  2015  quedou  constituída  a  nova  Corporación 
Municipal como consecuencia das eleccións locais  levadas a cabo o 24 de maio de 2015.

Considerando, que o réxime local vixente establece a posibilidade de delegación por parte da 
Alcaldía de certas atribucións en Tenentes de Alcalde e calquera outro Concelleiro aínda que 
non pertenza á Xunta de Goberno Local,

Visto o disposto nos artigos 21.3 e 23.4  da Lei 7/1985, de 2 de abril e 61.3  da Lei 5/1997, de 
22  de  xullo  de  Administración  Local  de  Galicia  e  43  do  Regulamento  de 
Organización,Funcionamento  e  Réxime  Xuridico  das  E.Locais  (RD  2568/1986,  de  28  de 
novembro), e consonte co mesmo,

Vista  anterior  Resolución desta  Alcaldía  de data  19 de xuño de 2015 na  que se omitiu  o  
establecemento de competencias respecto da contratación no punto 2º da parte dispositiva

Considerando que conforme ao establecido no art. 105 .2 da Lei 30/1992, de 26 de 
novembre de Réxime Xurídio das AA.PP. e do Procedemento Administrativo Común, a 
Administración poderá rectificar en calquera momento os erros  de feito, materiais ou 
aritméticos,  existentes nos seus actos.

Esta Alcaldía, no uso das atribucións que lle confire a vixente lexislación de Réxime Local, 

RESOLVE:

1º. Deixar sen efecto a anterior Resolución de referencia, de data 19 de xuño de 2015.

2º.Delegar as competencias das seguintes áreas de Goberno nos Concelleiros que se indican:

Dona Mari Luz Álvarez Lastra. Igualdade e Ensino. 

D. Vicente Castro Reigosa. Facenda. Infraestruturas e Obras. Medio Rural.

Dona Ana María Martínez Fernández. Desenvolvemento Local. Turismo e Comercio. 

D. Xosé Farruco Graña. Cultura e Consumo

Dona Sonia Meilán Vizoso. Servizos Sociosanitarios.

D. David Rivas Peña. Deportes e Novas Tecnoloxías

Dona Paz Ermida Igrexas. Sostibilidade Ambiental e Medio Mariño

D.Jorge Díaz Freije. Limpeza Viaria e Xestión de residuos. Cemiterios

Dona Vanesa Yanes Rivas. Mocidade
 

3º.-  O  alcance  das  delegacións  abranguen  a  dirección  interna  e  xestión  dos  diferentes 
servicios con facultades resolutorias e de delegación de firma, así como  a autorización de 
gasto das súas respectivas áreas cun límite de 10,000,00 euros IVE incluído, que no caso da 
delegación de Facenda se estenderá ata 18.000,00 euros e, en caso de necesidade, e de xeito 
supletorio ás restantes áreas de acordo co establecido nos artigos 185. 3 do RDL 3/2004, de 5 

 



 

de marzo e 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abruil reguladora das Bases de Réxime Local. Esta 
delegación  levará  aparellada  a  das  competencias  como  órgano  de  contratación  para  a 
aprobación do expediente e adxudicación de contratos relacionados cos gastos en cuestión 
que  ten  a  Alcaldía,  de  acordo  coa  D.A.  2ª  do Real  Decreto  Lexislativo  3/2011,  de  14  de 
novembro.

 
4º.A publicación desta Resolución no BOP de Lugo así como a notificación correspondente aos 
Concelleiros  para o seu coñecemento e efectos, dando conta igualmente ao Pleno na primeira 
sesión que celebre.
 

Manao e asínao o Sr.Alcalde D.Fernando Suárez Barcia,en Ribadeo a  24 de xuño de 2015, do 
que eu Secretario dou fe.

O ALCALDE,                                                                         O SECRETARIO XERAL,

Asdo. FERNANDO SUÁREZ BARCIA.                                  Asdo.JOSÉ A. CARRO ASOREY

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE,
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