ALEJANDRA PARDO VÁZQUEZ, Secretaria do Concello de Cariño (A Coruña)
CERTIFICO:

(FECHA: 08/07/2019 11:18:00)

Que o Pleno corporativo na súa sesión ordinaria celebrada en data 05/07/2019, adoptou, entre outros,
o seguinte ACORDO:
4º7.- INDEMNIZACIÓNS POR CONCORRENCIA ÁS SESIÓNS DOS ÓRGANOS
COLEXIADOS.
O artigo 75.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, en concordancia co
13.6 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, establece que 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.

José Miguel Alonso Pumar

o Pleno corporativo, por seis votos a favor do grupo municipal do PSdeGa, tres abstencións do grupo
municipal do PP e un voto en contra do Grupo Mixto, emite o seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO: Fixar para os membros da Corporación como asistencias pola concorrencia efectiva ás
sesións dos órganos colexiados de que formen parte, as seguintes:
-Sesións do Pleno Corporativo: 60 euros
-Sesións da Xunta de Goberno local: 90 euros

SEGUNDO: Determinar que se o mesmo/a concelleiro/a asiste a varias comisións informativas no
mesmo día, soamente se lle aboará pola concorrencia efectiva a unha das mesmas.
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TERCEIRO: Proceder á publicación no Boletín Oficial da Provincia do presente acordo nos termos
e extensión previstos no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
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-Sesións das Comisións Informativas: 60 euros (presidencia) e 30 euros (resto de concelleiros/as).

E para que conste os efectos oportunos expido a presente por orde e co visto e prace do Alcalde , coa
salvidade que establece o artigo 206 do ROF, en Cariño, a oito de xullo de dous mil dezanove, de todo o que
eu, Secretaria, Certifico.
Vº e Pce
O alcalde-presidente
Asdo: José M. Alonso Pumar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avenida da Paz, 2 - 15360 Cariño (A Coruña)
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ALEJANDRA PARDO VÁZQUEZ, Secretaria do Concello de Cariño (A Coruña)
CERTIFICO:
(FECHA: 08/07/2019 09:34:00)

