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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DEZ DE FEBREIRO DE DOUS MIL VINTE 
RELATIVA A DELEGACIÓN DE FUNCIÓNS DE ALCALDÍA-PEDANÍA NA 
PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE POR ENFERMIDADE 

 
Por Resolución de Alcaldía de data 10 de febreiro de 2020 aprobouse a Resolución 
cuxa parte dispositiva transcríbese literalmente: 
“Considerando que corresponde aos Tenentes de Alcalde, en canto tales, substituír 
na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento, ao Alcalde, nos 
casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que imposibilite a este para o 
exercicio das súas atribucións, e que este pode efectuar delegacións especiais para 
labores específicos a favor de calquera dos vocais.  
Considerando que dende o día 13 de febreiro de 2020 ata aquel en que finalice a 
baixa médica, ambos incluidos, o Sr. Alcalde-Pedáneo atoparase ausente por 
enfermidade.  
Por todo iso, en virtude do disposto nos artigos 23.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local, e de acordo cos artigos 44 e 47 do 
Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades 
Locais (ROF, no sucesivo), aprobado por Real Decreto 2568/1986, do 28 de 
novembro,  

RESOLVO 
PRIMEIRO. Delegar en Dª Patricia Otero Carrera, Primeira Tenente de Alcalde a 
totalidade das funcións de Alcaldía, nos termos do artigo 23.3 e 4 da Lei 7/1985, do 
2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, durante o período de ausencia 
por enfermidade do Alcalde-Pedáneo, comprendido entre o 13/02/2020 e o día en 
que remate a baixa médica, ambos inclusive.  
 
SEGUNDO. A delegación comprende as facultades de dirección e de xestión, así 
como a de resolver os procedementos administrativos oportunos mediante a 
adopción de actos administrativos que afecten a terceiros.  
 
TERCEIRO. O órgano delegado informará a esta Alcaldía, a posteriori, e, en todo 
caso, cando se lle requira para iso, da xestión realizada e das Resolucións e outras 
ordes ditadas no período de referencia, e con carácter previo daquelas decisións de 
transcendencia, tal e como se prevé na o artigo 115 do Real Decreto 2568/1986, do 
28 de novembro, polo que se aproba o ROF.  
 
CUARTO. A delegación conferida na presente Resolución requirirá para a súa 
eficacia a aceptación do órgano delegado, entendéndose esta outorgada 
tacitamente se non se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de non 
aceptación da delegación no termo de tres días hábiles contados desde o seguinte 
a aquel en que se lle notifique esta resolución.  
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QUINTO. A presente resolución publicarase no Boletín Oficial da Provincia de 
Pontevedra, dándose conta do seu contido á Xunta Veciñal da Corporación na 
primeira sesión que esta celebre.  
 
SEXTO. No non previsto expresamente nesta resolución aplicaranse directamente 
as previsións da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, 
e do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o ROF, en 
canto as regras que para a delegación establécense nas devanditas normas”.  
 
Esta Resolución publicarase, aos efectos oportunos, de acordo co previsto no artigo 
44.2 do Real Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o ROF.  
 

Bembrive (Vigo), dez de febreiro de dous mil vinte 
 

O Alcalde-Pedáneo, 
 
 
 
 
 
 

Asdo. Marcos Castro González 
 


