
 

Proposta de Alcaldía
Expediente n.º: 2124/2015
Asunto: 
Interesado: CONCELLEIROS DA CORPORACIÓN
Procedemento: Recoñecemento de Dedicación Exclusiva ou Parcial a Membros da 
Corporación
Data de Iniciación: 25 de xuño de 2015

PROPOSTA DE ALCALDÍA

Unha vez celebradas as  Eleccións  Municipais,  o pasado 24 de maio e  constituído o  novo 
Concello  ou  Corporación  municipal,  resulta  necesario  e  conveniente  proceder  ao 
establecemento  da  nova  organización  municipal,  e,  en  particular,  á  determinación  das 
retribucións que percibirán os membros das Corporacións Locais no referente a aqueles que 
desempeñaran os seus cargos en réxime de dedicación exclusiva ou parcial nos termos que 
regula o artigo 75 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, así como 
o artigo 13 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, que aproba o Regulamento de 
Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais,
 
Considerando  que  no  caso  do  Concello  de  Ribadeo  a  complexidade  da  súa  xestión,  os 
numerosos servizos existentes, o incremento da poboación que se experimentou nos últimos 
anos, e ao amplo abanico de proxectos que esta Corporación ten previsto desenvolver, fai  
preciso que determinados membros da corporación teñan que desempeñar o cargo con algún 
réxime de dedicación, co matiz de que o límite para un concello coa poboación de Ribadeo se 
atopa en 5 dedicacións exclusivas, 2 eventuais e sen limite para as dedicacións parciais, e 
incluso no tramo anterior de poboación o límite sería de 3 dedicacións exclusivas, 1 eventual e 
sen limite para as dedicacións parciais.
.
Vistos os razoamentos e motivacións recollidos na providencia de Alcaldía de 26/06/2015, que 
xa advertía que a configuración definitiva do grupo de goberno, motivada polo incremento de 
concelleiros que forman parte deste e o reparto de delegacións que orixina,  cuxo correcto 
funcionamento se irá vendo co paso do tempo así como tamén as futuras decisións que podan 
ser adoptadas por administracións alleas á municipal que poden afectar a este concello, que 
pode levar a que se modifiquen ao longo do mandato as necesidades iniciais que se conteñen 
nesta proposta

Visto  o  informe de  Intervención  de  data  26/06/2015,  polo  que  se  declara  a  existencia  de 
suficiente  consignación  orzamentaria  para  proceder  ao  recoñecemento  das  retribucións 
determinadas.
 
Realizada a tramitación legalmente establecida, proponse ao Pleno a adopción do seguinte, 
ACORDO

PRIMEIRO.  A  determinación  de  que  os  seguintes  cargos,  se  exercerán  en  réxime  de 
dedicación exclusiva,  nos  termos e condicións  que se recollen no presente apartado e os 
seguintes deste acordo:
 
 Alcaldía,  réxime de dedicación exclusiva,  fixándose como retribucións a percepción de 

3.175,00 euros brutos mensuais, a cobrar en 14 pagas, 12 correspondentes ás diferentes 
mensualidades do ano e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades de xuño e 
decembro, suxeita á actualización anual segundo o que para o persoal do Concello de 
Ribadeo se estableza nas respectivas Leis de orzamentos xerais do Estado e normativa de 
desenvolvemento.

Para este importe que se fixa, que representa 44.450,00 euros brutos anuais, hai que ter  
en  conta  que  a  disposición  adicional  90ª  da  Lei  22/2013,  de  23  de  decembro,  de  
Orzamentos Xerais do Estado para 2014, establece unha limitación de 50.000 euros para 
os concellos de 10001 a 20000 habitantes entre os que se atopa Ribadeo, e incluso nos do 



 

tramo de 5000 a 10000 habitantes o límite se establece en 45.000 euros, cifra que tamén 
supera  ao  proposto.  Ademais,  neste  caso,  a  contía  fixada  mensual  equivale  coas 
condicións actuais a un importe líquido de 2.300,87 euros.

