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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

ACTA  DA  SESIÓN  ORDINARIA  REALIZADA  POLO  CONCELLO  PLENO  EN  DATA  3  DE 
OUTUBRO DE 2013

No salón de sesións da Casa Consistorial do Concello de Fene (A Coruña), sendo as 18:13 horas do 
día 3 de outubro de 2013, baixo a presidencia do Sr.  alcalde-presidente don Gumersindo Pedro 
Galego Feal, reúnese, en primeira convocatoria, o Pleno do Concello ao obxecto de celebrar sesión 
ordinaria convocada para o día da data.

Asistiron os/as concelleiros/as:

Dona Rocío Aurora Bértoa Puente, don Alejandro Dopico Rodríguez, don Juan José Franco Casal, 
dona Juana Barro Couto, don José Andrés Serantes Painceiras, don Iván Puentes Rivera, don Antón 
Lois  Noceda  Carballo,  dona  Amalia  García  Balado,  dona  María  Carmen Silvar  Canosa,  don José 
Antonio López Rodríguez, dona Rita María Couto Seijido, don Manuel Polo Gundín, dona Inés Roca 
Requeijo,  don Justo  Martínez  Ardá  e  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez  (quen se  ausenta 
durante o punto 9º da orde do día).

Non asiste: don Juventino José Trigo Rey 

Secretaria:

Dona Estefanía Manteiga Lamas

Interventora:

Dona Marta Roca Naveira

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 90.1 do Real decreto 2568/1986, de 28 de novembro, declara aberta a sesión e procede ao 
estudo e exame dos asuntos incluídos na orde do día da convocatoria.

1. Aprobación, se procede, das actas das  sesións  ordinarias de 01.08.2013 e 05.09.2013 

Non habendo obxeccións, as actas quedan aprobadas.

2. Dación de conta das Resolucións da Alcaldía dende o número 962/2013 á 1065/2013

Os concelleiros danse por informados.

3.  Aprobación,  se  procede,  da  proposta  de  aprobación  da  adhesión  ao  Convenio  de 
colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a Federación Española 
de Municipios e Provincias en materia de subministro de información de carácter tributario 
ás entidades locais

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola 
Comisión Informativa de Facenda, Promoción  Económica, Formación e Emprego en sesión ordinaria 
celebrada en data 23 de setembro de 2013 por 3 votos a favor do grupo do PP e 3 abstencións, 2 do 
grupo do BNG e 1 do grupo socialista:

“Asunto:  PROPOSTA  DE  APROBACIÓN  EN  PLENO  MUNICIPAL  DA  ADHESIÓN  O  CONVENIO  DE 
COLABORACIÓN ENTRE A AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA E A FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA  DE MUNICIPIOS E  PROVINCIAS  EN MATERIA  DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN DE 
CARÁCTER TRIBUTARIO ÁS ENTIDADES LOCAIS
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Logo de ver o convenio de colaboración entre a Axencia Estatal de Administración Tributaria e a 
Federación Española de Municipios e Provincias en materia de subministro de información de carácter 
tributario ás Entidades Locais

Propóñolle ao Pleno, logo ditame da Comisión Informativa de Facenda e Promoción Económica, que 
adopte o seguinte acordo:

1.  A adhesión ao  convenio  entre  a  Axencia  Estatal  de  Administración Tributaria  e  a  Federación 
Española de Municipios e Provincias en materia de subministro de información de carácter tributario 
ás entidades locais.

2. Realizar todas as actuacións que resulten necesarias no ámbito das competencias municipais para 
dar cumprimento aos compromisos asumidos no devandito convenio.

3. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia.

Fene, 16 de setembro de 2013
O alcalde 
Gumersindo Pedro Galego Feal”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que van votar a 
favor porque se trata dunha petición feita polo seu grupo que vai facilitar, tanto ás sociedades como 
aos particulares, unha axilización nos trámites que se lles requiren habitualmente e aproveita para 
rogar que se poña en marcha canto antes.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

1.  A  adhesión  ao  convenio  entre  a  Axencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  e  a 
Federación Española de Municipios e Provincias en materia de subministro de información 
de carácter tributario ás entidades locais.

2.  Realizar  todas  as  actuacións  que  resulten  necesarias  no  ámbito  das  competencias 
municipais para dar cumprimento aos compromisos asumidos no devandito convenio.

3. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia.

4. Aprobación, se procede, da proposta de aprobación do “Proxecto de acceso ao polígono 
industrial de Vilar do Colo por depósito de auga”

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola 
Comisión Informativa de Facenda, Promoción  Económica, Formación e Emprego en sesión ordinaria 
celebrada en data 23 de setembro de 2013 por 3 votos a favor do grupo do PP e 3 abstencións, 2 do 
grupo do BNG e 1 do grupo socialista:

“ASUNTO: APROBACIÓN  DE PROXECTO DE ACCESO AO POLÍGONO INDUSTRIAL DE VILAR DO COLO 
POR DEPÓSITO DE AUGA

O Concello de Fene percibiu unha subvención para levar a cabo actuacións no polígono de Vilar do 
Colo de mellora de accesos polo depósito de auga.

Para a implementación de dita subvención elaborouse un proxecto técnico polo enxeñeiro de camiños 
don Julio Rojo Martínez,  o cal foi obxecto de informe de supervisión polo enxeñeiro de camiños, 
canais  e  portos  municipal  con  carácter  favorable  condicionado  á  obtención  de  autorización  da 
Consellería de Cultura e informe xurídico da secretaria da Corporación desfavorable en tanto non se 
conceda a citada autorización.
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Á vista de que o pleno é competente para a aprobación do presente proxecto e que a solicitude de 
autorización sectorial está solicitada dende o mes de xuño, coa finalidade de axilizar o expediente de 
contratación,   en base ao  artigo  22.2  ñ)  LBRL,  ao  non estar  previsto  no  orzamento municipal, 
propoño ao pleno municipal á adopción do seguinte ACORDO:

Aprobar o proxecto de acceso ao polígono industrial de Vilar do Colo por depósito de auga elaborado 
por don Julio Rojo Martínez presentado no rexistro xeral de entrada municipal o 10.9.2013.

Fene, 17 de setembro de 2013
O alcalde
Gumersindo P. Galego Feal”

Abre o devate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que anuncia o voto a 
favor  e  que  subscribe  o  cen  por  cento  o  que  din  os  técnicos  nos  informes  sobre  o  relativo  a 
Patrimonio.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, 
que, á vista dos informes e o que manifestou o alcalde respecto da situación económicia do Concello 
na Xunta de Voceiros hai uns días, anuncia a abstención do seu grupo.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 11 votos a favor (6 do 
grupo do PP e 5 do grupo socialista), con 5 abstencións (4 do grupo do BNG e 1 do grupo 
mixto).

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

Aprobar o proxecto de acceso ao polígono industrial de Vilar do Colo por depósito de auga 
elaborado por don Julio Rojo Martínez presentado no rexistro xeral de entrada municipal o 
10.9.2013.

5. Aprobación, se procede, da proposta de compatibilidade dun segundo posto de traballo 
do traballador municipal Lino Ameneiro Seijo

Consta  no  expediente  a  seguinte  proposta  da  alcaldía  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola 
Comisión  Informativa  de  Persoal,  Seguridade,  Servicios  e  Medio  Ambiente  realizada  o  25  de 
setembro de 2013 por 6 votos a favor (3 do grupo do PP, 2 do grupo socialista e 1 do grupo mixto), 
cunha abstención do grupo do BNG:

“PROPOSTA DA ALCALDÍA

O 08.11.2012 o  Pleno do Concello  de Fene concedeu a compatibilidade para o desempeño dun 
segundo posto de traballo no sector público ao enxeñeiro de camiños, canles e portos municipal, don 
Lino Ameneiro Seijo, para impartir docencia na UDC /E.P.S de Ferrol en réxime de profesor asociado 
a  tempo parcial  P06 para o  curso  académico  2012-2013,  con  previsión de  finalización o 30 de 
setembro de 2013, e autorizar a superación dos límites retributivos establecidos na Lei 53/1984 de 
incompatibilidade do persoal ó servizo das administracións públicas en base a razóns de especial 
interese para o servizo.

