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ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
05359-2015-U
ALMAZORA/ALMASSORA
Dedicaciones equipo de gobierno
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 24 de juny de 2015 va adoptar, entre altres, un acord la part dispositiva del qual estableix el següent:
“PRIMER.- Establir la dedicació exclusiva de l’Alcaldesa Na Susana Nicolau Hidalgo, fixant les retribucions a percebre en 42.000
euros bruts anuals incloses les pagues extraordinàries.
SEGON. -Establir les següents dedicacions parcials:
- Na Mercedes Galí Alfonso, Regidora de Participació i Informació Ciutadana, Igualtat Transparència i Modernització: dedicació parcial del 95% de jornada, fixant les retribucions a percebre en 39.900 euros bruts anuals, incloses pagues extraordinàries.
- Na Carmen Martinavarro Mollá, Regidora d’Urbanisme: dedicació parcial del 61’50% de jornada, fixant les retribucions a percebre
en 25.956 euros bruts anuals, incloses pagues extraordinàries.
- Na Amaya Gómez Calduch, Regidora de Platja, Turisme i Patrimoni Cultural: dedicació parcial del 56’94% de jornada, fixant les retribucions a percebre en 23.916’62 euros bruts anuals, incloses pagues extraordinàries.
TERCER.- Aprovar i disposar el gasto amb càrrec a la partida 03.912.10000, ADC 21.390 i partida 03.912.16000, ADC 21.500.
QUART.- Notificar el present acord a l’interessat per a la seua aceptació.
QUINT.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
SEXT.-En compliment del que establix l’art. 126 del R.D. 2568/1986 de 28 de novembre donar compte del present assumpte a la primera Comissió Informativa que se celebre.
SÈPTIM.-Contra el present acord que és definitiu en la via administrativa, es podrà interposar potestativament recurs de reposició
davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte. El termini per a la seua interposició serà d’un mes comptat a partir de l’endemà de la notificació del present acord. Així mateix podrà interposar directament, sense necessitat d’utilitzar el recurs de reposició, recurs contenciós_
administratiu, a la seua elecció, davant de el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló o davant de el Jutjat Contenciós Administratiu
del seu propi domicili, dins del termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la recepció d’esta notificació, segons establixen els
art. 109 i 116 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i 8 i 46 de la Llei
29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Tot això sense perjuí que puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.”
El que es fa públic per a general coneiximent.