Que o Pleno corporativo na súa sesión ordinaria celebrada en data 05/07/2019, adoptou,
entre outros, o seguinte
ACORDO:
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4º6.- RECOÑECEMENTO DA DEDICACIÓN EXCLUSIVA A MEMBROS DA
CORPORACIÓN.
Celebradas as eleccións locais o pasado 26 de maio de 2019, convocadas por Real
decreto 209/2019, de 1 de abril, e constituída a nova Corporación municipal con data 15 de
xuño de 2019, resulta indispensable proceder ao establecemento do réxime de dedicación dos
membros políticos desta Corporación, especialmente tendo en conta as delegacións efectuadas
por esta Alcaldía.
Considerando que de conformidade co disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, en concordancia co artigo 13 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado por Real decreto
2568/1986, de 28 de novembro, os membros das Corporacións locais teñen dereito a percibir
retribucións polo exercicio do seu cargo cando o desempeñen en réxime de dedicación
exclusiva, en cuxo caso serán dados de alta no Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as
Corporacións o pago das cotas empresariais que corresponda.
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, en cuxo caso serán igualmente dados de alta no Réxime xeral
da Seguridade Social en tal concepto, asumindo as Corporacións as cotas empresariais que
corresponda.
O artigo 13.4 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, establece que o Pleno
Corporativo, a proposta do presidente, determinará dentro da consignación global contida a tal
fin no orzamento, a relación de cargos da Corporación que poderán desempeñarse en réxime de
dedicación exclusiva e, polo tanto, con dereito a retribución, así como as contías que
correspondan a cada un de eles en atención ao seu grao de responsabilidade.
Considerando o disposto no informe conxunto de Secretaría-Intervención obrante no
expediente, o Pleno corporativo, por seis votos a favor do grupo municipal do PSdeGa, tres
abstencións do grupo municipal do PP e un voto en contra do Grupo Mixto, emite o seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO: Establecer que o Alcalde-Presidente desta Corporación, exercerá o seu
cargo en réxime de dedicación exclusiva.
SEGUNDO: Establecer que o concelleiro-delegado da Área de Urbanismo, Servizos
Básicos, Infraestruturas, Desenvolvemento Local e Turismo e o concelleiro-delegado da Área
de Facenda, Cultura, Deporte, Mocidade e Transparencia, exercerán os seus cargos en réxime
de dedicación exclusiva.
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TERCEIRO: Establecer a favor dos membros da Corporación que desempeñen as súas
funcións en réxime de dedicación exclusiva, as retribucións que a continuación se relacionan,
que se percibirán en catorce pagas, doce correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e
as dúas restantes correspondentes ás mensualidades extras de xuño e decembro, e darlles de alta
no réxime xeral da Seguridade Social ou no seu caso no réxime correspondente. Ditas
cantidades fixadas en concepto de dedicacións exclusivas, actualizaránse anualmente
conforme á Lei de Orzamentos Xerais do Estado, nos incrementos previstos para os
empregados públicos, co límite máximo das cantidades brutas establecidas na Lei de
Orzamentos Xerais do Estado para as dedicacións nos municipios de entre 3001 e 10.000
habitantes (artigo 75 Ter. 1 d) LBRL)
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CARGO
RETRIBUCIÓNS ANUAIS BRUTAS
Alcalde-Presidente
(dedicación 39.950 €
exclusiva)
concelleiro-delegado da Área de 19.950 €
Urbanismo,
Servizos
Básicos,
Infraestruturas,
Desenvolvemento
Local
e
Turismo
(dedicación
exclusiva)
Concelleiro-delegado da Área de 19.950 €
Facenda, Cultura, Deporte, Mocidade
e
Transparencia
(dedicación
exclusiva)
A percepción destas retribucións será incompatible coa de outras retribucións con cargo
aos orzamentos das Administracións públicas e dos entes, organismos ou empresas de elas
dependentes, así como para o desenvolvemento de outras actividades, nos termos da Lei
53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións
públicas.
TERCEIRO: Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de
conformidade co disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local.
E para que conste os efectos oportunos expido a presente por orde e co visto e prace do
Alcalde , coa salvidade que establece o artigo 206 do ROF, en Cariño, a oito de xullo de dous
mil dezanove, de todo o que eu, Secretaria, Certifico.
Vº e Pce
O alcalde-presidente
Asdo: José M. Alonso Pumar
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ALEJANDRA PARDO VÁZQUEZ, Secretaria do Concello de Cariño (A Coruña)
CERTIFICO:

(FECHA: 08/07/2019 09:35:00)

Que o Pleno corporativo na súa sesión ordinaria celebrada en data 05/07/2019, adoptou, entre outros,
o seguinte ACORDO:
4º8.- ASIGNACIÓN DE DOTACIÓN ECONÓMICA AOS GRUPOS POLÍTICOS E
CONCELLEIROS/AS.
Visto o disposto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
que establece que a efectos da súa actuación corporativa, os membros das corporacións locais constituiránse
en grupos políticos, na forma e cos dereitos e obrigas que se establezan con excepción de aqueles que non se
integren no grupo político que constitúa a formación electoral pola que foron elexidos ou que abandonen o
seu grupo de procedencia, que terán a consideración de membros non adscritos.

José Miguel Alonso Pumar

O Pleno da Corporación, con cargos aos Orzamentos anuais da mesma, poderán asignar aos grupos
políticos unha dotación económica que deberá contar con un compoñente fixo, idéntico para todos os grupos
e outro variable, en función do número de membros de cada un de eles, dentro dos límites que, no seu caso,
se establezan con carácter xeral nas Leis de Orzamentos Xerais do Estado e sen que poida destinarse ao pago
de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servizo da corporación ou á adquisición de bens que poidan
constituír activos fixos de carácter patrimonial.
En base ao anteriormente exposto, o Pleno corporativo, por seis votos a favor do grupo municipal do
PSdeGa, e catro votos en contra do grupo municipal do PP e grupo mixto,
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PRIMEIRO: Asignar a cada grupo político da Corporación municipal do Concello de Cariño unha
dotación económica mensual de 50 euros, e a cada concelleiro/a unha asignación mensual de 20 euros,
correspondéndose con unha dotación total anual de 4.440 euros.
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ACORDA:

