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Administración Local
Municipal
Miño
Aprobación de indemnizacións por asistencias a órganos colexiados dos/as membros corporativos. Mandato corporativo 2019-2023
O Pleno do Concello de Miño, en sesión extraordinaria celebrada o día 11 de xullo de 2019, adoptou o seguinte acordo
relativo á aprobación de indemnizacións por asistencias a órganos colexiados dos/as membros corporativos:
“PRIMEIRO.–Todos os membros da Corporación, agás os que desempeñen o seu cargo con dedicación exclusiva ou
parcial, percibirán asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que formen parte, nas
seguintes contías:
ASISTENCIA A SESIÓNS DO PLENO MUNICIPAL: 80 €.
ASISTENCIA A SESIÓNS DAS COMISIÓNS INFORMATIVAS: 80 €.
ASISTENCIA A SESIÓNS DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL: 80 €.
*No suposto de que coincidan dúas ou máis sesións dos órganos colexiados no mesmo día, aboarase como máximo
só o importe dunha delas.
SEGUNDO.–Autorizar e dispoñer o gasto, con efectos dende a súa aprobación, con cargo á aplicación orzamentaria
912.230.00 do vixente presuposto municipal.
TERCEIRO.–Publicar integramente 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.”
En Miño, a 6 de agosto de 2019.
O alcalde
Manuel Vázquez Faraldo
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Administración Local
Municipal
Miño
Información pública. Dedicacións parciais
O Pleno do Concello, na sesión extraordinaria celebrada o 11 de xullo de 2019, adoptou o seguinte acordo, que se fai
público en cumprimento do establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local:
“PRIMEIRO.–Recoñecemento do desempeño con dedicación parcial do cargo de concelleiro/a delegado/a da Área de
Atención ao Cidadá, Urbanismo, Réxime Interno e Persoal, cunha dedicación do 75% do horario.
SEGUNDO.–Recoñecemento do desempeño con dedicación parcial do cargo de concelleiro/a delegado/a do Servizo de
Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo, cunha dedicación do 60% do horario.
TERCEIRO.–Recoñecemento do desempeño con dedicación parcial do cargo de concelleiro/a delegado/a do Servizo de
Medio Ambiente, zonas verdes, praias e servizos xerais, cunha dedicación do 33% do horario.
CUARTO.–Fixar como retribución bruta anual para o/a concelleiro/a delegado/a da Área de Atención ao Cidadá, Urbanismo, Réxime Interno e Persoal, cunha dedicación do 75% do horario, a cantidade de dezasete mil seiscentos vinte e cinco
euros (17.625 €), cantidade que será aboada mensualmente coas nóminas municipais, pagadoira 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 orzamentos.
QUINTO.–Fixar como retribución bruta anual para o/a concelleiro/a delegado/a do Servizo de Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo, cunha dedicación do 60% do horario, a cantidade de catorce mil cen euros (14.100.-€),
cantidade que será aboada mensualmente coas nóminas municipais, pagadoira 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 orzamentos.
SEXTO.–Fixar como retribución bruta anual para o/a concelleiro/a delegado/a do Servizo de Medioambiente, Zonas
Verdes, Praias e Servizos Xerais, cunha dedicación do 33% do horario, a cantidade de sete mil setecentos cincuenta e cinco
euros (7.755 €), cantidade que será aboada mensualmente coas nóminas municipais, pagadoira 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 orzamento.
SÉTIMO.–Solicitar á Tesourería Xeral da Seguridade Social a alta dos/as Sres./Sras. concelleiros/as, e asumindo o
Concello as obrigas que as normas do réxime xeral da Seguridade Social impoñen ás empresas en relación cos traballadores ao seu servizo, asumindo a Corporación o pago da cota empresarial correspondente.
OITAVO.–Autorizar e dispoñer o gasto, con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes.
NOVENO.–Publicar integramente 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.”
Miño, 17 de xullo de 2019.
O alcalde-presidente
2019/6105
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Administración Local
Municipal
Miño
Información pública. Dedicacións exclusivas
O Pleno do Concello, na sesión extraordinaria celebrada o 11 de xullo de 2019, adoptou o seguinte acordo, que se fai
público en cumprimento do establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local:
“PRIMEIRO.–Recoñecer o desempeño con dedicación exclusiva dos cargos de:
 Concelleiro/a delegado/a da Área de Educación, Cultura, Comunicación, Participación Cidadá, Transparencia e
Igualdade.
 Concelleiro/a delegado/a da Área de Servizos Sociais, Benestar, Emprego, Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo.
SEGUNDO.–Fixar como retribucións brutas anuais para os seguintes cargos:
 Concelleiro/a delegado/a da Área de Educación, Cultura, Comunicación, Participación Cidadá e Transparencia,
Igualdade a cantidade de vinte e tres mil cincocentos euros, (23.500 €), cantidade que será aboada mensualmente
coas nóminas municipais, pagadoira 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
orzamentos.
 Concelleiro/a delegado/a da Área de Servizos Sociais, Benestar, Emprego, Turismo, Deporte, Promoción Económica e Tecido Asociativo a cantidade de vinte e tres mil cincocentos euros, (23.500 €), cantidade que será aboada
mensualmente coas nóminas municipais, pagadoira 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 orzamentos.
TERCEIRO.–Solicitar á Tesourería Xeral da Seguridade Social a alta dos/as concelleiros/as delegados/as, asumindo
Concello as obrigas que as normas de réxime xeral da Seguridade Social impoñen ás empresas en relación cos traballadores ao seu servizo, asumindo a Corporación o pago da cota empresarial correspondente.
CUARTO.–Autorizar e dispoñer o gasto, con cargo ás aplicacións orzamentarias correspondentes.
QUINTO.–Publicar integramente 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.”
Miño, 17 de xullo de 2019.
O alcalde-presidente
Manuel Vázquez Faraldo

Número de anuncio 2019/6106

2019/6106

Página 1 / 1

