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AdministrAción LocAL
municipAL
Laxe

Indemnizacións e asistencias a membros da Corporación do Concello de Laxe (A Coruña)

EDICTO

Indemnizacións e asistencias membros da Corporación

Por acordo do Pleno da Corporación municipal deste Concello, na sesión realizada o día 3 de xullo de 2019, aprobouse 
a seguinte:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: INDEMNIZACIÓNS E ASISTENCIAS MEMBROS DA CORPORACIÓN.

O art. 75 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local (Lei 7/1985, do 2 de abril), dentro do capítulo V dedicado ao 
Estatuto dos membros das corporacións locais, establece o réxime legal nesta materia de retribucións, indemnizacións e 
asistencias dos membros da Corporación.

1. Os membros das corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos seus cargos cando os desempeñen 
con dedicación exclusiva, nese caso serán dados de alta no Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións 
o pago das cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no artigo anterior.

No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa doutras retribucións con cargo aos orzamen-
tos das Administracións públicas e dos entes, organismos ou empresas delas dependentes, así como para o desenvolve-
mento doutras actividades, todo iso nos termos de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal 
ao Servizo das Administracións Públicas.

2. Os membros das corporacións locais que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial por realizar funcións 
de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacións, ou desenvolver responsabilidades que así o requiran, percibirán 
retribucións polo tempo de dedicación efectiva ás mesmas, nese caso serán igualmente dados de alta no Réxime Xeral da 
Seguridade Social en tal concepto, asumindo as Corporacións as cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto 
no artigo anterior. Ditas retribucións non poderán superar en ningún caso os límites que se fixen, no seu caso, nas Leis de 
Orzamentos Xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinación dos cargos que leven aparellada esta dedicación 
parcial e das retribucións dos mesmos, deberase conter o réxime da dedicación mínima necesaria para a percepción das 
devanditas retribucións.

Os membros das corporacións locais que sexan persoal das Administracións públicas e dos entes, organismos e 
empresas delas dependentes soamente poderán percibir retribucións pola súa dedicación parcial ás súas funcións fóra 
da súa xornada nos seus respectivos centros de traballo, nos termos sinalados no artigo 5 de a Lei 53/1984, do 26 de 
decembro, sen prexuízo do disposto no apartado sexto do presente artigo.

3. Só os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva nin dedicación parcial percibirán asistencias 
pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación de que formen parte, na contía sinalada polo 
pleno da mesma.

4. Os membros das corporacións locais percibirán indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do 
seu cargo, segundo as normas de aplicación xeral nas Administracións públicas e as que en desenvolvemento das mesmas 
aprobe o pleno corporativo.

5. As Corporacións locais consignarán nos seus orzamentos as retribucións, indemnizacións e asistencias a que se 
fai referencia no catro números anteriores, dentro dos límites que con carácter xeral establézanse, no seu caso. Deberán 
publicarse integramente no Boletín Oficial da Provincia e fixarse no taboleiro de anuncios da Corporación os acordos 
plenarios referentes a retribucións dos cargos con dedicación exclusiva e parcial e réxime de dedicación destes últimos, 
indemnizacións e asistencias, así como os acordos do Presidente da Corporación determinando os membros da mesma 
que realizarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial.

Á vista do mesmo, e en aras de garantir o bo funcionamento desta Corporación e a necesaria dedicación no exercicio 
dos cargos públicos, esta Alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte réxime de indemnizacións e asistencias.
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I.–INDEMNIZACIÓNS: polos gastos efectivamente ocasionados no exercicio do cargo, as contías de:

Dietas de quilometraxe: 0,19 €/km no suposto de uso do vehículo particular.

Para a determinación da contía das dietas por manutención e aloxamento estarase ao disposto no grupo 1 do Anexo I 
do Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo.

II.–ASISTENCIAS: Pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da corporación de que forman parte, os 
membros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial, percibirán unha asistencia na contía de 50,00 € sesión do Pleno, 
100,00 € sesión de Xunta de Goberno e 50,00 € comisións informativas.

Laxe, 26 de xuño de 2019.

O ALCALDE-PRESIDENTE

ASDO.: José Luis Pérez Añón”

Laxe, 31 de xullo de 2019.

O alcalde

José Luis Pérez Añón

2019/6666
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AdministrAción LocAL
municipAL
Laxe

Dedicación parcial da Alcaldía e declaración de compatibilidade con segundo posto de traballo do Concello de Laxe (A Coruña)

EDICTO

Dedicación parcial Alcaldía e declaración de compatibilidade con segundo posto de traballo

Por acordo do Pleno da Corporación municipal deste Concello, na sesión realizada o día 3 de xullo de 2019, aprobouse 
a seguinte:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: DEDICACIÓN PARCIAL ALCALDÍA E DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDADE CON SEGUNDO POSTO DE TRABALLO.

