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AdministrAción LocAL
municipAL
Bergondo
Secretaría

Información pública. Indemnizacións e asistencias

Información Pública. Indemnizacións e asistencias

Expediente. 2019/X999/000303

De conformidade co disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, fanse 
públicas as indemnizacións e asistencias dos membros desta Corporación, aprobadas polo Pleno do Concello en sesión 
extraordinaria celebrada o 27 de xuño de 2019:

“PRIMEIRO. Todos os membros da Corporación, agás os que desempeñen o seu cargo con dedicación exclusiva ou 
parcial, percibirán asistencias pola concurrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que formen parte, nas 
seguintes contías:

ASISTENCIA A SESIÓNS DO PLENO MUNICIPAL    200 €

ASISTENCIA A SESIÓNS DAS COMISIÓN INFORMATIVAS  200 €

SEGUNDO. Autorizar e dispoñer o gasto, con efectos dende a súa aprobación, con cargo á aplicación presupostaria 
912.23300 do vixente Presuposto Municipal.

TERCEIRO. 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.”

Bergondo, 28 de xuño de 2019

A alcaldesa

Alejandra Pérez Máquez

2019/5260
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Información pública. Dedicacións exclusivas

Información Pública. Dedicacións exclusivas

Expediente. 2019/X999/000303

O Concello Pleno en sesión extraordinaria celebrada o 27 de xuño de 2019, adoptou o seguinte acordo, que se fai 
público en cumprimento do establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local:

“PRIMEIRO. Recoñecer o desempeño con dedicación exclusiva dos cargos de: alcaldesa-presidenta do Concello de 
Bergondo; concelleiro/a delegado/a da área de Urbanismo e Medio Ambiente e concelleiro/a delegado/a da área de Obras, 
Réxime Interior e Seguridade.

SEGUNDO. Fixar como retribución bruta anual para a Alcaldesa-Presidenta, a cantidade de trinta e oito mil catrocentos 
euros -38.400 €- cantidade que será aboada mensualmente coas nóminas municipais, pagadera en catorce mensualida-
des (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 do 1 de xullo de 2019.

TERCEIRO. Fixar como retribución bruta anual para os cargos de: concelleiro/a delegado/a da área de Urbanismo e 
Medio Ambiente e concelleiro/a delegado/a da área de Obras, Réxime Interior e Seguridade, a cantidade de trinta e un mil 
setecentos oitenta euros -31.780,00 €- 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.

CUARTO. Solicitar á Tesoureiría Xeral da Seguridade Social a alta da sra. Alcaldesa- Presidenta, e dos concelleiros de-
legados con efectos do 1 de xullo, 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 cuarto do presente acordo; e de se-lo caso realizar as correspon-
dentes 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.”

Bergondo, 28 de xuño de 2019

A alcaldesa-presidenta

Alejandra Pérez Máquez

2019/5261
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Información pública. Dedicacións parciais

Información Pública. Dedicacións parciais

Expediente. 2019/X999/000303

O Concello Pleno en sesión extraordinaria celebrada o 27 de xuño de 2019, adoptou o seguinte acordo, que se fai 
público en cumprimento do establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 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 
Cultura, Ensino e Desenvolvemento Económico, cunha dedicación mínima de 20 horas semanais, no horario que fixe cada 
área, ao que se lle dará publicidade, para unha máis completa atención ao público.

SEGUNDO.- Recoñecemento do desempeño con dedicación parcial do cargo de concelleiro/a delegado/a da área de 
Benestar Social, cunha dedicación mínima de 15 horas semanais, no horario que fixe cada área, ao que se lle dará publici-
dade, para unha máis completa atención ao público.

TERCEIRO.- Recoñecemento do desempeño con dedicación parcial dos tres cargos de concelleiro/a delegado/a dos 
Servizos Municipais, integrados na área de Urbanismo e Medio Ambiente; Equipamentos públicos, integrado na área de 
Obras, Réxime Interior e Seguridade; e Xuventude e Deporte, integrados na área de Cultura, Ensino e Desenvolvemento 
Económico, cunha dedicación mínima de 20 horas semanais, o primeiro, e de 15 horas semanais, os outros dous, no 
horario que fixe cada área, ao que se lle dará publicidade, para unha máis completa atención ao público.

