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Administración Local
Municipal
Ponteceso
Secretaría
Aprobación de cargos con dedicación exclusiva e parcial
ANUNCIO
APROBACIÓN DE CARGOS CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA E PARCIAL
O Pleno do Concello de Ponteceso, en sesión extraordinaria que tivo lugar o 1 de xullo de 2019, acordou:
Aprobar a dedicación exclusiva dos seguintes cargos, excluídos os trienios aos que, no seu caso, teñan dereito aqueles
funcionarios de carreira que se atopen en situación de servizos especiais:
–A
 lcaldía, cunhas retribucións de 47.758,30 € brutos anuais, divididas en 14 pagas iguais de devengo mensual
(doce ordinarias e duas extraordinarias). Esta cantidade se incrementará anualmente na porcentaxe que o Goberno
fixe na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para os empregados públicos.
–C
 oncellería Delegada de Obras, Servizos, Infraestructuras e Urbanismo, cunhas retribucións de 23.800,00 €
brutos anuais, divididas en 14 pagas iguais de devengo mensual (doce ordinarias e duas extraordinarias). Esta
cantidade se incrementará anualmente na porcentaxe que o Goberno fixe na Lei de Orzamentos Xerais do Estado
para os empregados públicos.
–C
 oncellería Delegada de Turismo, Deporte, Festexos e Dinamización Económica, cunhas retribucións de 23.800,00
€ brutos anuais, divididas en 14 pagas iguais de devengo mensual (doce ordinarias e duas extraordinarias). Esta
cantidade se incrementará anualmente na porcentaxe que o Goberno fixe na Lei de Orzamentos Xerais do Estado
para os empregados públicos.
Aprobar as dedicacións parciais dos seguintes cargos, excluídos os trienios aos que, no seu caso, teñan dereito aqueles funcionarios de carreira que se atopen en situación de servizos especiais:
–C
 oncellería Delegada de Servizos Sociais, Igualdade, Atención ao Cidadán e Transparencia: a porcentaxe de dedicación é do 60% (24 horas/semana de lúns a domingo) cunhas retribucións de 14.280,00 € brutos anuais, divididas
en 14 pagas iguais de devengo mensual (doce ordinarias e duas extraordinarias). Esta cantidade se incrementará
anualmente na porcentaxe que o Goberno fixe na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para os empregados
públicos.
–C
 oncellería Delegada de Educación, Formación, Biblioteca e Patrimonio: a porcentaxe de dedicación é do 60%
(24 horas/semana de lúns a domingo) cunhas retribucións de 14.280,00 € brutos anuais, divididas en 14 pagas
iguais de devengo mensual (doce ordinarias e duas extraordinarias). Esta cantidade se incrementará anualmente
na porcentaxe que o Goberno fixe na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para os empregados públicos.

Aprobar inicialmente a modificación da base 28.ª das de execución do orzamento xeral para o exercicio 2019 coa
finalidade de adaptala ao presente acordó e aplicar ás normas de publicidade a que se refire o artigo 169 do RDL 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei de facendas locais
Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación.
Ponteceso, 4 de xullo de 2019.
O ALCALDE
Asdo.: Xosé Lois García Carballido
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Outorgar ao presente acordo, ao abeiro do artigo 39.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, efectos retroactivos dende
o día 15.06.2019 para o cargo de Alcalde e, no caso das concellerías delegadas, dende a data da aceptación expresa do
nomeamento para o cargo respectivo ao considerar que se trata dun acto favorable aos interesados, os supostos de feito
necesarios existían xa na data á que se retrotrae a eficacia do acto e visto que non se lesionan dereitos nin intereses
lexítimos de terceiras persoas.
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Aprobación das indeminizacións pola asistencia dos membros da Corporación a órganos colexiados
ANUNCIO
APROBACIÓN DAS INDEMINIZACIÓNS POLA ASISTENCIA DOS MEMBROS DA CORPORACIÓN A ÓRGANOS COLEXIADOS
O Pleno do Concello de Ponteceso, en sesión extraordinaria que tivo lugar o 1 de xullo de 2019, acordou:
 Aprobar os seguintes importes en concepto de asistencias dos membros da Corporación sin dedicación exclusiva
ou parcial ás seguintes sesións dos órganos colexiados:
		 – Asistencia a cada sesión do Pleno: 100,00 €.
		 – Asistencia a cada sesión da Xunta de Goberno Local: 100,00 €.
		 – Asistencia a cada sesión de Comisións Informativas: 100, 00 €.
		 – Asistencia a cada sesión da Comisión Especial de Contas: 100, 00 €.
 Aprobar inicialmente a modificación da base 29.1ª das de execución do orzamento xeral para o exercicio 2019 coa
finalidade de adaptala ao presente acordo e aplicar ás normas de publicidade a que se refire o artigo 169 do RDL
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei de facendas locais
 Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos da Corporación.
Ponteceso, 4 de xullo de 2019.
O ALCALDE
Asdo.: Xosé Lois García Carballido
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