O 09.09.2013 o enxeñeiro de camiños, canles e portos municipal, don Lino Ameneiro Seijo, solicita a 
autorización de mantemento da compatibilidade para impartir docencia na UDE/EPS de Ferrol en 
réxime  de  profesor  asociado  a  tempo  parcial  durante  o  curso  2013-2014  e  con  previsión  de 
finalización o 31.08.2014.

Tendo en conta o anterior, esta Alcaldía proponlle ao Pleno do concello de Fene que adopte, previo 
ditame da Comisión Informativa correspondente, o seguinte acordo:

Conceder a compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector público ao 
enxeñeiro de camiños, canles e portos municipal, don Lino Ameneiro Seijo, para impartir docencia na 
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UDC/EPS de Ferrol, en réxime de profesor asociado a tempo parcial, P06, o curso académico 2013-
2014, con previsión de finalización o 31.08.2013, e autorizar a superación dos límites retributivos 
establecidos na Lei 53/1984 de incompatibilidades do persoal ó servizo das administracións públicas, 
en base a razóns de especial interese para o servizo.

Fene, 13 de setembro do 2013
O alcalde
Gumersindo Pedro Galego Feal”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, que anuncia o voto 
favorable do seu grupo como fixeron nos últimos anos porque entenden que non interfire na súa 
labor municipal e mesmo pode enriquecer os coñecementos do técnico.

De seguido fai uso da palabra o voceiro do grupo muncipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di 
que a súa posición, inda que anteriormente sempre foi favorable, neste caso vai ser a abstención 
porque, tendo en conta que hai moitos titulados superiores con experiencia laboral que están en paro 
como consecuencia da situación actual de crise, dentro deste marco non comparten que se dean 
compatiblidades a traballadores da administración e tampouco comparten o criterio da universidade 
de que teña que ser xente en activo a que ocupe estes postos,  cando hoxe en día hai  moitos 
titulados en desemprego e que poderían estar traballando na universidade, porque o que pode ser un 
traballo a tempo parcial, que fai  cinco anos sería unha cosa menor, hoxe sería unha axuda moi 
importante para un profesional de prestixio.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto, dona María Carmen Martínez Rodríguez, 
que di que comparte a opinión do BNG respecto dos criterios impostos pola universidade pero tamén 
entende, neste caso, que o traballador que solicita a compatibilidade non ten culpa deste sistema e 
anuncia o voto favorable.

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, fai uso da palabra para dicir que 
comparten espírito do dito polo grupo mixto e o BNG pero o problema é que se trata dunha praza de 
mestre asociado, que se destina a profesionais do sector que estan traballando e implicalos así na 
docencia, polo que, sendo así, neste caso, van votar a favor.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 12 votos a favor (6 do 
grupo do PP, 5 do grupo socialista e 1 do grupo mixto), con 4 abstencións do grupo do 
BNG.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

Conceder a compatibilidade para o desempeño dun segundo posto de traballo no sector 
público ao enxeñeiro de camiños, canles e portos municipal, don Lino Ameneiro Seijo, para 
impartir docencia na UDC/EPS de Ferrol, en réxime de profesor asociado a tempo parcial, 
P06, o curso académico 2013-2014, con previsión de finalización o 31.08.2013, e autorizar 
a superación dos límites retributivos establecidos na Lei 53/1984 de incompatibilidades do 
persoal ó servizo das administracións públicas, en base a razóns de especial interese para 
o servizo.

6.  Aprobación,  se procede,  da proposta  de aprobación inicial  da relación de postos  de 
traballo

Consta no expediente proposta de organigrama e relación de postos de traballo do Concello de Fene 
con rexistro de entrada 8244 de 20.9.2013, informe conxunto de secretaría e intervención da mesma 
data e a seguinte proposta da concellaría delegada de persoal que foi ditaminada favorablemente 
pola Comisión Informativa de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente realizada o 25 de 
setembro de 2013 por 3 votos a favor do grupo do PP e 4 abstencións (2 do grupo socialista, 1 do 
grupo do BNG e 1 do grupo mixto), unha vez introducidas unha serie de emendas (-Na páxina 90: na 
ficha  descritiva  do  posto  “Técnico  Socioeducativo-Coordinador”,  dentro  da  celda  onde  figura  a 
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referencia “categoría”, deberá figurar a referencia “escala/subescala/categoría”; igualmente, na celda 
anexa, onde figura a referencia “S.C.”, deberá figurar “A.E. (TÉCNICA)/ S.C.”; na celda onde indica 
tipo de persoal, e na que aparece a referencia “F”, deberá aparecer “F/L”; na celda onde se sinala o 
grupo, e na que aparece a referencia “EQUIV. A2”, deberá aparecer a referencia “A2/EQUIV. A2”.
-na  páxina  171  dentro  do  cadro  de  RPT,  no  posto  04.00.0014-policía  local-,  no  apartado  de 
Titulación, en vez de “Graduado en E.S.O. ou equivalente” debe figurar “Bacharelato ou equivalente”.
-Na  páxina  179,  no  posto  06.06.02.01  “Responsable  Conserxerías”  no  apartado  de  formación 
específica  debe eliminarse a referencia a “Formación básica en PRL”:

“PROPOSTA DA CONCELLARÍA DELEGADA DE PERSOAL

O 20.9.2013 a empresa contratista encargada da confección da relación de postos de traballo do 
Concello de Fene presentou o documento final da mesma.

Rematada a elaboración e negociación colectiva da proposta de relación de postos de traballo do 
Concello de Fene cómpre proceder á súa aprobación.

A secretaria e interventora municipal emitiron un informe de data 20.9.2013 que di: 

“INFORME DE SECRETARÍA 225/2013 E INTERVENCIÓN

ANTECEDENTES:

-Proposta de RPT de data setembro de 2013  ( entrada nº 8244, 20/09/2013)

LEXISLACIÓN APLICABLE 

1.- Artigos 23.2 e 103 da Constitución Española (CE)
2.- Lei 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Urxentes de Reforma da Función Pública (e as 

súas modificacións) LMRFP.
3.-Lei 7/2007, de Estatuto Básico do empregado público. EBEP
4.-Real Decreto Lexislativo 1/2008, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei da Función 

Pública de Galicia. TRLFPG.
5.-  Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de 

Ingreso na Administración do Estado. RXIAE.
6.- Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. LRBRL.
7.- Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, plo que se aproba o texto refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de réxime local. TRRL.
8.- Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido do 

Estatuto dos Traballadores (e as súas modificacións). ET
9.- Lei 22/1993, de 29 de decembro, de medidas fiscais, de reforma do réxime xurídico da 

función pública e da protección por desemprego.
10.- RD 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os programas 

mínimos aos que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios de Admministración 
Local.

11.- Real decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o réxime das retribucións 
dos Funcionarios de Administración Local (modificado polo Real decreto 158/1996, de 2 de febreiro).

12.- RD Lexislativo 2/2004 de 5 de Marzo polo que se aproba o Texto refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais

13.-  Real  decreto 2720/1998,  do 18 de decembro,  de desenrolo do devandito artigo  en 
materia de contratos de duración determinada.

14.- Orden Ministerial do 02.12.1988 sobre o contido das relacións de postos de traballo.
15.- Orden Ministerial do 06.02.1989 sobre modelos e normas de elaboración.
16.- Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia. LALGA
Xurisprudencia do Tribunal Supremo
Sentenzas do Tribunal Constitucional
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CONSIDERACIÓNS LEGAIS

Logo  do  estudio  da  documentación  que  integra  a  RPT  compre  facer  as  seguintes 
consideracións,  non obstante como cuestión  previa quérese deixar constancia que a  análise do 
documento efectúase tomando como punto de partida consideracións  xerais, sen entrar a analizar 
cuestións  particulares  que esixirían unha análise moito máis exhaustiva  e para  as que non se 
dispón  de  tempo  hábil  para  informar,  é  polo  que  as  presentes  consideracións  poderían  ser 
ulteriormente  ampliadas e/ou matizadas:

PRIMEIRA.- A RPT, é definida pola lexislación como “el instrumento técnico a través del cual 
se realiza la ordenación del persoal, de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los 
requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo”, artigo 15.1 da LMRFP.

Constitúe o principal instrumento organizativo das Entidades Locais, pois se deseña o modelo 
organizativo a nivel de estructura interna ordenando e clasificando o persoal en orde á realización 
concreta do traballo a desevolver.

