
“RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 664 / 2007 
En uso das facultades que me confiren os artigos 21 e 23 da Lei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co disposto nos artigos 43 e 
44 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das Entidades 
Locais aprobado por Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, pola presente 
RESOLVO: 
Primeiro.- Delegar na Xunta de Goberno Local as seguintes atribucións concretas que 
me asigna a lexislación vixente: 
1.- Concesión de toda clase de licencias de obra, de primera ocupación, apertura de 
establecementos e actividades, así como a modificación e transmisión das mesmas. 
2.- A concesión de licencias para a utilización privativa especial de bens de dominio 
público. 
3.- Contratacións e concesións de toda clase cando o seu importe supere os 12.000 euros 
e non supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do Presuposto nin, en calquera caso, 
os seis millóns de euros incluídas as de carácter plurianual, cando a súa duración non 
sexa superior a catro anos, sempre que o importe acumulado de todas as anualidades 
non supere nin a procentaxe indicada, referida aos recursos ordinarios do presuposto do 
primeiro exercicio, nin a contía sinalada. 
4.- A adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supere os 12.000 euros e non 
supere o 10 por cento dos recursos ordinarios do presuposto nin os tres millóns de 
euros, así como o alleamento do patrimonio que non suere a procentaxe nin a contía 
indicadas nos seguintes supostos: 
1º A de bens inmobles, sempre que esté prevista no presuposto. 
2º A de bens mobles, agás os declarados de valor histórico ou artístico cuxo alleamento 
non se atope previsto no presuposto. 
5.- Aprobación de certificacións de obra dentro dos límites de competencia desta 
Alcaldía. 
6.- Aproba-la oferta de emprego público dacordo có presuposto e a plantilla aprobados 
polo Pleno, aproba-las bases das probas para a selección do persoal e para os concursos 
de provisión de postos de traballo e distribuir as retribucións complementarias que non 
sexan fixas e periódicas. 
7.- O recoñecemento de servicios a efectos de trienios, a concesión de anticipios e a 
declaración de situacións administrativas do persoal ó servizo da Corporación. 
8.- A análise, estudio e posterior acordo ou informe, segundo proceda, dos escritos e 
comunicacións de outras entidades ou organismos que requiran un acto administrativo 
resolutorio, de coñecemento ou de informe polo Concello, sen prexuízo de que, por 
razóns de urxencia, a Alcaldía poida realizar estas actuacións dando conta á Xunta de 
Goberno Local para o seu coñecemento. 
9.- Concesión, transmisión ou modificación de licencias de auto-turismo. 
10.- A aprobación dos padróns dos impostos, taxas e prezos públicos municipais. 
11.- A resolución dos expedientes de devolución de fianzas e depósitos. 
12.- A concesión de subvencións . 
13.- Autorizar , dispoñer gastos e recoñecer obrigas e a aprobación das facturas dentro 
dos límites que competan ó Alcalde establecidos nas Bases de Execución do Presuposto 
Municipal, agás os relativos a anuncios en prensa, nóminas de persoal, seguros sociais, 
intereses, amortizacións, comisións e outros gastos financieiros derivados da débeda 
municipal. 
14.- A concesión de aprazamentos e fraccionamento de ingresos públicos. 
15.- A aprobación das baixas xustificadas de dereitos e obrigas pertencentes a 
agrupación de orzamentos pechados. 



16.- A aprobación dos expedientes de incorporación de remanentes de crédito.  
17.- A aprobación dos expedientes de recoñecemento extraxudicial de débedas que 
sexan competencia da Alcaldía. 
18.- A resolución final dos expedientes de reposición da legalidade urbanística. 
19.-A aprobación inicial dos instrumentos de planeamento de desenvolvemento 
urbanístico e a aprobación dos instrumentos de xestión urbanística e dos proxectos de 
urbanización.  
Segundo.- A Alcaldía poderá avocar en calquera momento as competencias delegadas 
de acordo co que dispón o artigo 14 da Lei 30/1992, de 26 de novembro. 
Terceiro.- Inicia-lo expediente de modificación presupostaria para acomoda-las bases de 
execución do presuposto á presente Resolución. 
Cuarto.- Do presente acordo daráse conta ó Pleno do Concello e á Xunta de Goberno 
Local na primeira sesión que celebren e publicaráse no Boletín Oficial da Provincia, 
producindo efectos dende o día seguinte ó da data da presente Resolución. 
Quinto.- Dar traslado do presente acordo á Intervención municipal.”--------------- 
Fene, 10 de Xullo de 2007. 
O alcalde, 
Asdo. José Iván Puentes Rivera. 
 


