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RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA

Visto que na sesión plenaria de data 21 de xuño de 2019 e de conformidade co art. 124 do Real 
Decreto 2568/1.986, do 28 de Novembro polo que se aproba o Regulamento de Organización, 
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais  acordouse a determinación do número 
e denominación das comisións informativas permanentes así como a distribución entre elas das 
materias  que  han  de  someterse  ao  Pleno,  establecendo  a  creación  das  seguintes  comisións 
informativas permanentes:

- Promoción económica e emprego e novas tecnoloxías.
- Urbanismo e medio ambiente 
- Participación cidadá, educación e mobilidade.
- Política social, cultura e deportes.
- Persoal e réxime interno.
- Servizos públicos e patrimonio.
- Especial de contas, facenda e contratación.

Consta no mesmo acordo plenario a fixación dunha composición de dez membros, distribuídos da 
seguinte maneira,  que se entende que mantén e respecta, en todo caso,  a proporcionalidade 
existente no pleno corporativo:

- Grupo municipal do PP.- 5 membros.
- Grupo municipal do PSdG-PSOE .- 3 membros.
- Grupo municipal GañaMos.- 1 membro.
- Grupo municipal do BNG.- 1 membro.

A designación  en  concreto  dos  membros  da  Corporación  que  deban  de  formar  parte  das 
Comisións  informativas,  en  representación  de  cada  grupo,  farase  mediante  escrito  do  seu 
portavoz dirixido á alcaldesa ou presidencia, do que se dará conta, posteriormente, ao Pleno.  
Pódense designar, así mesmo, no mesmo escrito os correspondentes suplentes.

De  conformidade  co  establecido  no  artigo  5  do  Regulamento  Orgánico  Municipal, “A 
presidencia das Comisións Informativas corresponderalle á Alcaldía, quen poderá, a solicitude  
da  propia  Comisión  ou  por  decisión  propia,  delagala  nalgún  membro  daquelas.  Esta  
delegación  efectuarase  por  resolución  e  publicarase  no  BOP,  dando  conta  ao  Pleno  na  
primeira sesión que celebre. Poderá, así mesmo, nomear vicepresidentes”.

Visto o anterior se procede á adopción da seguinte 

RESOLUCIÓN,

PRIMEIRO.  Acordar  as  seguintes  delegacións  da  presidencia  das  Comisións  Informativas 
permanentes:

- Promoción económica e emprego e novas tecnoloxías, no Sr. Concelleiro don Leopoldo 
Costas Alonso.

- Urbanismo e medio ambiente, no Sr. Concelleiro don Alberto Méndez Lago.
- Participación cidadá, educación e mobilidade, na Sra. Concelleira dona Begoña Toucedo 

Rodríguez.
- Política social, cultura e deportes, na Sra. Concelleira dona Begoña Toucedo Rodríguez.
- Persoal e réxime interno, no Sr. Concelleiro don Camilo Augusto Martínez.
- Servizos públicos e patrimonio, no Sr. Concelleiro don Gonzalo Alonso Táboas.
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- Especial de contas, facenda e contratación, no Sr. Concelleiro Alberto Méndez Lago,

As resolucións administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia e consideraranse ditadas polo órgano delegante.

Salvo  autorización  expresa  dunha  Lei,  non  poderán  delegarse  as  competencias  que  se 
exerzan por delegación.

A delegación será  revocable en calquera momento polo órgano que a conferira.

O acordo de delegación daquelas competencias atribuídas a órganos colexiados, para cuxo 
exercicio se requira un  quórum ou maioría especial, deberá adoptarse observando, en todo 
caso, devandito  quórum ou maioría.

O órgano delegante reservase a  facultade de  avocar para si ou  coñecemento dous asuntos 
cuxa  resolución  corresponda  por  delegación,   cando  circunstancias  de  índole  técnica, 
económica, social,  xurídica  ou territorial así ou  requiran.

SEGUNDO. Notificar a presente resolución aos interesados e proceder a súa publicación no 
Boletín Oficial da Provincia.

TERCEIRO. Dar conta ao Pleno na primeira sesión que se celebre.

A ALCALDESA A SECRETARIA

Nidia M.ª Arévalo Gómez M.ª Ángeles García Villaverde

Documento asinado dixitalmente.
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