Mediante a RPT se racionaliza e ordena a función pública e é un instrumento esencial da 
política xeral de persoal a incluir na mesma a dimensión económica ou orzamentaria.

A DF 4ª EBEL establece que “3. Hasta que se dicten las Leyes de Función Pública y las 
normas reglamentarias de desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las 
normas vigentes sobre  ordenación,  planificación y gestión de recursos humanos  en tanto no  se 
opongan  a  lo  establecido  en  este  Estatuto.”,  o  que  nos  remite  ao  artigo  126.4  TRRL  (“4.  Las 
relaciones de los puestos de trabajo , que tendrán en todo caso el contenido previsto en la legislación 
básica sobre función pública, se confeccionarán con arreglo a las normas previstas en el artículo 90.2 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril.”) e 90.2 LBRL, que di: “2.  Las Corporaciones locales formarán la 
relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en 
la legislación básica sobre función pública.

Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las 
relaciones  de  puestos  de  trabajo,  la  descripción  de  puestos  de  trabajo  tipo  y  las  condiciones 
requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente 
por  lo  que  se  refiere  a  la  promoción  de los  funcionarios  a  niveles  y  grupos superiores  carrera 
administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y 
grupos superiores”.

SEGUNDA.- En canto ás características da RPT deben facerse as seguintes apreciacións:

-Natureza xurídica: A RPT ten vocación de permanencia; non se agota co seu cumprimento senón 
que se perfecciona, goza da natureza de disposición de carácter xeral.

Configúrase como auténtica regulamentación organizativa da Corporación; a xursiprudencia 
así o dí:

<<Es jurisprudencia consolidada de esta Sala (SSTS de 14-12-1990 [RJ 1990, 10163]; 14-
07-1993 [RJ 1993, 5641] y 28-11-1994 [RJ 1994, 9332] que las relaciones de puestos de trabajo 
aprobados  por  las  Administraciones Públicas  en ejercicio  de  sus potestades organizativas  tienen 
naturaleza normativa, atendido su carácter ordinamental y las notas de generalidad, abstracción y 
permanencia  que  en  ellas  concurren,  diferenciándolas  de  los  actos  con  destinatario  plural  e 
indeterminado pero carentes de contenido normativo (STS de 25-04-1995 [RJ 1995, 3397]>>

Este  carácter  normativo  ou  regulamentario,  con  vocación  de  disciplina  xeral  e  de  signo 
organizativo abstracto, tamén se resalta nas sentencias do Tribunal Supremo de 25-06-1996, 30-09-
1996 e 25-05-1998.

Entra as características esencias dos postos e os requisitos esixidos para o seu desempeño 
deberá figurar necesariamente:

- O tipo de posto
- O sistema de provisión
- Os Grupos, Corpos e Escalas a que están adscritos
- No seu caso, a titulación académica e formación específica necesarias para o corrrecto 

desempeño do posto.
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-  Igualmente  poderán  especificarse  aquelas  condicións  particulares  que  se  consideren 
relevantes no contido do posto ou no seu desempeño.

-Caracteres: Da análise da RPT pódense deducir os seguintes:
1.- É un instrumento de ordenación dos postos de traballo das Corporacións.
2.- Contén unha descripción obxectiva dos cometidos de cada posto de traballo.
3.- Implica a existencia de postos xerarquizados.
4.- Ten nota de permanencia, se ben é susceptible de modificación.
5.- É obrigatoria.
6.- É pública.
7.- Controlada polas Administracións do Estado e da Comunidade Autónoma.
8.- Conexionada á Plantilla.
9.- Obriga á provisión dos postos de traballo.

-Contido: A RPT deberá incluir en todo caso a denominación, tipo e sistema de provisión dos 
postos, as retribucións complementarias que lles correspondan, e os requisitos esixidos para o seu 
desempeño, segundo o disposto no artigo 15.1 da LMRFP, precepto básico, cuxo contido mínimo 
poderá completarse a través da normativa estatal de desenvolvemento para a Administración do 
Estado, Orden Ministerial do 02.12.1988 sobre o seu contido, e a Orden Ministerial do 06.02.1989 
sobre modelos e normas de elaboración.

De acordo co disposto na Orde Ministerial do 02.12.1988, o contido será o seguinte:
Funcionarios:

- Denominación e características esenciais dos postos de traballo
- Requisitos esixidos para o seu desempeño.
- Nivel de complemento de destino.
- Complemento específico, no seu caso.

Persoal Laboral:
- Categoría Profesional.
- Réxime xurídico aplicable.

Sen prexuíxo do anteriormente citado, a proposta de RPT presentada contén os contidos 
citados,  agás a categoría profesional do persoal laboral, e ademais unha proposta de organigrama 
para o Concello, fichas individualizadas de valoración dos postos de traballo, manual de valoración e 
táboas de conversión dos puntos obtidos na valoración dos diferentes postos de traballo en tramos, a 
efectos de cuantificación dos complementos retributivos.

En relación coa necesaria inclusión da categoría profesional dos postos do persoal que figuran na RPT 
cómpre indicar que a aprobación da RPT nos termos en que foi elaborada debe de ir acompañada 
necesariamente dunha modificación do actual convenio do personal laboral que  adecue e axuste as 
retribucións alí contempladas ó previsto na RPT, toda vez que as retribucións do personal laboral, a 
diferencia do que sucede co personal funcionario, fíxanse por  convenio e non a través da RPT.  E 
polo que non resulta  posible efectuar unha adscripción  a un posto de traballo dos determinados na 
RPT e asignar as  retribucións  previstas na mesma, se previa  ou simultaneamente non  se negocia e 
aproba  a modificación  do convenio colectivo vixente fixando as novas táboas salariais  de modo 
coherente  á  valoración  efectuada  pola  RPT.  Polo  tanto,  para  materializar  tódolos  efectos 
(económicos, administrativos, organizativos…) da relación de postos é necesario que  se proceda á 
modificación  do   actual  convenio  colectivo  do  personal  laboral  dacordo  cos  procedementos 
legalmente previstos.

TERCEIRA.- A  finalidade  de  elaboración  da  RPT  no  Concello  de  Fene  é  a  fixación  e 
configuración dunha estrutura organizativa e administrativa ordenada, xerarquizada, áxil e eficaz.

En relación con estes obxectivos debe salientarse que, como se destaca na memoria da proposta da 
RPT, a ordenación do persoal fundaméntase na potestade de autoorganización recoñecida no artigo 4 
LBRL. A discrecionalidade derivada deste recoñecemento legal, non significa que, en todo caso, non 
estea sometida a un xuízo legal,  polo que, ao respecto, deben facerse unha serie de observacións:
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1) Tal e como se dixo anteriormente, a normativa vixentes obriga ás Corporacións Locais a formar a 
relación de postos de traballo existentes na súa organización, nos termos previstos na lexislación 
básica do estado, debendo a Relación de postos de traballo  incluir en todo caso a denominación, as 
características esenciais dos postos, as retribucións complementarias que lles correspondan e os 
requisitos esixidos para o seu desempeño.
Neste  sentido,  e  en  reiteración  ós  informes  de  Intervención  ós  proxectos  de  orzamentos  dos 
exercicios pasados, a carencia dunha relación de postos de traballo no  Concello de Fene, aparte do 
incumprimento da normativa legal, supón a existencia dun nivel moi alto de precariedade laboral, 
xunto coa inexistencia de criterios obxetivos para fixar as retribucións dos traballadores municipales, 
sendo o primeiro paso para a continuación da aprobación do documento, proceder paulatinamente a 
través da Oferta de Emprego Público a ofertar as prazas vacantes resultantes da mesma, e cubrilas 
por procedementos que garanticen a igualdade, mérito, capacidade, así como a publicidade.
Non  obstante  o  antedito,  debe  terse  en  conta  neste  momento  o  Anteproxecto  de  lei  de 
racionalización e  sostenibilidade  da  Administración Local   segundo a  redacción  aprobada polo 
Consello de Ministros  e publicada no Boletín Oficial das Cortes Xerais  o 6 de setembro. Así,  a súa 
exposición de motivos comezadicindo que a  reforma do artigo 135 da Constitución Española (no ano 
2011)  consagra a estabilidade orzamentaria como  principio rector que debe presidir as actuacións 
de  todas  as  Administracións  Públicas  ,  polo  que  resulta  necesario   adaptar  algún  aspecto  da 
organización e funcionamento da Administración local así como mellorar o seu control económico-
financieiro.  Por todo o cal, se plantexan este anteproxecto unha  revisión profunda  do conxunto de 
disposicións relativas ó estatuto xurídico da Administración local. Continúa dicindo que “Con este 
propósito  se  plantea  esta  reforma  que  persigue  varios  objetivos básicos:  clarificar   las 
competencias  municipales   para  evitar  duplicidades  con  las  competencias  de  otras 
Administraciones   de  forma  que  se  haga  efectivo  el  principio  de  “una  administración  una  
competencia”,  racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo 
con los prinicipios de  eficiencia,  estabilidad,  y  sostenibilidad financiera,  garantizar un control  
financiero y presupuestario más riguroso y favorecer la  iniciativa económica privada  evitando 
intervenciones administrativas desproporcionadas”
En  definitiva,  a reforma da Administración local que aquí se plantexa  trata de definir  con precisión 
as competencias que deben ser desenroladas pola Administración local. Neste sentido enumérase  un 
listado de materias  nas que os concellos exercerán  competencias propias (art. 25), establecéndose 
unha  reserva  formal  para  a  súa  determinación  ,  así  como unha  serie  de  garantías  para a  súa 
concreción e exercicio. En todo caso,  este anteproxecto de lei o que  plantexa é que os concellos non 
volvan a asumir competencias que non lles atribúe a lei e para as que non conten con financiación 
adecuada. Sólo poderán exercer competencias distintas das propias  (art. 25)   ou das atribuidas por 
delegación (art. 27) cando non se “(…) ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda Municipal, y no se incurra en  un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 
público con  otra Administración Pública”.

