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AdministrAción LocAL
municipAL
Arteixo
Secretaría xeral


Publicación do acordo adoptado polo Pleno da Corporación celebrado o 9 de xullo de 2015 sobre número, características e retribucións do 
persoal eventual


REFª.: MEAM/EMF/2015


ANUNCIO


ASUNTO: PUBLICACIÓN DO ACORDO ADOPTADO POLO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADO O 9 DE XULLO DE 2015 
SOBRE NÚMERO, CARACTERÍSTICAS E RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL EVENTUAL


Téndose adoptado pola sesión extraordinaria do Pleno da Corporación celebrado o 9 de xullo de 2015, acordo relativo 
ao asunto de referencia, procédese á publicación do mesmo, para xeral coñecemento e efectos oportunos:


“7.–PROPOSTA SOBRE NÚMERO, CARACTERÍSTICAS E RETRIBUCIÓNS DO PERSOAL EVENTUAL


<<…>>


PRIMEIRO.–Aprobar a creación dos seguintes postos de persoal eventual ao servizo desta Administración coas carac-
terísticas e réxime retributivo establecido, en cómputo anual repartido en 14 pagas (doce mensuais de carácter ordinario e 
dúas de carácter extraordinario, que se devengarán os días 1 de decembro e 1 de xuño e coa actualización anual que sexa 
establecida polos orzamentos xerais do Estado para o persoal eventual):


Denominación Características Retribucións


Responsable de prensa e comunicación Nomeamento e cese: Decreto de Alcaldía.
Equiparado A1. Xornada con adicación especial, flexibilidade e disponibilidade 37.584 € anuais


Secretario de Alcaldía Nomeamento e cese: Decreto da Alcaldía equiparado Corpo Adtvo. Xornada con adicación especial, flexibilidade 
e disponibilidade 26.500 € anuais


Xestor eficaz de recursos Nomeamento e cese: Decreto da Alcaldía equiparado Corpo Adtvo. Xornada con adicación especial, flexibilidade 
e disponibilidade 25. 270 € anuais


Asistente da Area Obras e Servizos Nomeamento e cese: Decreto da Alcaldía equiparado Corpo Adtvo. Xornada con adicación especial, flexibilidade 
e disponibilidade 25. 270 € anuais


SEGUNDO.–Aprobar provisionalmente a modificación de plantilla e RPT 2015, coa determinación de persoal eventual 
antes referida, procedendo a súa publicación no BOP e exposición pública para alegacións no prazo de 15 días, como parte 
anexa ao Cap. I do orzamento municipal.


TERCEIRO.–Proceder á publicación da aprobación definitiva da determinación de postos de persoal eventual e do seu 
réxime retributivo no BOP de A Coruña, asi como no taboleiro de Edictos da Corporación e demais procedimentalmente 
oportunos de conformidade ao establecido polo marco legal de aplicación.


CUARTO.–Notificar o presente ao persoal eventual proposto a nomeamento, para efectuar éste a través de Decreto de 
Alcaldía no prazo requerido tra-la publicación da aprobación definitiva da modificación da plantilla municipal.”


En Arteixo, 10 de xullo do ano 2015.


O ALCALDE-PRESIDENTE


Asdo.: CARLOS CALVELO MARTÍNEZ


2015/7641
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AdministrAción LocAL
municipAL
Arteixo
Secretaría xeral


Publicación do acordo adoptado polo Pleno da Corporación celebrado o 9 de xullo de 2015 sobre asignacións económicas aos grupos 
políticos municipais


REFª.: MEAM/EMF/2015


ANUNCIO


ASUNTO: PUBLICACIÓN DO ACORDO ADOPTADO POLO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADO O 9 DE XULLO DE 2015 
SOBRE ASIGNACIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS


Téndose adoptado pola sesión extraordinaria do Pleno da Corporación celebrado o 9 de xullo de 2015, acordo relativo 
ao asunto de referencia, procédese á publicación do mesmo, para xeral coñecemento e efectos oportunos:


“13.–ASIGNACIÓNS ECONÓMICAS AOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPAIS


<<…>>


PRIMEIRO.–Asignar a cada un dos grupos políticos do Concello de Arteixo unha dotación económica fixa mensual de 
400,00 € e unha variable por importe de 20,00 € por cada un dos concelleiros que os integran.


SEGUNDO.–As contías especificadas no punto anterior devengaranse a partir do mes de agosto do presente ano, e 
serán imputadas á partida 912/489.00 do orzamento municipal vixente.


Nos orzamentos municipais anuais preverase crédito axeitado e suficiente para dar cobertura a este gasto, que será 
fiscalizado pola Intervención municipal, polo menos, anualmente.


TERCEIRO.–Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia.”


En Arteixo, 10 de xullo do ano 2015.


O ALCALDE-PRESIDENTE


Asdo.: CARLOS CALVELO MARTÍNEZ


2015/7640
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AdministrAción LocAL
municipAL
Arteixo
Secretaría xeral


Publicación do acordo adoptado polo Pleno da Corporación celebrado o 9 de xullo de 2015 sobre recoñecemento de dedicacións exclusivas 
e parciais e réxime de retribución dos mesmos


REFª.: MEAM/EMF/2015


ANUNCIO


ASUNTO: PUBLICACIÓN DO ACORDO ADOPTADO POLO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADO O 9 DE XULLO DE 2015 
SOBRE RECOÑECEMENTO DE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS E RÉXIME DE RETRIBUCIÓN DOS MESMOS.


