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AdministrAción LocAL
municipAL
DoDro


Anuncio de dedicación parcial a un membro da Corporación


ANUNCIO


Anuncio de dedicación parcial a un membro da Corporación


O Pleno do Concello de Dodro, na sesión extraordinaria do día 26 de xuño de 2015, acordou aprobar a proposta da 
Alcaldía que se transcribe:


PROPOSTA DA ALCALDÍA


Réxime retributivo dos membros da Corporación con dedicación parcial.


Don Valentín Alfonsín Somoza, alcalde do Concello de Dodro, sendo proclamado como tal en sesión do Pleno do Con-
cello de data 13 de xuño de 2015, de acordo co disposto no art. 196.b) da Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de réxime 
electoral xeral, á vista do disposto nos artigos 75 da Lei 7/85 de 2 de abril de bases de réxime local e 13 do Real decreto 
2568/1986 de 28 de novembro polo que se aprobou o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
Corporacións locais, teño a ben propoñer ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:


Primeiro. Establecer que a concelleira de Cultura, Voluntariado e Asociacionismo dona Adriana Sóñora Bustelo exerza 
o seu cargo en réxime de dedicación parcial, a partir do día 1 de xullo de 2015, co fin de poder atender coa maior dispoñi-
bilidade as funcións inherentes ao seu cargo, debendo ter unha presencia mínima no concello de 35 horas semanais, para 
a consecución da maior eficacia e celeridade nas xestións necesarias no exercicio das competencias que se atribúan e a 
implicación requirida para a satisfacción das necesidades e aspiracións da comunidade veciñal e intereses públicos cuxa 
xestión estea encomendada a esta Administración Local.


Segundo. Establecer o seguinte réxime de retribucións polo desempeño do cargo de concelleira de Cultura, Voluntariado 
e Asociacionismo en réxime de dedicación parcial, que se percibirá en catorce pagas, doce correspondentes ás diferentes 
mensualidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades de xuño e decembro: Retribución anual 
bruta de 14.000 € que se incrementará anualmente de conformidade co que establezan as Leis de orzamentos xerais do 
Estado para os funcionarios públicos.


Esta retribución é incompatible coas asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que 
forme parte, pero si poderá percibir indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu cargo, segundo 
as normas de aplicación xeral nas Administracións públicas e nas que en desenvolvemento das mesmas aprobe o Pleno 
da Corporación.


Terceiro. Que se proceda á súa alta no réxime xeral da Seguridade Social, tal e como corresponde. A Corporación 
asumirá o pagamento da cota empresarial que lle corresponda.


Cuarto. Que se publique no Boletín Oficial da Provincia de forma íntegra o acordo plenario, aos efectos do seu xeral 
coñecemento.


Dodro, 20 de xullo de 2015


O alcalde


Valentín Alfonsín Somoza


2015/7964
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AdministrAción LocAL
municipAL
DoDro


Anuncio de dedicación exclusiva ao cargo de tenenta de alcalde


ANUNCIO


Anuncio de dedicación exclusiva ao cargo de tenenta de alcalde


O Pleno do Concello de Dodro, na sesión extraordinaria do día 26 de xuño de 2015, acordou aprobar a proposta da 
Alcaldía que se transcribe:


PROPOSTA DA ALCALDÍA


Réxime retributivo dos membros da Corporación con dedicación exclusiva


Don Valentín Alfonsín Somoza, alcalde do Concello de Dodro, sendo proclamado como tal en sesión do Pleno do Con-
cello de data 13 de xuño de 2015, de acordo co disposto no art. 196.b) da Lei orgánica 5/1985, de 19 de xuño, de réxime 
electoral xeral, á vista do disposto nos artigos 75 da Lei 7/85 de 2 de abril de bases de réxime local e 13 do Real decreto 
2568/1986 de 28 de novembro polo que se aprobou o Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das 
Corporacións locais, teño a ben propoñer ao Pleno do Concello a adopción do seguinte acordo:


Primeiro. Establecer que a primeira tenenta de alcalde dona Mª Soledad Boga Grela exerza o seu cargo en réxime de 
dedicación exclusiva, a partir do día 26 de xuño de 2015, co fin de poder atender coa maior dispoñibilidade as funcións 
inherentes ao seu cargo, especialmente durante o horario de mañá e de atención ao público, para a consecución da maior 
eficacia e celeridade nas xestións necesarias no exercicio das competencias que se atribúan e a implicación requirida para 
a satisfacción das necesidades e aspiracións da comunidade veciñal e intereses públicos cuxa xestión estea encomendada 
a esta Administración Local.


Segundo. Establecer o seguinte réxime de retribucións polo desempeño do cargo de primeira tenenta de alcalde en 
réxime de dedicación exclusiva, que se percibirá en catorce pagas, doce correspondentes ás diferentes mensualidades do 
ano e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades de xuño e decembro: Retribución anual bruta de 28.000 € 
(estando incluídos nesta cantidade os trienios correspondentes) que se incrementará anualmente de conformidade co que 
establezan as Leis de orzamentos xerais do Estado para os funcionarios públicos.


Esta retribución é incompatible coas asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados dos que 
forme parte, pero si poderá percibir indemnizacións polos gastos efectivos ocasionados no exercicio do seu cargo, segundo 
as normas de aplicación xeral nas Administracións públicas e nas que en desenvolvemento das mesmas aprobe o Pleno 
da Corporación.


Terceiro. Que pertencendo ao réxime de funcionarios civís do Estado se proceda á súa alta no réxime xeral de Clases Pa-
sivas de Muface, tal e como corresponde. A Corporación asumirá o pagamento da cota empresarial que lle corresponda.