Este  principio  de  sostenibilidade  financeira  da  facenda  municipal  que  inspira  esta  reforma  da 
Administración Local  que se está a tramitar vai implicar (no caso de que finalmente sexa aprobada) 
unha importante limitación ó principio de autoorganización  que aparece  recollido  no documento da 
relación de postos  de  traballo  que se  somete  a  informe,  posto  que  posiblemente  implicará  a 
necesidade de restructurar servizos, modificar funcións, competencias, etc.

E polo que, tendo en conta esta  profunda reforma da Administración local,  e en aras  ó principio de 
prudencia,  podería resultar aconsellable  esperar á aprobación das modificacións legais, e ó obxeto 
de evitar a realización dun traballo  que, nun previsible escaso prazo de tempo, tería que volver a 
levarse a cabo.

Á marxe do que  pode supoñer  a aprobación da reforma da administración local,  neste momento 
pode constatarse – polo propio coñecemento da realidade-  que a inclusión  na RPT de determinados 
postos de traballo carecen a día de hoxe dos elementos necesarios para ser configurados como tal. 
Así, unha característica esencial que debe ter todo posto de traballo é  que as tarefas asignadas ó 
mesmo deben ser suficientes e permanentes. Estes dous elementos non poden ser apreciados en 
tódolos postos de traballo configurados na RPT. Neste  punto  cómpre traer a colación a opinión  do 
autor Pérez Luque  cando di: “  (…) la  palabra  puesto y la palabra trabajo son perfectamente  
diferenciables , por referirse una a la estrutura de la organización  y la otra , a la acción que va 
implícita. AL fusionarse o  integrarse ambas realidades en una sola generan el concepto puesto de 
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trabajo, que adquiere, por ello mismo,  el valor de una creación técnica. Se explica así que no toda 
acción o  agrupación de tareas resulte apta sin más,  para configurar el  correspondiente puesto de  
trabajo. Es necesario que esa acción  o suma de tareas venga cualificada  por las dos notas de 
permanencia  y  suficiencia.  (…).  Cuando  falte  alguna  de   tales  notas,  habrá  trabajo   y  
consiguientemente, funcionario o empleado, pero no habrá puesto. Las tareas que aisladamente o 
combinadas con  otras no cumplan tales  requisitos  será asumidas por personal  distinto del de 
plantilla ( laboral temporal, eventual….), o bien por el personal propio de la plantilla.(…)”.

2)Non se considera axeitada a inclusión de postos laborais en eidos nos que existe unha reserva 
legal  para  funcionarios  e  iso  con  independencia  de  que  se  consigne  a  previsión  da  súa 
funcionarización. 

En relación coa laboralización do persoal, cómpre citar a Antonio Pérez Luque e a súa análise sobre a 
aplicación  da  lexislación  básica  na  materia  no  seu  artigo  “El  freno  al  personal  laboral  y  la 
potenciación del funcionario de las Corporaciones Locales desde 1 de enero de 2003” publicado en El 
Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, Nº 7, Sección Actualidad, Quincena del 15 al 29 
Abr. 2003, Ref. 1293/2003, pág. 1293, tomo 1, Editorial El Consultor de los Ayuntamientos y de los 
Juzgados:

 “Cuando aparece el TRRL, la opción en él es ya tremendamente funcionarizadora de la función 
pública local, apartándose de la corriente laboralizadora de la LMRFP, aunque permite en un supuesto 
concreto la posibilidad de personal laboral para las CCLL.

La LRBRL (LA LEY 847/1985) tenía dicho --y lo sigue diciendo en el  art. 92.2 (LA LEY 847/1985)-- 
que  se  reservaban  a  los  funcionarios  las  funciones  «para  la  mejor  garantía  de  la  objetividad, 
imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función», cuando se hiciera el desarrollo de la 
misma, desarrollo que hizo este TRRL, que es «el broche de cierre» del sistema. Los arts. 131 (LA 
LEY 968/1986), 132 (LA LEY 968/1986) y 167 al 175 (LA LEY 968/1986) son los que dicen lo que es 
de  los  funcionarios.  Todo,  pues  todo  el  personal  ha  de  estar  en  ellos  y  lo  que  ellos  mismos 
determinan  con  la  creación  de  las  Escalas,  Subescalas,  Clases  y  Categorías,  que  representa  la 
estructura funcionarial de las CCLL  .

Sólo  hay  una  posibilidad de creación de laborales  y es  la  establecida en el  art.  175.3  (LA LEY 
968/1986), cuando se refiere al Personal de Oficios de Servicios Especiales (Encargados, Maestros, 
Oficiales, Ayudantes y Operarios de oficios con tareas predominantemente manuales), porque este 
artículo está haciendo esa excepción, al decir: «lo dispuesto en los apartados anteriores (del propio 
art.  175) se entiende  sin perjuicio de que estas tareas no tengan la consideración de funciones 
públicas a que se refiere el art. 92.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (LA LEY 847/1985)». 

Es la única razón de excepcionar la regla general de funcionarización que el legislador estatal ha 
optado para la esfera local.

Pero el TRRL, cuando aparece, en esto no es básico, por lo que, si la Comunidad Autónoma (CA) 
legisla para las CCLL de su territorio, se aplicará antes esta legislación autonómica. Más antes hay 
que saber o conocer cómo opera o se aplica lo básico.

La doctrina y el TC han perfilado lo que es la normativa básica --que unas veces se da en forma de 
ley y otras, no--, la fuerza que tiene y la posición de la norma autonómica con respecto a ella. 
Veamos lo que es esto y lo que ha dicho el TC.