O art. 75 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local (Lei 7/1985, do 2 de abril), dentro do capítulo V dedicado ao 
Estatuto dos membros das corporacións locais, establece o réxime legal nesta materia de retribucións, indemnizacións e 
asistencias dos membros da Corporación.

1. Os membros das corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos seus cargos cando os desempeñen 
con dedicación exclusiva, nese caso serán dados de alta no Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións 
o pago das cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no artigo anterior.

No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa doutras retribucións con cargo aos orzamen-
tos das Administracións públicas e dos entes, organismos ou empresas delas dependentes, así como para o desenvolve-
mento doutras actividades, todo iso nos termos de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal 
ao Servizo das Administracións Públicas.

2. Os membros das corporacións locais que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial por realizar funcións 
de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacións, ou desenvolver responsabilidades que así o requiran, percibirán 
retribucións polo tempo de dedicación efectiva ás mesmas, nese caso serán igualmente dados de alta no Réxime Xeral da 
Seguridade Social en tal concepto, asumindo as Corporacións as cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto 
no artigo anterior. Ditas retribucións non poderán superar en ningún caso os límites que se fixen, no seu caso, nas Leis de 
Orzamentos Xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinación dos cargos que leven aparellada esta dedicación 
parcial e das retribucións dos mesmos, deberase conter o réxime da dedicación mínima necesaria para a percepción das 
devanditas retribucións.

Os membros das corporacións locais que sexan persoal das Administracións públicas e dos entes, organismos e 
empresas delas dependentes soamente poderán percibir retribucións pola súa dedicación parcial ás súas funcións fóra 
da súa xornada nos seus respectivos centros de traballo, nos termos sinalados no artigo 5 de a Lei 53/1984, do 26 de 
decembro, sen prexuízo do disposto no apartado sexto do presente artigo.

3. Só os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva nin dedicación parcial percibirán asistencias 
pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación de que formen parte, na contía sinalada polo 
pleno da mesma.

4. Os membros das corporacións locais percibirán indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do 
seu cargo, segundo as normas de aplicación xeral nas Administracións públicas e as que en desenvolvemento das mesmas 
aprobe o pleno corporativo.

5. As corporacións locais consignarán nos seus orzamentos as retribucións, indemnizacións e asistencias a que se 
fai referencia no catro números anteriores, dentro dos límites que con carácter xeral establézanse, no seu caso. Deberán 
publicarse integramente no “Boletín Oficial” da Provincia e fixarse no taboleiro de anuncios da Corporación os acordos 
plenarios referentes a retribucións dos cargos con dedicación exclusiva e parcial e réxime de dedicación destes últimos, 
indemnizacións e asistencias, así como os acordos do Presidente da Corporación determinando os membros da mesma 
que realizarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial.
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Á vista do mesmo, e en aras de garantir o bo funcionamento desta Corporación e a necesaria dedicación no exercicio 
dos cargos públicos, esta Alcaldía propón ao Pleno o seguinte réxime de dedicacións, previa declaración de compatibilidade 
da dedicación parcial da Alcaldía co desempeño do seu posto de traballo no SERGAS.

Dedicación parcial a favor da Alcaldía polo importe de 1.423,39 € brutos mensuais, 14 pagas actualizables anualmente 
en función do disposto na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o persoal funcionario. O réxime de presenza efectiva 
nas oficinas municipais sería de 11.30 a 15.00 horas. 

En base ao anterior proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.–Recoñecer e declarar a compatibilidade da dedicación parcial da Alcaldía co seu posto de traballo no 
SERGAS.

SEGUNDO.–Aprobar o seguinte réxime de dedicación:

Dedicación parcial a favor da Alcaldía, polo importe de 1.423,39 € brutos mensuais, 14 pagas actualizables anualmen-
te en función do disposto na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o persoal funcionario. O réxime de presenza efectiva 
nas oficinas municipais sería de 11.30 a 15.00 horas.

TERCEIRO.–Comunicar ao SERGAS, en cumprimento do artigo 5 da Lei 53/1984, a xornada de traballo e retribución a 
percibir.

Laxe, 26 de xuño de 2019.

O ALCALDE-PRESIDENTE

ASDO.: José Luis Pérez Añón”

Laxe, 31 de xullo de 2019.

