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DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

Ayunt.am iento de Canals
Secretaría Genera l
t:dicto del Ayuntamiento de Canals relativo a los C(lIgos de la Corporación que podrán ejercer el régimen de dedicación exclusiva
y parcial.

ED[CTE
El Pie Municipal, en sessió extraordinaria ce lebrada el dia 14 dcjuliol del 20 15, va aprovar el regim de dedieació excl usiva i parcial deis
e,arrees de la Corporaeió, que en la part dispositiva indica el següent:
" PRIMER. Determinar en nombre de 2 el lIocs reservats acarrees eleetes que exere inin les seues responsabi litats amb ft"!gim de dedieaeió
excl usiva, i de 7 els lIocs reservats acarrees electes que exerciran les seues responsabilitats amb rcgim de dedieaeió parcial.
SEGON . Determinar, dins de la consignació globaJ continguda en el pressupost, la quantia de les retribucions que correspondra a e ixos nau
1I0es, Les csmentades retribucions es percebran en eatorze mensual itats. Es fa extensi u a aquestos carrees retribuns les previsions estab lides
per al col.lecti u de em peals pub lics de la Corporae ió pe! que fa a retribucions en cas d' IT L de la mateixa manera, seran d 'aplicació les varia~
cions (augmentldism inució) que en percentatge s'ap liq ue per a la resta d 'empleats al servei de l'Administració.
CÁRREC

Alcalde-President
ler _Tinent d ' Alcalde Regidor de legat d' Area
2n. Tinent d' Alcalde Regidor delegat d' Area
3er, Tincnt d' Alcalde Regidor delegat d'Area
4° Tínent d' Alcalde Regidor de legat d' Area

Regidor De[egació. Especia[
Regidor Delegació. Especial
Regidor Delcgació Especial
Regidor Delegació. Especial

Sou integre
(de referencia) anual en
14 mensual itats

34.802,97 €
34.802,97 €
27.0 [5,60 €
27.0 [5,60 €
27.0 [5,60 €
27.0 [5 ,60 €
27.0 [5,60 €
27.0 [5,60 €
27.0 [5,60 €

% DEDlCACrÓ

-Ibtal integre
mensual

100%
[00%
35%
25%
30%
30%
30%
30%
30%

1bta! integre anual en 14
mensualitats

2.485,93 €
2.485,93 €
675 '39 €
482,42 €
578,9 [ €
578,9 [ €
578,9 [ €
578,9[ €
578,9 [ €

34.802,97 €
34.802,97 €
9.455,46 €
6.753,90 €
8.104,68 €
8. [04,68 €
8. [04,68 €
8.104,68 €
8. [04,68 €

TERCER. So l' lic itar als rcg idors que siguen dcsignats per a excrcir les dedi cac ions en el regim asscnyalat I'acceptació expressa de I' excrcici
de l seu carrec per mitja escrit dirigit a l' Alcaldía per Registre d ' Entrada i comunicar-nc I'acceptació a este Pi e en la primera sessió que ce l e~
breo
QUART. Traslladar el present aeord a la lnlervenció Munic ipal per tal d 'adoptar les mesures press uposlilries pertincnts a fi de dotar de eredil
suficient e ls lIoes mencionats, reservats a carrees electes, amb dedicaeió exclusiva o parcial, així com al servici de Personal.
CTNQUÉ. Publicar anunci del present acord en e l BOP amb exp ressió del regim retributiu.
SISÉ. Cond ic ionar I'eficacia del present acord a I' emissió d ' informe favorable de la Interve nció Municipal d' existcnc ia de credit adequat i
suficient.
En ea'i que no hi haja credit adequat i suficient, que Intervenció Municipal in icie un expedient de modificació de crédil.
SETÉ. El prescnt acord entrara en vigor des de la data d'este Plc (de forma que els efeetes económics es retrotrauran a la dala d' este plenari) .
No obstant e ls efectes seran des del dia de I'acceptació expressa manifestada pe l regidor quan així ho assenyale aque l! (e l regidor) en el dit
escrit d' acceptació.
HUITÉ. facultar a I'Alcaldia per a que adopte les mesures necessaries per a portar a terme el present acard ,"
El que es fa publ ic rus efectes oportuns.
Canals, 2 1 de jul iol del 20 15.- L'alcalde, pcr sustitució segons resolución de 17.07.20 15 Ricardo Requena Muñoz.
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