En cuanto a la denominación, el artículo 149.1 CE (LA LEY 2500/1978) no es uniforme en la misma, 
pues no utiliza igual terminología. Unas veces se las llama condiciones básicas, como puede ocurrir 
en la materia 1.ª. Otras, bases, como se dice en las 8.ª, 11.ª, 13.ª, 16.ª, 18.ª, 25.ª. También se usa 
otra terminología, legislación básica en las 17.ª, 18.ª, 23.ª y asimismo normas básicas, como ocurre 
en las 27.ª y 30.ª. El primer problema que nos encontramos es que su denominación no es uniforme, 
pero todavía se complica más por medio de la sentencia del TC 61/1997 (LA LEY 9921/1997), de 20 
de marzo, que viene a decir que el término condición básica es distinto, no es sinónimo de los otros 
significados del  artículo 149.1 (LA LEY 2500/1978) y además, cuando la CE habla de  condiciones 
básicas, representan un contenido menor, menos amplio que el resto de los términos usados, pues 
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«su regulación no puede suponer una normación completa y acabada». En la  S 37/2002 (LA LEY 
2996/2002), de 14 de febrero, ha señalado también que la expresión  condiciones básicas no es 
sinónima  de  las  locuciones  «legislación  básica»,  «bases»  o  «normas  básicas».  Cuando  se  dice 
condiciones  básicas, el  Estado  no  puede  llegar  tan  lejos  en  su  normación  que  con  las  bases, 
legislación básica o normas básicas. 
Todas estas leyes --o normas-- funcionan mediante el mecanismo «bases más desarrollo». Las bases 
las fija el Estado, que es quien marca la directriz normativa en una materia concreta de las que se 
contienen el artículo 149.1 CE (LA LEY 2500/1978) y es quien en cada momento aprecia lo que debe 
entenderse por bases. Hay una apreciación discrecional de lo básico por parte del Estado, aunque 
esto tiene sus limitaciones, como se verá. Por eso, en la determinación de lo básico siempre existe 
un componente político, por lo que el Estado, y en su nombre el Parlamento y el Gobierno, puede 
cambiar el  concepto de lo que sea lo  básico. De ahí  que lo básico tenga siempre un contenido 
variable y no es inmutable. Se habla de la versatilidad de lo básico pero, ¿qué es lo básico?

Lo básico es lo general y de aplicación en todo el territorio nacional. Lo básico vincula, obliga a todos 
los entes del Estado: al propio Estado, a las CC.AA. y a los Entes Locales. Como el Estado va a hacer 
lo básico de determinadas materias jurídicas, las que el  art. 149.1 de la C.E. (LA LEY 2500/1978) 
dice como tales, el contenido de lo básico es el núcleo de esa materia jurídica o lo esencial de cada 
materia jurídica, amparada por su carácter de básico.

El profesor VILLAR PALASÍ dice que las leyes básicas son la  cabecera del correspondiente grupo 
normativo, es decir, destacan dos términos: el grupo normativo (conjunto de normas que regulas 
materias concretas) y la cabecera de ese conjunto de normas que regulan una misma materia (la ley 
básica). Para comprender esto, pongamos el ejemplo de la Función Pública. La legislación sobre 
funcionarios  sería  el  grupo  normativo,  formado  por  todo  el  conjunto  de  Leyes  y  Reglamentos 
existentes sobre esta materia. Como cabecera de ese grupo normativo destaca, o es, la Ley estatal 
básica de regulación de la Función Pública o el conjunto de normas básicas que el Estado ha hecho 
para regular, como básico, la Función Pública. Y así, con todas las materias jurídicas en las que el 
Estado tiene competencia para hacer lo básico.
El desarrollo de las leyes básicas corresponde a las CC.AA. en función de las materias asumidas en 
sus respectivos Estatutos de Autonomía o por las transferencias que el Estado les haya hecho, pues 
las CC.AA. deben tener competencias al efecto, bien sea asumida en el Estatuto o transferida por el 
Estado. Si la tienen, estaremos ante la cohabitación  y la concurrencia normativa. El desarrollo de la 
ley por parte de las CC.AA. debe estar dentro de las bases establecidas por el Estado, de tal manera 
que las complete, pero las CC.AA. no pueden ni alterar ni modificar lo básico. Las leyes que hacen las 
CC.AA. también reciben denominación variada y estas leyes, que normalmente son de desarrollo, 
también se les da el nombre de leyes de ejecución, de detalle e incluso de complemento. El motivo 
de todo este entramado es consecuencia de armonizar los principios de unidad del Estado con los de 
autonomía de las CC.AA., tal y como dice la CE en su art. 2 (LA LEY 2500/1978). En definitiva, poner 
en práctica los dos principios: el de unidad y el de autonomía, porque el Estado y las CC.AA. tienen 
poder legislativo y competencia para regular materias de las que los dos conocen.
Con este conjunto de leyes, unas hechas por el Estado y otras por las CC.AA. aparece lo que en la 
técnica jurídica recibe el nombre de sistema y subsistemas normativos, de tal manera que el sistema 
sería  la  ley  básica  y  los  subsistemas  el  conjunto  de  leyes  que  desarrollan  el  sistema.  Esta 
terminología también es utilizada por el TC en la S 32/1983 (LA LEY 164-TC/1983), de 28 de abril.

(…)

Cuando el Estado cambia lo básico, puede alterar --y de hecho altera-- en cascada un conjunto de 
leyes  ya  existentes  de  CC.AA.  al  cambiar  los  criterios  de  lo  básico.  Así  está  sucediendo  en  la 
normativa básica de Función Pública, que es muy cambiante. Obliga a todas las CC.AA. a modificar 
sus leyes, al cambiarse un precepto básico. Algunas CC.AA. ya no lo cambian, sino que lo consideran 
desplazado.

Se plantea el supuesto de dación por el Estado de una norma básica que choca con otra autonómica 
previa, porque la CA puede legislar antes o bien porque el Estado cambia las bases. ¿Qué pasa con 
esa norma autonómica?
SANTAMARÍA PASTOR dice que la norma autonómica queda derogada, sin valor .
Es GARCÍA DE ENTERRÍA   quien establece, a mi juicio, la tesis más correcta al decir que en esta 
situación  la  norma  autonómica  queda  desplazada, separada.  Sigue  este  profesor  diciendo  que, 
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cuando estas normas chocan con lo básico, quedan desplazadas y sin aplicación, pero no se derogan, 
porque, si el Estado luego cambia lo básico, pueden recuperar validez, dejan de estar desplazadas. 
Ante esta situación, sí sería posible que esa norma desplazada pudiera tomar consistencia o poder 
volver a aplicarse. Por el contrario, una vez derogada no se podría volver a aplicar.

Ya se ha hecho referencia a la posición funcionarizadora del TRRL y la opción de laboralización, que 
ofrece para el Personal de Oficios de Servicios Especiales.

Ahora bien, el TRRL no es básico en su totalidad. Es una norma con fuerza de ley parcialmente 
básica.

Se ha visto también que para que una norma sea básica, la propia norma debe así decirlo, porque no 
todo lo que legisla el Estado es básico.

El TRRL hace declaración de lo que es básico en la Disposición Final Séptima y de ella se aprecia que 
muy escasos preceptos de ella misma se declaran básicos  .

Sobre el tema en cuestión ninguno de los artículos se declara así, por lo que la CA puede legislar de 
forma diferente, porque lo que no es básico no le obliga y entonces el enfoque normativo puede ser 
diferente.

El TRRL, se ha dicho, no tiene ni goza de condición de norma básica, por lo que, si alguna CA tiene 
legislado al respecto para la Administración local, la aplicación preferente ya le corresponde a la 
normativa autonómica, quedando en este aspecto relegado el TRRL.”

Neste punto atopámonos coa situación de Galicia en cuxo Lei 5/1997, de Administración Local de 
Galicia, artigo 235.2 di:

“Podrán ser desempeñados por personal laboral: 
a) Los puestos  de  naturaleza no  permanente y aquellos  cuyas  actividades se dirijan a 
satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo, incluyendo los auxiliares de la 
Policía local. 
b) Los puestos de actividades propias de oficios. 
c) Los  puestos  de  trabajo  de  organismos  autónomos  de  carácter  comercial,  industrial, 
financiero  o  análogo,  salvo  aquellos  que  impliquen ejercicio  de  autoridad,  inspección  o 
control, que se reservarán a funcionarios.”

Entende Pérez Luque que coa entrada en vigor da Lei 53/2002, que dá carácter básico aos artigos 
167  e  169  TRRL  a  situación  lexislativa  cambia  porque  “la  legislación  autonómica  que  esté  en 
confrontación con ellos queda de inmediato desplazada, porque la norma de desarrollo no puede ir 
en contra de lo básico. Deja de tener valor, porque lo básico vale más, tiene un «más valor».

El  art.  167 es  el  que  se  refiere  a  las  Escalas  necesarias  de  los  funcionarios  de  carrera de  las 
Corporaciones  locales,  las  de  Administración  General  y  de  Administración  Especial,  con  sus 
correspondientes Subescalas, y el art. 169, al desarrollo de la Escala de Administración General con 
introducción de la Subescala de Gestión.”