Cuarto. Que se publique no Boletín Oficial da Provincia de forma íntegra o acordo plenario, aos efectos do seu xeral 
coñecemento.


Dodro, 20 de xullo de 2015


O alcalde


Valentín Alfonsín Somoza


2015/7963
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AdministrAción LocAL
municipAL
DoDro


Anuncio da periodicidade das sesións, retribución por asistencia a sesións e nomeamento de representantes en órganos colexiados


ANUNCIO


Anuncio da periodicidade das sesións, retribucións por asistencias a sesións e nomeamento de representantes en órga-
nos colexiados


O Pleno do Concello de Dodro, na sesión extraordinaria do día 26 de xuño de 2015, acordou aprobar as propostas da 
Alcaldía que se transcriben:


A) PROPOSTA DA ALCALDÍA


Periodicidade das sesións ordinarias do Pleno


Á vista da necesidade de resolver sobre a periodicidade das sesións do Pleno deste Concello ao abeiro do disposto no 
artigo 38 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (R.O.F.) e considerando 
o disposto no art. 46.2 a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, segundo o que as sesións 
ordinarias do Pleno nos municipios de ata 5.000 habitantes terán lugar como mínimo cada tres meses, e o art. 210.2 a) da 
Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia, que establece que a periodicidade das sesións ordinarias 
do Pleno será como mínimo de cada dous meses, PROPOÑO ao Pleno do concello:


Primeiro. Que a periodicidade das sesións ordinarias sexa bimestral.


Segundo. Que as devanditas sesións ordinarias teñan lugar no terceiro venres de cada dous meses, comezando a 
contar desde o día 17 de xullo de 2015, ás 13.15 horas.


Terceiro. Non obstante, se as circunstancias o aconsellaran, a xuízo do alcalde, poderá este convocar a sesión con ca-
rácter ordinario un día distinto, nun intervalo de 7 días naturais, antes ou despois do sinalado e á hora que estime axeitada, 
respectando sempre a periodicidade mínima antes establecida e as normas legais sobre forma e prazos da convocatoria.


En particular, serán criterios a ter en conta pola Alcaldía para a convocatoria das sesións ordinarias para día distinto 
do establecido como preferente, o feito de que tal día sexa festivo, a conveniencia dun maior estudo dos asuntos que se 
prevea tratar, a urxencia dos mesmos e calquera outros que xustifiquen razoadamente a decisión.


A hora de celebración poderá ser igualmente modificada, a criterio da Alcaldía, cando medie causa xustificada.


B) PROPOSTA DA ALCALDÍA


Retribucións por asistencias a sesións do Pleno, Xunta de Goberno e Comisión Especial de Contas, así como cantidade 
a pagar por grupo político


En aplicación das disposicións contidas no artigo 75 da lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime 
local e artigo 13 do R.D 2568/1986 do 28 de novembro, teño a ben PROPOÑER ao Pleno da Corporación a adopción do 
seguinte acordo:


Primeiro. Que os membros da Corporación que non desempeñen cargos en réxime de dedicación exclusiva, ou dedica-
ción parcial, terán dereito a percibir indemnizacións por asistencia ás sesións do Pleno do Concello e da Xunta de Goberno 
Local, tanto se asisten como titulares ou suplentes debidamente autorizados, nas seguintes contías:


- Sesión ordinaria do Pleno do Concello: 30 €


- Sesión extraordinaria do Pleno do Concello: 0 €


- Sesión ordinaria ou extraordinaria da Xunta de Goberno: 100€


- Sesión da Comisión Especial de Contas: 40 €


Segundo. Que co obxecto de contribuír aos gastos derivados das actividades dos grupos políticos con representación no 
Concello de Dodro, para as distintas actividades e actuacións que no seno do mesmo se realicen, asígnase unha cantidade 
anual de 100 € para cada un dos grupos políticos na oposición.
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C) PROPOSTA DA ALCALDÍA


Nomeamento de representante no Consello Escolar do CPI


Don Valentín Alfonsín Somoza, alcalde-presidente do Concello de Dodro, ao abeiro do disposto no artigo 38 c) do 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en relación ao nomeamento de repre-
sentantes en órganos colexiados somete ao Pleno do Concello a seguinte PROPOSTA:


Nomeamento de representante do concello de Dodro no Consello Escolar do C.P.I de Dodro: don Valentín Alfonsín 
Somoza


Suplente: dona Adriana Sóñora Bustelo


D) PROPOSTA DA ALCALDÍA


Nomeamento de representante no Consello Escolar do CRA


Don Valentín Alfonsín Somoza, alcalde-presidente do Concello de Dodro, ao abeiro do disposto no artigo 38 c) do 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en relación ao nomeamento de repre-
sentantes en órganos colexiados somete ao Pleno do Concello a seguinte PROPOSTA:


Nomeamento de representante do concello de Dodro no Consello Escolar do C.R.A. de Dodro: don Valentín Alfonsín 
Somoza


Suplente: dona Adriana Sóñora Bustelo


E) PROPOSTA DA ALCALDÍA


Nomeamento de representante na Xunta Pericial do Catastro Inmobiliario Rústico


Don Valentín Alfonsín Somoza, alcalde-presidente do Concello de Dodro, ao abeiro do disposto no artigo 38 c) do 
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, en relación ao nomeamento de repre-
sentantes en órganos colexiados somete ao Pleno do Concello a seguinte PROPOSTA:


Nomeamento de representante do concello de Dodro na Xunta Pericial do Catastro Inmobiliario Rústico: don Valentín 
Alfonsín Somoza


Suplente: dona María Soledad Boga Grela


Dodro, 20 de xullo de 2015


O alcalde


Valentín Alfonsín Somoza


2015/7966
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