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ADMINISTRACIÓN LOCAL
MUNICIPAL
REDONDELA
Outros documentos, notificacións e informacións públicas
NOMEAMENTO DE CONCELLEIROS/AS DELEGADOS E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
NOS MESMOS

ANUNCIO
Resolución da Alcaldía núm.: 1939/2019 de data 09/07/2019:

ASUNTO. NOMEAMENTO DE CONCELLEIROS/AS DELEGADOS E DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS
NOS MESMOS.
Visto o artigo 21.3 da Lei 7/85 de 2 de abril Reguladora das Bases do Réxime Local publicada
no BOE do 3 de abril e modificada pola lei 11/1999 de 21 de abril e pola lei 57/2003 de 16
de decembro de Medidas para a Modernización do Goberno Local. (LBRL) e 61.3 e 4 da Lei
5/97 de xullo da Administración Local de Galicia (LALGA), publicada no DOG do 5 de agosto.
No uso das competencias que me confiren os artigos 43 e 44 do Real Decreto 2568/1986 de
28 de novembro polo que se aprobou o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Corporacións Locais (ROF),

—— Promoción e mantemento e desenvolvemento do transporte
—— Medio Mariño

—— Transición enerxética

—— Coordinación e organización das EELL, Interior e Patrimonio
—— Seguridade e Movilidade Cidadá
—— Seguridade e Orde Pública

—— Ordenación do tráfico e estacionamento
—— Grumir

—— Protección civil
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Seguridade, Transporte, Medio Mariño, Interior e Patrimonio, LEONARDO CABALEIRO COUÑAGO,
inclúe os seguintes servizos:

https://sede.depo.gal

1. Delegar especialmente a dirección interna e a xestión en xeral, sen que poidan resolver
mediante actos administrativos que afecten a terceiros, nos seguintes concelleiros e concelleiras
das seguintes áreas:

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

R E S O LV O
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Economía e Facenda, Urbanismo e Vivenda, Persoal (excepto xefatura superior) e Emprego, MARÍA
CASTRO ABAD, inclúe os seguintes servizos:
—— Intervención

—— Xestión de Tributos
—— Tesourería

—— Transferencias a Entidades Locais

—— Administración Xeral de Vivenda e urbanismo

—— Urbanismo: planeamento, xestión, execución e disciplina
—— Vivenda

—— Promoción e xestión de vivenda de protección pública
—— Conservación e rehabilitación da edificación
—— PXOM

—— Recursos Humanos

—— Prevención de Riscos Laborais

—— Concesións de vacacións e permisos laborais
—— Emprego

Deportes e Xuventude, IGNACIO EDUARDO GONZÁLEZ LAGO, inclúe os seguintes servizos:
—— Promoción e fomento do deporte
—— Instalacións Deportivas

—— Actividades de mocidade

Protección e Promoción Social, Parques e Xardíns, MARTA ALONSO DOMÍNGUEZ, inclúe os seguintes
servizos:
—— Parques e xardíns

—— Coordinación de eventos municipais
—— Servizos socials e promoción social
—— Asistencia Social primaria

—— Coordinación servizos relacionados coa infancia
—— Axuda no fogar
—— Conciliación

Vías e Obras, Benestar Comunitario e, Feiras e Mercados, VICENTE LAMAS GUISANDE, inclúe os
seguintes servizos:
—— Vías Públicas
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—— Campamentos

https://sede.depo.gal

—— Piscina de Chapela

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—— Piscina de Redondela
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—— Carpintería

—— Pavimentación Vías Públicas
—— Limpeza viaria

—— Cemiterio e servizos funerarios
—— Feiras

—— Mercado de Redondela
—— Mercado de Chapela

—— Outras actuacións sectoriais

Ensino e Conservatorio, OLGA MARÍA GARCÍA BALLESTEROS, inclúe os seguintes servizos:
—— Creación e funcionamento de centros docentes
—— Ensino

—— Conservatorio

2. Realizar a favor de SUSANA COUÑAGO ANDRÉS a delegación xenérica, que abrangue
tanto a facultade de dirixir a área correspondente como a de xestionar a mesma en xeral, con
facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros, incluso a resolución
dos recursos que se interpongan contra os actos ditados no exercicio das correspondentes
competencias, da seguinte área:
Transparencia, Novas Teconoloxías e Participación Cidadá, que inclúe os seguintes servizos:
—— Transparencia

—— Padrón Municipal
—— Consumo

—— Radio Redondela

3. Realizar a favor de ROBERTO VILLAR RODRÍGUEZ a delegación xenérica, que abrangue
tanto a facultade de dirixir a área correspondente como a de xestionar a mesma en xeral, con
facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros, incluso a resolución
dos recursos que se interpongan contra os actos ditados no exercicio das correspondentes
competencias, da seguinte área:
Medio Ambiente, que inclúe os seguintes servizos:

—— Administración Xeral do Medio Ambiente
—— Outras actuacións do Medio Ambiente
—— Protección da Salubridade Pública
—— Hospitais e Centros de Saúde
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—— Novas tecnoloxía (WIFI)

https://sede.depo.gal

—— Novas tecnoloxías

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—— Participación didadá
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—— Saneamento

—— Abastecemento domiciliario de auga potable
—— Recollida, xestión e tratamento de residuos
—— Xestión de residuos sólidos urbanos
—— Alumeado Público

4. Realizar a favor de DANIEL BOULLOSA MARTÍNEZ a delegación xenérica, que abrangue
tanto a facultade de dirixir a área correspondente como a de xestionar a mesma en xeral, con
facultades de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros, incluso a resolución
dos recursos que se interpongan contra os actos ditados no exercicio das correspondentes
competencias, da seguinte área:
Cultura e Turismo, que inclúe os seguintes servizos:
—— Administración Xeral da Cultura
—— Biblioteca Pública de Redondela
—— Axencia da Letura de Chapela
—— Arquivos

—— Equipamento culturais e museos
—— Aula de interpretación de Rande
—— Programación cultural

—— Protección e xestión do Patrimonio Histórico artístico

6. Poñerse en coñecemento do pleno do Concello na primeira sesión que celebre, e publicaránse
no Boletín Oficial da Provincia.
A Alcaldesa, Digna Rosa Rivas Gómez
Redondela, 10 de xullo de 2019
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5. Dar traslado da presente resolución aos concelleiro/as interesados con indicación do
réxime de recursos, sen prexuízo do seu carácter executivo desde o día seguinte ó do presente
decreto. Advírteselle aos Srs. concelleiro/as delegados que a delegación deberá ser aceptada por
estes, pero transcorridos 3 días hábiles desde o seguinte ao da súa notificación entenderanse
tacitamente aceptadas se non manifestaran o contrario de xeito expreso diante desta Alcaldía,

https://sede.depo.gal

—— Ordenación e promoción turística

Pode verificar a integridade deste documento no seguinte enderezo:

—— Festas Populares e Festexos

