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Administración Local
Municipal
Arzúa
Anuncio asistencias e indemnizacións
ANUNCIO
O Pleno deste concello na sesión extraordinaria celebrada o día 24 de xullo de 2019, adoptou os seguintes acordos ao
resolver o punto 11) da súa orde do día nomeado “PROPOSTA ASISTENCIAS E INDEMNIZACIÓNS”:
PRIMEIRO.- Aprobar as seguintes asignacións por concepto de asistencias, que se percibirán pola concorrencia efectiva
ás sesións dos órganos colexiados de que se forme parte ( agás os os membros da Corporación, as que desempeñen o
seu cargo con dedicación exclusiva ou parcial):
a) 120 euros, por asistencia as sesións do Pleno.
b) 120 euros, por asistencia ás sesións da Xunta de Goberno Local.
c) 100 euros, por asistencia ás sesións das Comisións Informativas, ás reunións dos Consellos Escolares e ás reunións doutros órganos colexiados.
Dar efectos retroactivos para pago destas asistencias a data de constitución desta Corporación 15/06/2019.
SEGUNDO.- Aprobar como indemnizacións (por gastos ocasionados no exercicio do cargo, que sexan efectivos e previa
xustificación documental), se apliquen con carácter retroactivo dende a data de constitución desta Corporación Municipal,
na seguinte forma:
a) Por gastos de locomoción que se produzan como consecuencia de desprazamentos dispostos pola Corporación ou
polo seu presidente.- Os previstos na factura ou documento acreditativo correspondente.
Mentres que se se utiliza vehículo propio.- Faranse efectivos a razón de 0,19 euros por quilómetro percorrido.
b) Por gastos orixinados noutros lugares do territorio nacional, que teñan o concepto de “dietas”.- As mesmas contías
previstas para o persoal incluído no Grupo 2 do Anexo II do Real Decreto 462/2002 de 24 de maio, sobre indemnizacións
por razón do servizo, (segundo a revisión efectuada pola Resolución de 2 de decembro de 2005 da Secretaría de Estado
de Facenda e Orzamentos); que son as seguintes:
Por aloxamento		 Por manutención		 Dieta enteira
65,97 euros			37,40 euros				103,37 euros.”
TERCEIRO.- Dar traslado dunha certificación deste acordo á Intervención e á Tesourería municipal.
CUARTO.- Publicar íntegramente no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de anuncios da Corporación e no portal de
transparencia os acordos plenarios referentes a indemnizacións e asistencias dos membros da Corporación Local, para os
efectos do previsto no art. 75.5 da Lei 7/85, reguladora das bases do réxime local.
O que se publica aos efectos oportunos
En Arzúa, a 10 de setembro de 2019
Asdo.: José Luis García López.
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Administración Local
Municipal
Arzúa
Anuncio adicacións exclusivas
ANUNCIO
O Pleno deste concello na sesión extraordinaria celebrada o día 24 de xullo de 2019, adoptou os seguintes acordos ao
resolver o punto 9) da súa orde do día nomeado “PROPOSTA ADICACIONS EXCLUSIVAS”:
PRIMEIRO. Recoñecer o desempeño con dedicación exclusiva dos cargos de: Alcalde do Concello de Arzúa e da concelleira delegada na area de facenda, contración, deporte e Promoción económica.
SEGUNDO. Fixar como retribución bruta anual para o Alcalde 42.308€ brutos anuais cantidade que será aboada mensualmente coas nóminas municipais, pagadera en catorce mensualidades (doce ordinarias e dúas extraordinarias), e que
experimentará as variacións legais previstas para as retribucións dos funcionarios nas sucesivas leis anuais de presupostos. Dar efectos retroactivos a dia retribución ata data de 15/06/2019 na que foi elexido Acalde no Pleno municipal.
TERCEIRO. Fixar como retribución bruta anual para o cargo de 1º Tenente de Alcalde do Concello de Arzúa concelleira
delegada na area de facenda, contración, deporte e promoción económica a cantidade de 33.250€ brutos anuais - cantidade que será aboada mensualmente coas nóminas municipais, pagadera en catorce mensualidades (doce ordinarias e dúas
extraordinarias), e que experimentará as variacións legais previstas para as retribucións dos funcionarios nas sucesivas
leis anuais de presupostos, con efectos dende o 1 de agosto de 2019.
CUARTO. Solicitar á Tesoureiría Xeral da Seguridade Social a alta do Alcalde ( tendo en conta a toma de posesión en
data 15/06/2019) a, e da 1ª Tenente de Alcalde con efectos 1/8/2019, e asumindo o Concello as obrigas que as normas
do Réxime Xeral da seguridade social impoñen ás empresas en relación cos traballadores ao seu servicio, asumindo a
corporación o pago da cota empresarial correspondente.
QUINTO. Autorizar e dispoñer o gasto, con cargo as aplicacións presupostarias correspondentes, ás que se imputarán
os gastos que correspondan ao período comprendido dende a aprobación desta proposta ata o trinta e un de decembro do
presente ano, aos que se refiren os puntos segundo a an cuarteo do presente acordo; e de se-lo caso realizar as correspondentes modificacións orzamentarias.