Téndose adoptado pola sesión extraordinaria do Pleno da Corporación celebrado o 9 de xullo de 2015, acordo relativo 
ao asunto de referencia, procédese á publicación do mesmo, para xeral coñecemento e efectos oportunos:


“6.–PROPOSTA DE RECOÑECEMENTO DE DEDICACIÓNS EXCLUSIVAS E PARCIAIS E RÉXIME DE RETRIBUCIÓN DOS 
MESMOS.


<<…>>


PRIMEIRO.–Aprobar a dedicación total – exclusiva- en xornada compreta,  dos membros da Corporación que se indican 
de seguido, con efectos dende o día  luns 15 de xuño para o cargo de alcalde-presidente e con efectos da data da acepta-
ción dos cargos con adicación exclusiva por parte dos restantes  e coas retribucións que se determinan, divididas en 14 
pagas de devengo mensual (doce ordinarias e dúas extraordinarias, que se devengarán o día de 1 de xuño e o día 1 de 
decembro de cada ano):


CARGO RETRIBUCIÓN BRUTA ANUAL (€)


Alcalde-Presidente 50.000


Concelleira/o de Urbanismo e Medioambente 40.000


Concelleira/o de Medioambente e Disciplina 30.000


Concelleira/o de promoción e desenvolvemento 30.000


Concelleira/o Delegado de Area de Obras e servizos municipais 42.000


Concelleira/o delegada/o de Area  de Benestar comunitario 37.584


Concelleira/o delegada/o de Area de serv. Económicos e Admón electrónica 37.584


SEGUNDO.–As contías consignadas no  apartado anterior serán obxecto de actualización de conformidade ao esta-
blecido nas correspondentes leis de orzamentos do Estado para cada exercicio económico para os cargos políticos con 
adicación.


TERCEIRO.–Notificar este acordo aos membros da Corporación afectados polos cargos anteriormente referidos para a 
súa aceptación expresa, se procede, comunicándose tal circunstancia ao Pleno da Corporación na seguinte sesión que se 
celebre.


CARTO.–Que se publique o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación, 
aos efectos do previsto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das bases do réxime local, e no artigo 169 
do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto legislativo 2/2005, do 5 de marzo.”


En Arteixo, 10 de xullo do ano 2015.


O ALCALDE-PRESIDENTE


Asdo.: CARLOS CALVELO MARTÍNEZ


2015/7649
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AdministrAción LocAL
municipAL
Arteixo
Secretaría xeral


Publicación do acordo adoptado polo Pleno da Corporación celebrado o 9 de xullo de 2015 sobre réxime de asistencias pola concorrencia 
efectiva ás sesións dos órganos colexiados da corporación


REFª.: MEAM/EMF/2015


ANUNCIO


ASUNTO: PUBLICACIÓN DO ACORDO ADOPTADO POLO PLENO DA CORPORACIÓN CELEBRADO O 9 DE XULLO DE 2015 SOBRE 
RÉXIME DE ASISTENCIAS POLA CONCORRENCIA EFECTIVA ÁS SESIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXIADOS DA CORPORACIÓN


Téndose adoptado pola sesión extraordinaria do Pleno da Corporación celebrado o 9 de Xullo de 2015, acordo relativo 
ao asunto de referencia, procédese á publicación do mesmo, para xeral coñecemento e efectos oportunos:


“8.–PROPOSTA SOBRE RÉXIME DE ASISTENCIAS POLA CONCORRENCIA EFECTIVA ÁS SESIÓNS DOS ÓRGANOS COLEXI-
ADOS DA CORPORACIÓN.


<<…>>


PRIMEIRO.–Tódolos concelleiros, agás aqueles que perciban retribucións por dedicación exclusiva ou parcial, percibirán 
as seguintes indemnizacións pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados municipais:


a) Sesións do Pleno da Corporación: 200,00 € por cada sesión, cun máximo retribuíble de dúas sesións mensuais.


b) Sesións da Xunta de Goberno: 200,00 € por cada sesión.


c) Comisións Informativas, Xunta de Voceiros e Mesa de Contratación: 200,00 € por cada sesión, cun máximo retribuíble 
de dúas sesións mensuais por cada un destes órganos colexiados aos que se asiste efectivamente.


Para que poida apreciarse a concorrencia efectiva os concelleiros deberán personarse no lugar de celebración da 
sesión na hora da súa convocatoria. Transcorridos como máximo 20 minutos dende a hora da convocatoria da sesión, os 
membros do órgano colexiado que non estean presentes non poderán figurar na acta correspondente nin devengarán ao 
seu favor dereito ao cobro da indemnización por asistencia anteriormente regulada.


SEGUNDO.–Para os gastos derivados de desprazamentos extraordinarios ou de longo percorrido, así coma para as axu-
das de custo, os membros corporativos percibirán as contías fixadas para o grupo 2 nos anexos do Real decreto 462/2002, 
do 24 de maio, revisado pola resolución de dous de decembro de dous mil cinco da Secretaría de Estado de Hacienda y 
Presupuestos.


TERCEIRO.–Modificar a base de execución do orzamento vixente de xeito que a redacción da mesma se adapte á regu-
lación contida nos apartados anteriores, quedando redactada no seu apartado primeiro como segue:


“1. Tódolos concelleiros, agás aqueles que perciban retribucións por dedicación exclusiva ou parcial, percibirán indem-
nizacións por asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados municipais, segundo o establecido 
no acordo adoptado ó efecto polo Pleno da Corporación.”


CUARTO.–Que se publique o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios da Corporación, 
aos efectos do previsto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e no artigo 169 
do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, 
no relativo ao apartado TERCEIRO do presente acordo.”


En Arteixo, 10 de xullo do ano 2015.


O ALCALDE-PRESIDENTE


Asdo.: CARLOS CALVELO MARTÍNEZ


2015/7648
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