
ANUNCIO  

RECOÑECEMENTO DA DEDICACIÓN EXCLUSIVA E PARCIAL DE DIVERSOS CARGOS NO CONCELLO
DE PADRÓN

Dando cumprimento ao disposto no artigo 75.5 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, faise público que o Pleno da Corporación Municipal de Padrón, na sesión celebrada o vintecatro de xuño
do dous mil dezanove adoptou o seguinte acordo:

<<Primeiro: O  recoñecemento  e  aprobación  da  dedicación  exclusiva  para  o  Alcalde-Presidente  e
Concelleira de Cultura,  e da dedicación parcial para os seguintes cargos e para os/as concelleiros/as
que  ostentan  delegacións  específicas  pola  dirección  e  xestión  dos  servizos  que  se  sinalan  a
continuación, e fixar as seguintes retribucións brutas a percibir en doce pagas ordinarias máis dúas
pagas extraordinarias anuais polo mesmo importe:

CARGO % DEDICACIÓN 
DA XORNADA

RETRIBUCIÓNS
BRUTAS/ANO

Alcalde-Presidente EXCLUSIVA 43.947,76 €

Cultura,  Turismo e  Xacobeo 21,  Comercio,  Casco  histórico,  Igualdade e
Muller,  Xuventude  e  voluntariado,  Terceira  Idade,  Política  Lingüística  e
Información e comunicación. E deportes.

EXCLUSIVA
31.902,19 €

Urbanismo, vivenda e solo, excluído o ámbito do casco histórico,  Vías e
obras, Parques e xardíns, Cemiterios e  Abastecemento de auga potable e
saneamento. E tráfico, Protección civil e emerxencias

50
22.601,21 €

Alumeado  público,  xestión  enerxética  e  bombeos,  Limpeza  viaria  e  de
saneamento, recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos, Praza de
abastos, mercado dominical e, en xeral, venda ambulante. E saúde pública.

45
20.601,21 €

Festexos, participación cidadá e benestar animal.  20 8.012,16 €

Educación e ensino,  Servizos Sociais (excluídos os servizos vinculados á
terceira idade, o Centro de información á muller e, en xeral,  igualdade e
muller) e Novas tecnoloxías.

20
8.012,16  €

Promoción do emprego e traballo, Medio ambiente e Relacións veciñais.
20

8.012,16 €

Segundo: Recoñecer  a  compatibilidade  das  actividades  económicas  desenvoltas  polos  cargos  e
concelleiros/as con dedicación parcial ao abeiro do disposto no artigo 75.2 da LBRL en relación co artigo 5
da Lei de Incompatibilidades e en tanto non existe relación directa de tales actividades coas desenvoltas
nos departamentos dos que se farán cargo no Concello de Padrón:

-  Don José Ramón Pardo Andrade:  Funcionario  de carreira.  Axente Medioambiental  da Consellería  de
Medio Rural da Xunta de Galicia.

-Dona María del Carmen Bustelo Rial:  Traballadora por conta allea como xestora loxística no sector do
transporte.

-Don Francisco Javier Guillán Iglesias: Traballador por conta allea no sector da hostalería.

-Dona Ana Belén Luezas Lasanta: Traballadora por conta allea como auxiliar administrativa no sector da
fabricación e comercialización de pensos para alimentación animal.

-Don Francisco García Dios: Traballador por conta allea como torneiro no sector da fabricación e reparación
de maquinaria industrial.

Terceiro:  Reorganizar as altas no Réxime Xeral  da Seguridade Social  ao Alcalde- Presidente e aos/ás
concelleiros/as que ostentan delegacións específicas para os que se recoñece o réxime de dedicación
exclusiva ou parcial, con efectos dende o día de mañá, asumindo o Concello de Padrón o pago das cotas
empresarias que correspondan.

Cuarto: De acordo co disposto no artigo 13.4 do ROF, o nomeamento dos membros da Corporación para
algún destes cargos unicamente surtirá efectos no momento no que sexa aceptado expresamente por este,



o que se comunicará ao Pleno na primeira sesión ordinaria que se celebre.

Quinto: Publicar o acordo plenario integramente no Boletín Oficial da Provincia da Coruña e no Taboleiro de
anuncios do Concello, ao abeiro do disposto no artigo 75.5 LBRL.

Sexto: Dar conta do acordo que adopte o Pleno á Secretaría e Intervención Municipais.>>

Padrón, 11 de xuño do 2021.
O Alcalde

Asdo. Antonio Fernández Angueira.
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