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Aprobación de dedicacións de cargos da Corporación

ANUNCIO

Con data do 10 de febreiro de 2022 o Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria, adoptou, entre outros, o seguinte 
acordo que se transcribe e que se procede á súa publicación para xeral coñecemento:

“PRIMEIRO.–A aprobación das seguintes dedicacións parciais a desempeñar polos seguintes cargos:

1.º.–Concellería delegada de Réxime Interior, Persoal, Patrimonio, Voluntariado, Cultura, Mobilidade e Sanidade cunha 
retribución bruta anual de 23.094,82 euros, en 12 pagas mensuais e 2 extraordinarias con unha dedicación mínima ao 
cargo de 27,5 horas semanais en cómputo anual.

2.º.–Concellería delegada de Xuventude, Comercio e Industria e Actividades Lúdicas cunha retribución bruta anual de 
18.475,80 euros, en 12 pagas mensuais e 2 extraordinarias con unha dedicación mínima ao cargo de 25 horas semanais 
en cómputo anual.

SEGUNDO.–Revogar as dedicacións parciais anteriormente asignadas á Concellería delegada de Réxime Interior, Per-
soal, Patrimonio, Voluntariado, Xuventude, Mobilidade e Sanidade e á Concellería delegada de Cultura, Comercio e Industria 
e Actividades Lúdicas 

TERCEIRO.–A devindicación e pago das contías establecidas farase do mesmo xeito que as retribucións do persoal do 
concello e poderán serán aumentadas anualmente coa aprobación dos orzamentos anuais da corporación no porcentaxe 
máximo previsto da lei de orzamentos xerais do estado para os gastos de persoal do sector público”.

Oroso, 11 de febreiro de 2022.

O alcalde

Luis Rey Villaverde

2022/738
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Aprobación de dedicacións parciais e exclusivas dos cargos da corporación

ANUNCIO

Con data de 25 de xuño de 2019 o Pleno da Corporación en sesión extraordinaria adoptou entre outros o seguinte 
acordo que se transcribe e que se procede á súa publicación para xeral coñecemento:

1º) A aprobación das seguintes dedicacións parciais a desempeñar polos seguintes cargos:

1º.- Alcaldía-Presidencia, con unha retribución bruta anual de 35.853,12 euros en 12 pagas mensuais e 2 extraordina-
rias, con unha dedicación mínima ao cargo de 30 horas semanais en cómputo anual.

2º.- Concellería delegada de Urbanismo, Obras, Servizos e Medio Ambiente, con unha retribución bruta anual de 
22.000,00 euros, en 12 pagas mensuais e 2 extraordinarias con unha dedicación mínima ao cargo de 27,5 horas sema-
nais en cómputo anual.

3º- Concellería delegada de Réxime Interior, Persoal, Patrimonio, Voluntariado, Xuventude, Mobilidade e Sanidade, con 
unha retribución bruta anual de 17.600,00 euros, en 12 pagas mensuais e 2 extraordinarias con unha dedicación mínima 
ao cargo de 25 horas semanais en cómputo anual.

4º- Concellería delegada de Relacións Veciñais, Medio Rural, Parroquias e Xardíns, con unha retribución bruta anual de 
14.000,00 euros, en 12 pagas mensuais e 2 extraordinarias con unha dedicación mínima ao cargo de 20 horas semanais 
en cómputo anual.

2º) A aprobación das seguintes dedicacións exclusivas a desempeñar polos seguintes cargos:

1º.- Concellería delegada de cultura, comercio e industria e actividades lúdicas, con unha retribución bruta anual de 
23.500,00 euros, en 12 pagas mensuais e 2 extraordinarias, ca xornada ordinaria de traballo do persoal da corporación.

2º.- Concellería delegada de Mulleres, Ensino e Servizos Sociais, con unha retribución bruta anual de 23.500,00 euros, 
en 12 pagas mensuais e 2 extraordinarias, ca xornada ordinaria de traballo do persoal da corporación.

3º) A devindicación e pago das contías establecidas farase do mesmo xeito que as retribucións do persoal do concello 
e poderán serán aumentadas anualmente coa aprobación dos orzamentos anuais da corporación no porcentaxe máximo 
previsto da lei de orzamentos xerais do estado para os gastos de persoal do sector público.

Oroso 25 de xuño de 2019.

O Alcalde.

Manuel Mirás Franqueira.

2019/5122
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Aprobación de contías por asistencias a órganos colexiados

ANUNCIO

Con data de 25 de xuño de 2019 o Pleno da Corporación en sesión extraordinaria adoptou entre outros o seguinte 
acordo que se transcribe e que se procede á súa publicación para xeral coñecemento:

1º) A aprobación das seguintes contías por asistencias a órganos colexiados da corporación:

· Asistencias a Plenos da corporación: 150 euros/sesión.

· Asistencias a Comisións Informativas: 150 euros/sesión.

· Asistencias a Comisión Especial de Contas: 150 euros/sesión.

· Asistencias á Xunta de Goberno Local: 250 euros/sesión.

Aboarase en todo caso por asistencias a órganos colexiados da mesma clase un máximo de dous asistencias mensuais. 

Oroso 25 de xuño de 2019.

O Alcalde.

Manuel Mirás Franqueira.

2019/5121


