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AdministrAción LocAL
municipAL
Laxe

Delegación de funcións do alcalde do Concello de Laxe, no 1º tenente de alcalde

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 104/2021

Expediente administrativo núm.: 2021/X998/000114

Expediente núm. 2021/G003/000104

Resolución de Alcaldía de número e data establecidos á marxe

Procedemento: Substitución do Alcalde.

Asunto: delegación de funcións da Alcaldía no 1º Tenente de Alcalde

Visto que corresponde aos Tenentes de Alcalde, en canto talles, 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, así como desempeñar as funcións do Alcalde nos supostos de vacante na Alcaldía ata que 
tome posesión o novo Alcalde.

Tendo en conta que está previsto que o sr. Alcalde se atope de baixa médica dende o 10 de marzo de 2021 (inclusive).

Por todo iso, en virtude do disposto nos artigos 23.3 da Lei 7/1985, de 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, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro,

RESOLVO

PRIMEIRO. Delegar en Francisco Charlín Oróns, Primeiro Tenente de Alcalde, a totalidade das funcións da Alcaldía, nos 
termos do artigo 23.3 Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, dende o 10 de marzo de 2021 
(inclusive) por baixa médica e ata a súa incorporación.

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 debe informar a esta Alcaldía, a posteriori, e, en todo caso, cando se lle requira para 
iso, da xestión realizada e das disposicións ditadas no período de referencia, e con carácter previo daquelas decisións de 
transcendencia, tal e como se prevé na o artigo 115 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro.

CUARTO. A delegación conferida no presente Decreto requirirá para a súa eficacia a aceptación do órgano delegado, 
entendéndose esta outorgada tácitamente 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 lle sexa notificada esta resolución.

QUINTO. A presente resolución será publicada no Boletín Oficial da Provincia, dándose conta do seu contido ao Pleno 
da Corporación na primeira sesión que esta celebre.

SEXTO. No non previsto expresamente nesta resolución aplicaranse directamente as previsións da Lei 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das 
Entidades Locais aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, en canto ás regras que para a delegación 
se establecen en devanditas normas.

Contra este Decreto, que pon fin á vía administrativa, de conformidade co que establece o artigo 52 da Lei 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, e de acordo co que dispón o artigo 123 da Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, poderá interporse, con carácter previo e 
potestativo, Recurso de Reposición ante a Alcaldía deste Concello, no termo dun mes a contar desde o día seguinte á 
recepción da súa notificación, ou ben directamente recurso contencioso-administrativo ante o correspondente Xulgado do 
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Contencioso-Administrativo, no termo de dous meses a contar desde o día seguinte á recepción da súa notificación. No 
entanto, poderá interpor calquera outro, se o considera conveniente.

Mándoo e asínoo en Laxe, 08/03/2021

O alcalde,             A secretaria-interventora,

José Luis Pérez Añón         Begoña Carrasco García

2021/1940
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