O alcalde

José Luis Pérez Añón

2019/6668
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AdministrAción LocAL
municipAL
Laxe

Dedicación parcial da concelleira delegada de Comercio, Hostalería e Turismo do Concello de Laxe (A Coruña)

EDICTO

Dedicación parcial Alcaldía concelleira delegada de Comercio, Hostelería e Turismo

Por acordo do Pleno da Corporación municipal deste Concello, na sesión realizada o día 3 de xullo de 2019, aprobouse 
a seguinte:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: DEDICACIÓN PARCIAL CONCELLEIRA DELEGADA DE COMERCIO, HOSTALERÍA E TURISMO

O art. 75 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local (Lei 7/1985, do 2 de abril), dentro do capítulo V dedicado ao 
Estatuto dos membros das corporacións locais, establece o réxime legal nesta materia de retribucións, indemnizacións e 
asistencias dos membros da Corporación.

1. Os membros das corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos seus cargos cando os desempeñen 
con dedicación exclusiva, nese caso serán dados de alta no Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións 
o pago das cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no artigo anterior.

No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa doutras retribucións con cargo aos orzamen-
tos das Administracións públicas e dos entes, organismos ou empresas delas dependentes, así como para o desenvolve-
mento doutras actividades, todo iso nos termos de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal 
ao Servizo das Administracións Públicas.

2. Os membros das corporacións locais que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial por realizar funcións 
de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacións, ou desenvolver responsabilidades que así o requiran, percibirán 
retribucións polo tempo de dedicación efectiva ás mesmas, nese caso serán igualmente dados de alta no Réxime Xeral da 
Seguridade Social en tal concepto, asumindo as corporacións as cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no 
artigo anterior. Ditas retribucións non poderán superar en ningún caso os límites que se fixen, no seu caso, nas Leis de 
Orzamentos Xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinación dos cargos que leven aparellada esta dedicación 
parcial e das retribucións dos mesmos, deberase conter o réxime da dedicación mínima necesaria para a percepción das 
devanditas retribucións.

Os membros das corporacións locais que sexan persoal das Administracións públicas e dos entes, organismos e 
empresas delas dependentes soamente poderán percibir retribucións pola súa dedicación parcial ás súas funcións fóra 
da súa xornada nos seus respectivos centros de traballo, nos termos sinalados no artigo 5 de a Lei 53/1984, do 26 de 
decembro, sen prexuízo do disposto no apartado sexto do presente artigo.

3. Só os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva nin dedicación parcial percibirán asistencias 
pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación de que formen parte, na contía sinalada polo 
pleno da mesma.

4. Os membros das corporacións locais percibirán indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do 
seu cargo, segundo as normas de aplicación xeral nas Administracións públicas e as que en desenvolvemento das mesmas 
aprobe o pleno corporativo.

5. As corporacións locais consignarán nos seus orzamentos as retribucións, indemnizacións e asistencias a que se 
fai referencia no catro números anteriores, dentro dos límites que con carácter xeral establézanse, no seu caso. Deberán 
publicarse integramente no Boletín Oficial da Provincia e fixarse no taboleiro de anuncios da Corporación os acordos 
plenarios referentes a retribucións dos cargos con dedicación exclusiva e parcial e réxime de dedicación destes últimos, 
indemnizacións e asistencias, así como os acordos do Presidente da Corporación determinando os membros da mesma 
que realizarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial.
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Á vista do mesmo, e en aras de garantir o bo funcionamento desta Corporación e a necesaria dedicación no exercicio 
dos cargos públicos, esta Alcaldía propón ao Pleno o seguinte réxime de dedicación a favor da concelleira delegada de 
Comercio, Hostalaría e Turismo:

Dedicación parcial a favor da concelleira delegada de Comercio Hostalaría e Turismo, polo importe de 545,00 € brutos 
mensuais, 14 pagas actualizables anualmente en función do disposto na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o 
persoal funcionario. O réxime de presenza efectiva nas oficinas municipais será de 15 horas semanais. O presente acordo 
fornecerá efectos a partir da súa aprobación, e sempre que polo concelleiro acéptese expresamente o desempeño do seu 
cargo con dedicación parcial.

Laxe, 26 de xuño de 2019.

O ALCALDE-PRESIDENTE

ASDO.: José Luis Pérez Añón”

Laxe, 31 de xullo de 2019.