Deste xeito, o autor entende que “Si el personal de las dos Escalas ha de ser funcionario, no es 
posible ya que la legislación autonómica permita que haya laborales para esas funciones.

De ahí que toda la legislación autonómica vista, que permite la laboralización del personal para las 
Corporaciones locales, no pueda ya aplicarse desde el día 1 de enero de 2003, porque lo básico la ha 
desplazado, la ha sacado de su sitio, arrinconándola sin valor efectivo”

“Sin lugar a dudas, al establecer la norma estatal básica la necesaria funcionarización de las dos 
Escalas --circunstancia que antes no sucedía-- no puede haber ya norma autonómica que permita la 
laboralización de esas funciones, pues la norma básica las considera exclusivas de funcionarios, por 
lo que las funciones permanentes, que hasta ahora se han venido considerando laboralizables, han 
dejado de serlo y esta normativa autonómica, en este sentido, ha quedado desplazada por la norma 
estatal básica.
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La  laboralización  sólo  es  posible  ya  para  el  Personal  de  Oficios  de  Servicios  Especiales  de 
Administración Especial, una laboralización discrecional, que no obligatoria, parcial y sectorial en el 
campo de las Corporaciones locales, que es el supuesto del art. 175.3 del TRRL (LA LEY 968/1986). 
Es imposible la creación de puestos laborales para sectores ajenos a estos oficios”.

Trala entrada en vigor do EBEP, ao tratarse de lexislación básica, debe ser analizada novamente a 
situación legal vixente.

No EBEL establécese, por unha banda, no artigo 9.2 que “el ejercicio de las funciones que impliquen 
la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de 
los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a 
los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública 
se  establezca”  e  na  DA  2ª  que  “Son  funciones  públicas,  cuyo  cumplimiento  queda  reservado 
exclusivamente  a  funcionarios,  las  que  impliquen  ejercicio  de  autoridad,  las  de  fe  pública  y 
asesoramiento  legal  preceptivo,  las  de  control  y  fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-
financiera y presupuestaria, las de contabilidad y tesorería.”

“El aspecto más novedoso, sin duda, viene dado por el establecimiento de una reserva expresa de 
funciones a este tipo de empleados públicos. El párrafo segundo del artículo 9 del Estatuto Básico, 
efectivamente,  reserva  en  exclusiva  a  los  funcionarios  públicos  el  ejercicio  de  funciones  «que 
impliquen  la  participación  directa  o  indirecta  en  el  ejercicio  de  potestades  públicas  o  en  la 
salvaguardia  de  los  intereses  generales  del  Estado  y  de  las  Administraciones  Públicas»  en  los 
términos que en la Ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

Nos  encontramos,  tal  como  puede  apreciarse,  ante  un  concepto  jurídico  indeterminado  cuya 
concreción final se deja depender del desarrollo legal que posteriormente se realice para cada ámbito 
territorial. Del tenor literal del precepto parece derivarse que no se trata sin más del ejercicio de 
cualquier función pública, sino exclusivamente de aquellas que implican el ejercicio «de potestades 
públicas» o de «poder público», tal como se menciona el artículo 57.1 del Estatuto, lo que a nuestro 
juicio, al menos debería situarnos directamente en el plano de aquel tipo de actividad administrativa 
que se exterioriza a través de un acto administrativo y que implica además el ejercicio frente a 
terceros de prerrogativas o poderes exorbitantes a los que posee cualquier sujeto privado.

Somos conscientes, no obstante, de que este primer acercamiento restrictivo al concepto de ejercicio 
de potestades públicas tampoco conseguiría solucionar del todo los problemas interpretativos que 
plantea  la  redacción  de esta  cláusula,  toda vez  que  resulta  muy difícil  poder  marcar  una  línea 
divisoria entre lo que sería el ejercicio estricto de este tipo de funciones y las tareas de auxilio o 
colaboración a las mismas que podrían realizar otros empleados, pero que también pueden resultar 
imprescindibles  para el  adecuado ejercicio  de aquéllas y que, en consecuencia,  también podrían 
considerarse  incluidas  en  esta  cláusula  como  «participación  indirecta»  en  el  ejercicio  de  las 
potestades administrativas.  Por  el  contrario,  su  utilización  parece  situarnos  nuevamente  ante  la 
antigua polémica respecto de los límites de aplicación del derecho administrativo, a la vieja distinción 
entre  actos  de autoridad y actos de gestión elaborada a lo largo del  siglo XIX y ante la teoría 
formulada  por  HAURIOU  respecto  del  criterio  de  la  prerrogativa,  en  cuya  virtud,  las  normas 
administrativas  habrían  de  aplicarse  únicamente  cuando  la  Administración  actuara  revestida  de 
imperium, investida de poder o autoridad y a través de medios jurídicos excepcionales o exorbitantes 
respecto de los propios del Derecho Civil  .

En cualquier caso, la responsabilidad de realizar esta complicada labor interpretativa va a recaer en 
el legislador estatal y en los autonómicos, que deberán especificar qué tipo concreto de funciones 
pueden  resultar  encuadradas  en  estas  dos  categorías  conceptuales,  teniendo  muy  presente  la 
interpretación de dichos conceptos que realice la jurisprudencia comunitaria. Su delimitación, sin 
embargo, tendrá una enorme importancia, toda vez que el acceso a dichas funciones está vedado 
incluso a los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, así como a aquellos otros 
nacionales incluidos en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión  Europea  y  ratificados  por  España  en  los  que  sea  de  aplicación  la  libre  circulación  de 
trabajadores. Cabe, no obstante, la posibilidad de que por razones de interés general una Ley pueda 
eximir del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de funcionario.”
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Para Valeriano Bermúdez Palomar no seu artigo “La laboralización de la función pública local y 
el Estatuto Básico del Empleado Público: la ruptura del modelo constitucional de empleo 
público”  publicado  en El  Consultor  de  los  Ayuntamientos  y  de  los  Juzgados,  Nº  23,  Sección 
Colaboraciones, Quincena del 15 al 29 Dic. 2010, Ref. 3353/2010, pág. 3353, tomo 3, Editorial LA 
LEY  a entrada en vigor do EBEP non altera a interpretación antes salientada de Pérez Luque, ao 
manterse o carácter básico dos artigos 167 e 169 TRRL e tendo presente, no caso de Galicia,  que 
esta Comunidade Autónoma  non dictou unha lei de desenvolvemento do EBEP, senón que refundiu 
no 2008 a lexislación vixente, con diversas adaptacións, que non afectan ao artigo 27 no que se 
regula os postos que poden ser desempeñados por persoal laboral:

“De entrada la disposición derogatoria única deroga al art. 92 LRBRL (LA LEY 847/1985) y al Capítulo 
III, del Título VII del TR/86. No obstante, la derogación del  art. 92 LRBRL (LA LEY 847/1985) es 
inocua a los efectos que nos ocupan, pues resulta sustituido por la disposición adicional segunda que 
continúa  reconociendo  como  «funciones  públicas,  cuyo  cumplimiento  queda  reservado 
exclusivamente  a  funcionarios,  las  que  impliquen  ejercicio  de  autoridad,  la  de  fe  pública  y 
asesoramiento  legal  preceptivo,  las  de  control  y  fiscalización  interna  de  la  gestión  económico-
financiera  y  presupuestaria,  las  de  contabilidad  y  tesorería».  Se  echa  en  falta  una  previsión 
semejante a la que contenía el 92.2 in fine de la LRBRL (LA LEY 847/1985) al calificar también como 
funciones  públicas  aquellas  que  en  desarrollo  de  la  LRBRL  (LA  LEY 847/1985) se  reservase  su 
ejercicio  al  personal  funcionario  para  la  mejor  garantía  de  la  objetividad,  imparcialidad  e 
independencia.  Aunque  esta  previsión  se  encuentra,  de  alguna  manera,  en  el  art.  9.2  que 
recordemos  reserva  a  los  funcionarios  públicos  el  ejercicio  de  las  funciones  que  impliquen 
participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 
intereses generales del Estado y de las Administraciones públicas, eso sí, en los términos que en la 
ley de desarrollo de cada Administración pública se establezca, lo cual, obviamente dota de gran 
debilidad al sistema.