SEXTO. Publicar íntegramente no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de anuncios da Corporación e no portal de
transparencia o presente acordo plenario, para os efectos do previsto no art. 75.5 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases
do Réxime Local.
O que se publica aos efectos oportunos
En Arzúa, a 10 de setembro de 2019
O alcalde
Asdo.: José Luis García López.
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Administración Local
Municipal
Arzúa
Anuncio adicación parcial
ANUNCIO
O Pleno deste concello na sesión extraordinaria celebrada o día 24 de xullo de 2019, adoptou os seguintes acordos ao
resolver o punto 10) da súa orde do día nomeado “PROPOSTA ADICACION PARCIAL”:
PRIMEIRO.- Recoñecemento do desempeño con dedicación parcial do cargo de 2º Tenente de Alcalde , concelleira
delegada con delegación específica de obras e servizos ( contratacións menores relacionadas con obras e servicios) e
turismo ( contratacións menores relacionadas con turismo) ( dentro da área de Facenda Contratación Deporte e Promoción
económica,) cunha dedicación mínima de 28 horas semanais, no horario que fixe por acordo có Alcalde , ao que se lle dará
publicidade, para unha máis completa atención ao público.
SEGUNDO.- Fixar como retribución bruta anual para dita concellería con delegación específica de obras e servizos
(contratacións menores relacionadas con obras e servicios) e turismo (contratacións menores relacionadas con turismo)
(dentro da área de Facenda Contratación Deporte e Promoción económica, cunha adicación de 28 horas semanais, a
cantidade de 23.964€ brutos anuais - cantidade que será aboada mensualmente coas nóminas municipais, pagadera en
catorce mensualidades (doce ordinarias e dúas extraordinarias), e que experimentará as variacións legais previstas para as
retribucións dos funcionarios nas sucesivas leis anuais de presupostos, con efectos dende o 1 de xullo de 2019.
TERCEIRO.- Solicitar á Tesoureiría Xeral da Seguridade Social a alta da concelleira con efectos do 1/8/2019 , e asumindo o Concello as obrigas que as normas do Réxime Xeral da seguridade social impoñen ás Empresas en relación cos
traballadores ao seu servicio, asumindo a corporación o pago da cota empresarial correspondente.
CUARTO.- Autorizar e dispoñer o gasto, con cargo as aplicacións presupostarias correspondentes ás que se imputarán
os gastos que correspondan ao período comprendido dende a aprobación desta proposta ata o trinta e un de decembro do
presente ano, aos que se refiren os puntos cuarto a sexto do presente acordo; de ser o caso tramitar as correspondentes
modificacións orzamentarias.
QUINTO.- Publicar íntegramente no Boletín Oficial da Provincia, no Taboleiro de anuncios da Corporación e no portal de
transparencia o presente acordo plenario, para os efectos do previsto no art. 75.5 da Lei 7/1985, reguladora das bases
do réxime local.
O que se publica aos efectos oportunos
En Arzúa, a 10 de setembro de 2019
O alcalde
Asdo.: José Luis García López.
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Administración Local
Municipal
Arzúa
Rectificacion acordo plenario do 24 de xullo de 2019 sobre asinación de dotacións económicas aos grupos políticos
ANUNCIO
O Pleno deste Concello, na sesión ordinaria celebrada o día 8 de novembro de 2019, adoptou os seguintes acordos
ao resolver o punto 6) da súa orde do día nomeado “DITAME RECTIFICACIÓN ACORDO PLENARIO DO 24 DE XULLO DE
2019 SOBRE ASINACIÓN DE DOTACIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS POLÍTICOS REPRESENTADOS NA CORPORACIÓN
MUNICIPAL”:
PRIMEIRO.–Rectificar o acordo recollido en acta do pleno de data 24/07/2019 en relación a asignación económica
para os grupos políticos municipais no seu apartado primeiro que quedaría redactado tal como segue:
Primeiro.–Aprobar a asignación, a cada un dos grupos políticos municipais: GRUPO MIXTO, GRUPO POPULAR, GRUPO de
ALTERNATIVA POR ARZÚA e GRUPO BNG, dunha dotación económica mensual cunha contía que é o resultado da suma de
dous conceptos: un concepto fixo de 220,00 € a cada grupo político municipal constituído. Un concepto variable de 50,00
€ por cada concelleiro/a integrante do respectivo grupo municipal. Estas asignacións percibiranse por mes vencidos, na
primeira quincena do mes seguinte ó vencemento.
SEGUNDO.–Notificar o presente acordo a cada un dos grupos políticos deste Concello.
O que se publica aos efectos oportunos, rectificando así o apartado PRIMEIRO do anuncio publicado no BOP n.º 181
de data 24 de setembro de 2019.
En Arzúa, a 14 de xaneiro de 2020.
O alcalde
Asdo.: José Luis García López
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