O alcalde

José Luis Pérez Añón

2019/6670
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AdministrAción LocAL
municipAL
Laxe

Dedicación exclusiva a favor do concelleiro delegado de Persoal, Obras e Servizos do Concello de Laxe (A Coruña)

EDICTO

Dedicación exclusiva a favor concelleiro delegado de Personal, Obras e Servizos

Por acordo do Pleno da Corporación municipal deste Concello, na sesión realizada o día 3 de xullo de 2019, aprobouse 
a seguinte:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

ASUNTO: DEDICACIÓN EXCLUSIVA A FAVOR DO CONCELLEIRO DELEGADO DE PERSONAL, OBRAS E SERVIZOS.

O art. 75 da Lei Reguladora das Bases do Réxime Local (Lei 7/1985, do 2 de abril), dentro do capítulo V dedicado ao 
Estatuto dos membros das corporacións locais, establece o réxime legal nesta materia de retribucións, indemnizacións e 
asistencias dos membros da Corporación.

1. Os membros das corporacións locais percibirán retribucións polo exercicio dos seus cargos cando os desempeñen 
con dedicación exclusiva, nese caso serán dados de alta no Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as Corporacións 
o pago das cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no artigo anterior.

No suposto de tales retribucións, a súa percepción será incompatible coa doutras retribucións con cargo aos orzamen-
tos das Administracións públicas e dos entes, organismos ou empresas delas dependentes, así como para o desenvolve-
mento doutras actividades, todo iso nos termos de a Lei 53/1984, do 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal 
ao Servizo das Administracións Públicas.

2. Os membros das corporacións locais que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial por realizar funcións 
de presidencia, vicepresidencia ou ostentar delegacións, ou desenvolver responsabilidades que así o requiran, percibirán 
retribucións polo tempo de dedicación efectiva ás mesmas, nese caso serán igualmente dados de alta no Réxime Xeral da 
Seguridade Social en tal concepto, asumindo as corporacións as cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no 
artigo anterior. Ditas retribucións non poderán superar en ningún caso os límites que se fixen, no seu caso, nas Leis de 
Orzamentos Xerais do Estado. Nos acordos plenarios de determinación dos cargos que leven aparellada esta dedicación 
parcial e das retribucións dos mesmos, deberase conter o réxime da dedicación mínima necesaria para a percepción das 
devanditas retribucións.

Os membros das corporacións locais que sexan persoal das Administracións públicas e dos entes, organismos e 
empresas delas dependentes soamente poderán percibir retribucións pola súa dedicación parcial ás súas funcións fóra 
da súa xornada nos seus respectivos centros de traballo, nos termos sinalados no artigo 5 de a Lei 53/1984, do 26 de 
decembro, sen prexuízo do disposto no apartado sexto do presente artigo.

3. Só os membros da Corporación que non teñan dedicación exclusiva nin dedicación parcial percibirán asistencias 
pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados da Corporación de que formen parte, na contía sinalada polo 
pleno da mesma.

4. Os membros das corporacións locais percibirán indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do 
seu cargo, segundo as normas de aplicación xeral nas Administracións públicas e as que en desenvolvemento das mesmas 
aprobe o pleno corporativo.

5. As corporacións locais consignarán nos seus orzamentos as retribucións, indemnizacións e asistencias a que se 
fai referencia no catro números anteriores, dentro dos límites que con carácter xeral establézanse, no seu caso. Deberán 
publicarse integramente no Boletín Oficial da Provincia e fixarse no taboleiro de anuncios da Corporación os acordos 
plenarios referentes a retribucións dos cargos con dedicación exclusiva e parcial e réxime de dedicación destes últimos, 
indemnizacións e asistencias, así como os acordos do Presidente da Corporación determinando os membros da mesma 
que realizarán as súas funcións en réxime de dedicación exclusiva ou parcial.
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Á vista do mesmo, e en aras de garantir o bo funcionamento desta Corporación e a necesaria dedicación no exercicio 
dos cargos públicos, esta Alcaldía propón ao Pleno o seguinte réxime de dedicación a favor do concelleiro delegado de 
persoal, obras e servizos.

Dedicación exclusiva a favor do concelleiro delegado de persoal, obras e servizos polo importe de 1.820,48 € brutos 
mensuais, 14 pagas actualizables anualmente en función do disposto na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o per-
soal funcionario. O presente acordo fornecerá efectos a partir da súa aprobación, e sempre que polo concelleiro se acepte 
expresamente o desempeño do seu cargo con dedicación exclusiva.

Laxe, 26 de xuño de 2019.

O ALCALDE-PRESIDENTE

ASDO.: José Luis Pérez Añón”

Laxe, 31 de xullo de 2019.

O alcalde

José Luis Pérez Añón

2019/6671