Por otro lado, continúa vigente el Capítulo IV del Título VII del TR/86, en el que recordemos se 
encuentran  los  arts.  167  y  169,  que en  virtud de la  Ley 53/2002  (LA  LEY  1831/2002) habían 
adquirido la condición de preceptos básicos. Por tanto, la situación en el ámbito local debería seguir 
siendo la misma que hemos descrito unas páginas atrás, de tal forma que sólo en el ámbito del 
personal  de oficios podrían crearse plazas laborales. Sin embargo, a nadie se les escapa que el 
legislador, a través del EBEP (LA LEY 3631/2007), ha perdido una preciosa oportunidad para haber 
clarificado definitivamente  qué puestos  necesariamente  han de ser ocupados por  funcionarios,  y 
excepcionalmente, qué puestos podrían ser ocupados por empleados laborales. No solamente no lo 
ha hecho, sino que incluso ha venido a profundizar en la laboralización de nuestra función pública al 
reconocer expresamente el doble modelo de empleo público funcionario y laboral, sintetizando en un 
único  estatuto  «aquello  que  es  común  al  conjunto  de  de  los  funcionarios  de  todas  las 
Administraciones Públicas,  más las normas legales específicas aplicables al  personal laboral a su 
servicio». “

Seguindo co  mesmo autor,  merece a  pena  citar  a  seguinte  análise  que fai  do  artigo  92  LBRL, 
actualmente derogado, pero que serve para delimitar o concepto de potestade pública do artigo 9.2 
EBEP,  co  gallo  de  concretar  que  postos  exercen  ditas  potestades  e  deben,  polo  tanto,  estar 
reservados ao seu exercizo por funcionarios públicos:

“El precepto clave para nuestro análisis resultó ser el art. 92. Este precepto señaló las funciones cuyo 
desempeño quedaba reservado exclusivamente a personal funcionario. Esas funciones las podemos 
agrupar en dos grupos:

— El  primer  grupo  viene  representado  por  el  desempeño  de  funciones  que 
impliquen ejercicio  de  autoridad como manifestación del  ejercicio  de  funciones 
públicas: ni la Ley 7/1985, ni leyes posteriores se han preocupado de definir qué 
se  entiende  por  funciones  que  impliquen ejercicio  de  autoridad.  Se  trata,  por 
tanto,  de  un  concepto  jurídico  indeterminado  cuya  precisión  es  necesaria.  El 
Diccionario de la Lengua Española ofrece diversas acepciones de esta palabra. Al 
objeto  de  nuestro  análisis  nos  conviene  destacar  las  siguientes:  «Potestad, 
facultad», «potestad que en cada pueblo ha establecido su constitución para que 
lo rija y gobierne, ya dictando leyes, ya haciéndolas observar, ya administrando 
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justicia», «persona revestida de algún poder, mando o magistratura». Por tanto, 
podríamos concluir que, en el ámbito local,  funciones que impliquen ejercicio de 
autoridad  serían  todas  aquellas  desempeñadas  por  funcionarios  públicos  en  el 
ejercicio  de  potestades  administrativas,  en  tanto  en  cuanto  toda  potestad 
administrativa  reconoce un poder  de  acción a  favor  de  la  Administración para 
satisfacer los intereses públicos y que, tal y como dice COSCULLUELA MONTANER 
«implican sujeción jurídica para los ciudadanos destinatarios de los actos dictados 
en el ejercicio de esas potestades». 

Desde esta perspectiva, cualquier empleado público que tenga intervención directa 
en  el  ejercicio  de  potestades  administrativas  debería  ostentar  la  condición  de 
funcionario  público,  pues  la  intervención  en  el  ejercicio  de  una  potestad 
administrativa es una manifestación de autoridad. 

Por otro lado, hay determinados cuerpos en los que el ejercicio de funciones de 
autoridad resulta indiscutible. Es el caso de la policía local, a tenor de lo dispuesto 
en los arts. 7 LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y 11 de la  Ley 
13/2001 (LA LEY 40/2002), de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, que 
les reconoce la condición de «agentes de la autoridad». Carácter que también les 
ha reconocido reiterada jurisprudencia como la STS de 29 de mayo de 1989 (LA 
LEY 104138-JF/0000) (LA LEY 104138-JF/0000) o la Sentencia de 19 de junio de 
1992 (LA LEY 5203/1992). O más recientemente la STSJ de Andalucía, con sede 
en Granada, de 26 de junio de 2000 (LA LEY 131487/2000) en la que podemos 
leer que « ...en interpretación del art. 92.2 LRBRL (LA LEY 847/1985) la reserva 
de exclusividad de las funciones que impliquen ejercicio de la autoridad, que se 
realizan en dicho artículo lo son, en general, para el personal sujeto al estatuto 
funcionarial por tanto también para el funcionario interino ya que está sujeto a ese 
estatuto o régimen general funcionarial ...no cabe que los puestos de trabajo que 
tengan atribuidas funciones que impliquen ejercicio de autoridad, como es el caso 
de los  de  la  Policía  Local,  puedan ser  desempeñados  por  personal  contratado 
laboral,  ni  por  personal  eventual  que  desempeña  puestos  de  confianza  o 
asesoramiento especial...». 

Por lo que respecta a los bomberos, si bien la legislación andaluza no les reconoce 
el carácter de agentes de la autoridad, cosa que no sucede en otras CCAA, sí que 
resulta indudable que el ejercicio de sus funciones deben ser desempeñadas por 
funcionarios,  así  lo  dice  claramente  el  art.  39  de  la  Ley  2/2202,  de  11  de 
noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, el art. 172.2.b) del TR/86 y 
disposición final tercera de la LRBRL (LA LEY 847/1985). 

Otro personal que también ha de ostentar la condición de funcionario es el que 
realiza la  gestión recaudatoria. Así lo podemos deducir de los arts. 142 (LA LEY 
1914/2003) y 162 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (LA LEY 1914/2003), 
General Tributaria. Preceptos que resultan de aplicación directa a la Administración 
local  por  disposición  expresa  del  art.  12.1  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de 
Haciendas Locales. Al respecto una vieja sentencia del TS de 22 de abril de 1987 
(ponente Excmo. Sr. José Ignacio Jiménez Hernández) ya dejó claramente sentado 
que  las  funciones  que  desarrollan  los  técnicos,  liquidadores,  administrativos  y 
auxiliares de la Administración Fiscal de la Diputación Foral de Vizcaya constituían 
una función de naturaleza administrativa regulada por el Derecho Administrativo 
no  pudiéndose  contratar  laboralmente  a  personas  para  llevar  a  cabo  dichas 
funciones. 

Dentro de esta noción de función pública expresamente aparecen reservados en el 
art. 92.2 para su ejercicio por personal funcionario las funciones de  fe pública y 
asesoramiento legal preceptivo, la de control y fiscalización interna de la gestión 
económico-financiera  y  presupuestaria  y  las  de  contabilidad  y  tesorería.  A  mi 
modo de ver, esta reserva no sólo es a favor de los funcionarios con habilitación 
de carácter  nacional,  sino  que  incluye  también al  resto de  personal  que tiene 
encomendadas funciones en estos ámbitos, y que normalmente las ejercerán bajo 
las órdenes de tales habilitados, a los que el art. 92.3 reserva la responsabilidad 
administrativa de su ejercicio. 
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Por  otro  lado,  las  funciones  de  jefatura  también  han  de  quedar  reservados  a 
funcionarios públicos al tratarse de funciones de carácter administrativo. Así, la 
Sala de Granada de nuestro TSJ en Sentencia de 18 de abril de 2005 (LA LEY 
301783/2005)  (Rollo  de  Apelación  núm.  405/04,  ponente  D.  Miguel  Pasquau 
Liaño),  ha declarado que todos los puestos de trabajo de jefatura de servicio, 
sección y negociado de un Ayuntamiento han de ser  servidos por funcionarios 
públicos, anulando en consecuencia la cobertura de dichos puestos por personal 
sujeto al régimen laboral. 

A la vista de lo anterior,  podemos concluir  que en el  ámbito de las entidades 
locales los puestos de trabajo que impliquen ejercicio de autoridad, entendida ésta 
como  manifestación  de  la  intervención  en  el  ejercicio  de  potestades 
administrativas o funciones de simple jefatura deben ser cubiertos por personal 
funcionario. 