 Concellería delegada de Facenda, Infraestruturas e obras e Medio rural,  réxime de 
dedicación exclusiva, fixándose como retribucións a percepción de 2.141,94 euros brutos 
mensuais, a cobrar en 14 pagas, 12 correspondentes ás diferentes mensualidades do ano 
e as dúas restantes correspondentes ás mensualidades de xuño e decembro, suxeita á 
actualización anual segundo o que para o persoal do Concello de Ribadeo se estableza 
nas respectivas Leis de orzamentos xerais do Estado e normativa de desenvolvemento.

Para este importe que se fixa, que representa 29.987,16 euros brutos anuais, hai que ter  
en  conta  que  a  disposición  adicional  90ª  da  Lei  22/2013,  de  23  de  decembro,  de  
Orzamentos Xerais do Estado para 2014, establece unha limitación de 50.000 euros para 
os concellos de 10001 a 20000 habitantes entre os que se atopa Ribadeo, e incluso nos do 
tramo de 5000 a 10000 habitantes o límite se establece en 45.000 euros, cifra que tamén 
supera ao proposto.  Ademais, a contía fixada mensual equivale a un importe líquido 
de 1.596,46 euros.

 
SEGUNDO. A  determinación  de  que  os  seguintes  cargos,  se  exercerán  en  réxime  de 
dedicación  parcial,  nos  termos  e  condicións  que  se  recollen  no  presente  apartado  e  os 
seguintes deste acordo:

 Concellería  delegada  de  desenvolvemento  local,  turismo  e  comercio,  réxime  de 
dedicación parcial  do 50%, que implica unha dedicación de cando menos dezaoito con 
setenta e cinco (18,75) horas semanais a realizar entre luns e domingo, fixándose como 
retribucións a percepción de 1.430,00 euros brutos mensuais, a cobrar en 14 pagas, 12 
correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e as dúas restantes correspondentes 
ás mensualidades de xuño e decembro, suxeita á actualización anual segundo o que para 
o persoal do Concello de Ribadeo se estableza nas respectivas Leis de orzamentos xerais 
do Estado e normativa de desenvolvemento.

Para este importe que se fixa, que representaría, se a dedicación fose exclusiva, 40.040,00 
euros brutos anuais, hai que ter en conta que a disposición adicional 90ª da Lei 22/2013, de 
23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2014, establece unha limitación de 
50.000  euros  para  os  concellos  de  10001  a  20000  habitantes  entre  os  que  se  atopa 
Ribadeo, e incluso nos do tramo de 5000 a 10000 habitantes o límite se establece en 
45.000 euros, cifra que tamén supera ao proposto. Ademais, neste caso, a contía fixada 
mensual equivale coas condicións actuais a un importe líquido de 1.147,77 euros 

TERCEIRO.  Os  membros  da  corporación  titulares  dos  cargos  en  réxime  de  dedicación 
exclusiva  ou  parcial  citados,  serán  dados  de alta  no  Réxime Xeral  da  Seguridade  Social, 
asumindo a Corporación o pago das cotas empresariais que corresponda, salvo o disposto no 
artigo 74 do citado texto legal
 
CUARTO. O exercicio do cargo retribuído en réxime de dedicación exclusiva será incompatible 
coa percepción doutras retribucións con cargo aos Orzamentos das Administracións Públicas e 
dos Entes, Organismos ou empresas delas dependentes, así como para o desenvolvemento 
doutras  actividades,  todo  iso  nos  termos  da  Lei  53/1984,  de  26  de  decembro,  de 
Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas
 
QUINTO. O exercicio do cargo retribuído en réxime de dedicación parcial será compatible con 
outras actividades públicas ou privadas, cos límites e co alcance establecidos no artigo 75 da 
Lei 7/1985, de 2 de abril e a Lei 53/1984, de 26 de decembro, non podendo percibir asistencias 
pola concorrencia ás sesións dos órganos colexiados do Concello dos que formen parte.

SEXTO.-  Que  se  publique  no  Boletín  Oficial  da  Provincia  e  no  taboleiro  de  anuncios  da 
corporación de forma íntegra o presente Acordo, aos efectos do seu xeral coñecemento, dada a 



 

súa transcendencia, de acordo co establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril.

En Ribadeo, a 26 de xuño de 2015.

ALCALDE,
Asdo.: FERNANDO SUÁREZ BARCIA

 
DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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