SEGUNDO: Con data 1 de xaneiro de 2016 entrou en vigor a Base de Datos Nacional de
Subvencións (BDNS) que se contemplaba na Lei 15/2014 de racionalización do sector público, poñéndose en
marcha o Sistema Nacional de Publicidade de Subvencións. Así, de acordo cos criterios establecidos pola
Intervención Xeral da Administración do Estado do Ministerio de Facenda e Función Pública sobre as
aportación saos grupos políticos, determínase que, a partir da entrada en vigor da reforma da Lei de
financiación de partidos políticos , a Lei Xeral de Subvencións opera con carácter supletorio, de modo que
lles é de aplicación o réxime de subministro de información á BDNS. Neste sentido tales asignacións ou
aportacións teñen carácter finalista, en canto que se destinarán a financiar os gastos acometidos polo propio
grupo político no exercizo da súa actuación corporativa. De acordo con estas consideracións e en aras de
unha maior transparencia e seguridade xurídica, os fondos percibidos quedarán xustificados da seguinte
maneira:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avenida da Paz, 2 - 15360 Cariño (A Coruña)
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a)Destino dos fondos: Considéranse actividades que conlevan a realización de gastos propios do
funcionamento dos grupos políticos, as seguintes:
-Subministros de bens non inventariables, consumibles, telefonía, mantemento do servizo
informático propio, da web do grupo político que contrate o mesmo.
-Contratos de aluguer, a nome do grupo, de locais necesarios para o exercicio das súas funcións.
-Comisións bancarias de xestión e mantemento da conta corrente aberta ao seu nome.
(FECHA: 08/07/2019 09:35:00)

b) Xustificación:

c) Pago e reintegro:
-O abono da dotación económica a cada grupo realizaráse de acordo co Plan de Tesourería
municipal.
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-As cantidades non xustificadas ou indebidamente xustificadas, deberán ser reintegradas ao
Concello. Non se poderá librar ningunha nova asignaciónsen ter xustificada a anterior.
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-A xustificación faráse en todo caso, mediante a presentación de unha conta xustificativa composta
polas facturas debidamente conformadas e demáis documentos acreditativos dos gastos, e as facturas deberán
ser emitidas a nome do grupo municipal.
-A xustificación realizaráse mediante a presentación dos documentos orixinais que xustifiquen as
actividades realizadas, que consistirá na emisión de factura por parte do que subministra o produto ou servizo
contratado. Dita factura constará dos datos fiscais (nº identificación fiscal ou CIF da empresa, dirección, nº
factura, conceptos, IVE desglosado ou en caso contrario se faga constar a exención).
-Soamente se poderán contratar servizos ou subministros por parte dos grupos municipais con
aquelas entidades ou persoas físicas ou xurídicas que teñan o NIF/CIF correspondente.
-As contas xustificativas presentadas polos grupos políticos serán aprobadas polo órgano
competente, previa fiscalización pola Intervención municipal.
-A xustificación da asignación contemplada no orzamento deberá realizarse antes do 30 de marzo do
exercicio seguinte ao que corresponda, admitíndose gastos realizados e facturados correspondentes ao
exercicio orzamentario correspondente. No seu caso, unha vez fiscalizados os xustificantes, daráse un prazo
de subsanación de dez días.
-A xustificación do pago realizaráse mediante copias de transferencias bancarias ou cheques con
extracto bancario de que foron cobrados.
-Non poderá liberarse un novo pago por asignación correspondente a un exercicio, se non se
presentaron as xustificacións do exercicio anterior. Asemade cada exercicio deberá acreditarse o
cumprimento das obrigas tributarias e da Seguridade Social.

d) Reintegro:
As contas xustificativas publicaránse no portal de transparencia municipal de acordo cos criterios
establecidos na Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.
TERCEIRO: Dar conta do presente acordo á Intervención municipal aos efectos oportunos.
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E para que conste os efectos oportunos expido a presente por orde e co visto e prace do
Alcalde , coa salvidade que establece o artigo 206 do ROF, en Cariño, a oito de xullo de dous mil
dezanove, de todo o que eu, Secretaria, Certifico.
Vº e Pce
O alcalde-presidente
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Asdo: José M. Alonso Pumar
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ALEJANDRA PARDO VÁZQUEZ, Secretaria do Concello de Cariño (A Coruña)
CERTIFICO:
(FECHA: 08/07/2019 09:34:00)