CUARTO.- Fixar como retribución bruta anual para os/as concelleiros/as delegados/as das áreas e servizos, cunha 
adicación de 20 horas semanais, a cantidade de dezaoito mil sesenta euros 18.060,00 €- 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.

QUINTO.- Fixar como retribución bruta anual para os/as concelleiros/as delegados/as das áreas e servizos, cunha 
adicación de 15 horas semanais, a cantidade de trece mil vinte euros -13.020,00 €- cantidade que será aboada mensual-
mente coas nóminas municipais, pagadera en catorce mensualidades (doce ordinarias e dúas extraordinarias), e que expe-
rimentará as variacións legais previstas para as retribucións dos funcionarios nas sucesivas leis anuais de presupostos, 
con efectos do 1 de xullo de 2019.

SEXTO.- Solicitar á Tesoureiría Xeral da Seguridade Social a alta dos/das sres./sras. concelleiros/as, con efectos do 1 
de xullo, 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.

SÉTIMO.- 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.

OITAVO.- 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.”

Bergondo, 28 de xuño de 2019

A alcaldesa-presidenta

Alejandra Pérez Máquez

2019/5263
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AdministrAción LocAL
municipAL
Bergondo
Secretaría

Información pública. Persoal eventual

Información pública. Persoal eventual

Expediente 2019/X999/000303

O Concello Pleno, en sesión extraordinaria celebrada o 27 de xuño de 2019, adoptou o seguinte acordo, que se fai 
público en cumprimento do establecido no artigo 104 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local:

“Primeiro.–Manter o posto de persoal eventual existente na actualidade no cadro de persoal do Concello denominado: 
“Auxiliar de Gabinete de Alcaldía”, sendo as súas características as seguintes:

Atribucións: as correspondentes ao posto a desempeñar.

Retribucións anuais: retribucións brutas de 20.507,22 €, repartidas en 14 pagas.

Esta contía é resultante da aplicación ás atribucións da categoría á que se asimila este posto de traballo.

Segundo.–Estas retribucións estarán suxeitas ás variacións que se produzan cada ano, de acordo coa lexislación 
vixente que regule as variacións das retribucións dos funcionarios municipais, correspondentes ao grupo de asimilación no 
que o Ministerio de Administracións Públicas clasifique as súas funcións.”

Bergondo, 28 de xuño de 2019.

A alcaldesa

Alejandra Pérez Máquez

2019/5265
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Información pública. Asignacións a grupos municipais

Información pública. Asignación a grupos municipais

Expediente 2019/X999/000303

O Concello Pleno, en sesión extraordinaria celebrada o 27 de xuño de 2019, adoptou o seguinte acordo, que se fai 
público para xeral coñecemento:

“PRIMEIRO.–Aprobar a asignación, a cada un dos tres grupos políticos municipais, GRUPO SOCIALISTA, GRUPO POPU-
LAR, GRUPO de ALTERNATIVA DOS VECIÑOS e GRUPO MIXTO, dunha dotación económica trimestral cunha contía que é o 
resultado da suma de dous conceptos:

Un concepto fixo de 200,00 € a cada grupo político municipal constituído.

Un concepto variable de 100,00 € por cada concelleiro/a integrante do respectivo grupo municipal.

Estas asignacións percibiranse por trimestres vencidos, na primeira quincena do mes seguinte ó vencemento.

SEGUNDO.–As asignacións recollidas no apartado anterior, non poderán destinarse ao pagamento de remuneracións de 
persoal de calquera tipo ao servizo da Corporación ou á adquisición de bens que poidan constituír activos fixos de carácter 
patrimonial.

Así mesmo cada grupo deberá levar unha contabilidade específica da dotación, que poñerá á disposición do Pleno da 
Corporación cando este órgano o solicite.

TERCEIRO.–Notificar o presente acordo a cada un dos grupos políticos deste Concello.”

Bergondo, 28 de xuño de 2019.

A alcaldesa

Alejandra Pérez Máquez

2019/5264