Que o Pleno corporativo na súa sesión ordinaria celebrada en data 05/07/2019, adoptou,
entre outros, o seguinte
ACORDO:
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4º6.- RECOÑECEMENTO DA DEDICACIÓN EXCLUSIVA A MEMBROS DA
CORPORACIÓN.
Celebradas as eleccións locais o pasado 26 de maio de 2019, convocadas por Real
decreto 209/2019, de 1 de abril, e constituída a nova Corporación municipal con data 15 de
xuño de 2019, resulta indispensable proceder ao establecemento do réxime de dedicación dos
membros políticos desta Corporación, especialmente tendo en conta as delegacións efectuadas
por esta Alcaldía.
Considerando que de conformidade co disposto no artigo 75 da Lei 7/1985, de 2 de
abril, reguladora das bases de réxime local, en concordancia co artigo 13 do Regulamento de
organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais aprobado por Real decreto
2568/1986, de 28 de novembro, os membros das Corporacións locais teñen dereito a percibir
retribucións polo exercicio do seu cargo cando o desempeñen en réxime de dedicación
exclusiva, en cuxo caso serán dados de alta no Réxime xeral da Seguridade Social, asumindo as
Corporacións o pago das cotas empresariais que corresponda.
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, en cuxo caso serán igualmente dados de alta no Réxime xeral
da Seguridade Social en tal concepto, asumindo as Corporacións as cotas empresariais que
corresponda.
O artigo 13.4 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, establece que o Pleno
Corporativo, a proposta do presidente, determinará dentro da consignación global contida a tal
fin no orzamento, a relación de cargos da Corporación que poderán desempeñarse en réxime de
dedicación exclusiva e, polo tanto, con dereito a retribución, así como as contías que
correspondan a cada un de eles en atención ao seu grao de responsabilidade.
Considerando o disposto no informe conxunto de Secretaría-Intervención obrante no
expediente, o Pleno corporativo, por seis votos a favor do grupo municipal do PSdeGa, tres
abstencións do grupo municipal do PP e un voto en contra do Grupo Mixto, emite o seguinte
ACORDO:
PRIMEIRO: Establecer que o Alcalde-Presidente desta Corporación, exercerá o seu
cargo en réxime de dedicación exclusiva.
SEGUNDO: Establecer que o concelleiro-delegado da Área de Urbanismo, Servizos
Básicos, Infraestruturas, Desenvolvemento Local e Turismo e o concelleiro-delegado da Área
de Facenda, Cultura, Deporte, Mocidade e Transparencia, exercerán os seus cargos en réxime
de dedicación exclusiva.
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TERCEIRO: Establecer a favor dos membros da Corporación que desempeñen as súas
funcións en réxime de dedicación exclusiva, as retribucións que a continuación se relacionan,
que se percibirán en catorce pagas, doce correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e
as dúas restantes correspondentes ás mensualidades extras de xuño e decembro, e darlles de alta
no réxime xeral da Seguridade Social ou no seu caso no réxime correspondente. Ditas
cantidades fixadas en concepto de dedicacións exclusivas, actualizaránse anualmente
conforme á Lei de Orzamentos Xerais do Estado, nos incrementos previstos para os
empregados públicos, co límite máximo das cantidades brutas establecidas na Lei de
Orzamentos Xerais do Estado para as dedicacións nos municipios de entre 3001 e 10.000
habitantes (artigo 75 Ter. 1 d) LBRL)
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CARGO
RETRIBUCIÓNS ANUAIS BRUTAS
Alcalde-Presidente
(dedicación 39.950 €
exclusiva)
concelleiro-delegado da Área de 19.950 €
Urbanismo,
Servizos
Básicos,
Infraestruturas,
Desenvolvemento
Local
e
Turismo
(dedicación
exclusiva)
Concelleiro-delegado da Área de 19.950 €
Facenda, Cultura, Deporte, Mocidade
e
Transparencia
(dedicación
exclusiva)
A percepción destas retribucións será incompatible coa de outras retribucións con cargo
aos orzamentos das Administracións públicas e dos entes, organismos ou empresas de elas
dependentes, así como para o desenvolvemento de outras actividades, nos termos da Lei
53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións
públicas.
TERCEIRO: Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia de
conformidade co disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local.
E para que conste os efectos oportunos expido a presente por orde e co visto e prace do
Alcalde , coa salvidade que establece o artigo 206 do ROF, en Cariño, a oito de xullo de dous
mil dezanove, de todo o que eu, Secretaria, Certifico.
Vº e Pce
O alcalde-presidente
Asdo: José M. Alonso Pumar
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