— El segundo grupo viene referido a las funciones que, en general y en desarrollo 
de  la  LRBRL  (LA  LEY 847/1985) se  reserven a  los  funcionarios  para  la  mejor 
garantía  de  la  objetividad,  imparcialidad e  independencia  en el  ejercicio  de  la 
función. Nos encontramos aquí ante una regla de cierre que amplía el elenco de 
puestos  de  trabajo  que deben ser  desempeñados por  personal  funcionario.  Es 
decir, además de los puestos que impliquen ejercicio de autoridad en el sentido 
amplio en el que venimos utilizando el término, la legislación de desarrollo de las 
CCAA,  podrá determinar  que se ocupen por personal  funcionario determinados 
puestos que en principio el legislador básico no ha concretado de forma específica, 
pero que se considera necesaria su cobertura con personal funcionario para mejor 
garantía  de  la  objetividad,  imparcialidad e  independencia  en el  ejercicio  de  la 
función pública que tengan encomendada. No obstante, es evidente  que al  no 
concretarse específicamente a qué puestos y funciones nos estamos refiriendo, 
quedaba un resquicio laboralizador, pues el legislador autonómico tenía espacio, al 
desarrollar  este  precepto,  para  especificar  qué  determinados puestos  fueran  o 
pudieran ser cubiertos por personal laboral, produciéndose diferencias entre unas 
y otras CCAA, como finalmente ha ocurrido. Hubiera sido deseable, a mi modo de 
ver, que el legislador básico hubiera fijado expresamente a qué tipo de puestos se 
estaba  refiriendo  este  inciso  final  del  art.  92.2  LRBRL  (LA  LEY  847/1985), 
ganándose en seguridad jurídica, y garantizándose plenamente la reserva de ley 
en la determinación del estatuto de los funcionarios públicos. Sin embargo, el TC 
en Sentencia 32/2002, de 14 de febrero, no observó en la redacción de tal inciso 
final tacha alguna de inconstitucionalidad, pues considerado en su totalidad el art. 
92.2 LRBRL (LA LEY 847/1985), el precepto contiene «una determinación material 
que sería, por sí, suficiente de las funciones que han de ser desempeñadas por 
funcionarios  públicos  y,  a  sensu  contrario,  de  las  que  no  pueden  ser 
encomendadas a personal contratado, el cual no podrá ocupar aquellos puestos de 
trabajo que impliquen el ejercicio de las funciones enumeradas en el primer inciso 
del  art. 92.2 LRBRL (LA LEY 847/1985), esto es, las que impliquen ejercicio de 
autoridad y las calificadas como necesarias en todas las corporaciones locales, ni 
las que exijan para mejor garantía de objetividad, imparcialidad e independencia 
en el  ejercicio  de la función pública. A lo que hay que añadir  que para poder 
afirmar  que  se  ha  vulnerado  la  reserva  de  ley  ex art.  103.3  CE  (LA  LEY 
2500/1978) habría que tomar en consideración, no sólo la legislación básica en él 
contenida, sino también la de desarrollo». “

Por outra banda, debe terse presente que a RPT pode incluir postos de carácter temporal, inda que 
non  é  de  obrigado  cumprimento.  Ao  fío  disto,  na  páxina  12  da  memoria  da  proposta  de  RPT 
establécese que con ela preténdese, entre outros obxectivos, reflectir a estrutura organizativa básica 
e permanente da Administración.

Ante isto, poden facerse dúas interpretacións da proposta:
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-por una banda, que se introduciron postos nun principio de natureza non permanente que, debido a 
unha  contratación irregular,  se  mantiveron no  tempo e  que se  pretenden reflectir  na  estrutura 
organizativa municipal tal  e como están configurados, se ben débese advertir  que non todos os 
postos temporais que responden a estas características están incluídos na proposta (concretamente 
os contratos laborais daqueles traballadores que ocupan na actualidade os postos de auxiliar de 
arquivo e responsable de museo).

-por outra banda, que se introducen todos aqueles postos que se consideran responden á estrutura 
permanente e idónea do Concello de Fene.

Sentado o que antecede e que non se aprecia ningún posto de natureza estrictamente temporal na 
proposta de RPT presentada, debe concluirse que se introducen postos como laborais que deben 
estar reservados a funcionarios.

Pódese citar, a modo de exemplo, diversas sentenzas dictadas en Galicia na que se citan postos 
concretos incluidos na presente proposta de RPT:

-Así,  a  STSJ Galicia de 31.1 2007 di  “la inclusión en el Cuadro de Personal  Laboral de los 
puestos de  Administrativo,  Analista  programador,  Animador  sociocultural,  Arquitecto,  Auxiliar 
administrativo, Abogado,  Agente de Desarrollo Local, Agente de Consumo, Agente de Tributos 
locales, Encargado de monitores (función inspectora), licenciado en Geografía e Historia, Monitor 
de minorías étnicas, músicos, pedagogo, programador, psicólogo, psicólogo (función prevención), 
sociólogo, técnico normalización lingüística, trabajadores de familia y trabajador social, resulta 
igualmente anómala ya que los cometidos a desempeñar por los mismos aparecen reservados a 
funcionarios de  carrera y sólo por la  vía de urgente e inaplazable necesidad y para períodos 
puntuales podría acogerse el Ayuntamiento a la fórmula de la contratación laboral.”

-Cómpre  citar  a  STSJ  Galicia,  Sala  do  Contencioso-administrativo,  Sección  1ª,  de 
6.7.2011, rec. 190/2009, por haber sido dictada xa coa entrada en vigor do EBEP: 

“Este  planteamiento  nos  lleva  a  considerar  que,  ante  la  identidad  de  presupuestos  materiales 
subyacente en esta sentencia y lo resuelto en las anteriores sentencias de esta Sección (STSJ Galicia 
de 3 de Noviembre de 2007-PO 317/2005; así como de 18 de Febrero de 2009 - PO 194/2006 , 
ambas referidas igualmente al Ayuntamiento de Lugo y por motivos sustancialmente iguales) hemos 
de considerar que  la plantilla o cuadro de personal está gravemente viciada al contemplar: a) la 
cobertura de plazas reservadas a personal funcionario, mediante personal eventual (asesor especial 
de  emergencias  y  protección  civil;  nueve  plazas  de  secretario/a;  tres  plazas  de  asesor  de 
comunicaciones; cuatro plazas de asesor de política local); y b) la cobertura por personal laboral de 
plazas  típicamente  burocráticas  o  funcionariales como  son  de  administrativo  (3),  analista 
programador  (1),  animador/a  sociocultural (4),  arquitecto  (1),  auxiliar  administrativo/a (20), 
abogado (1),  agente  de consumo (2),  agente  de  tributos locales  (2),  licenciado en geografía  e 
historia  (1),  músicos  (10),  notificador  (5),  pedagogo/a (2),  programador/a (1),  psicólogo (2), 
sociólogo/a(1), trabajador de familia (7) y trabajador social (2). 

Por  tanto,  bajo  el  modelo  de  empleo  público  que  gira  sobre  la  regla  general  de  provisión  de 
necesidades por personal funcionario, y la excepción referida a personal eventual (que no puede 
usurpar  funciones  burocráticas  sino  de  estricta  confianza,  por  imperativo  del  art.12.1 de  la  Ley 
7/2007, de 12 de Abril     (LA LEY 3631/2007)     - EBEP     (LA LEY 3631/2007)     ) o personal laboral (que no 
puede usurpar funciones que se vinculen al ejercicio de autoridad y debiendo circunscribirse a oficios 
o labores para las que no existan cuerpos o escalas idóneos, por imperativo del art.235.2 de la Ley 
5/1997, de 22 de Julio     (LA LEY 3375/1997)     , de Galicia , así como del art.9.2 y Disp.Ad.Segunda de 
la Ley 7/07), es patente que la plantilla o cuadro de personal así aprobada está viciada de ilegalidad, 
al menos parcialmente y en cuanto se refiere a la previsión de tales plazas o puestos.”

Atendendo ao establecido, debe refutarse  a  configuración como laborais na proposta de RPT de 
postos como os auxiliares administrativos e administrativos (reservados a funcionarios polo artigo 
169.1 TRRL) en áreas relacionadas co exercizo de potestades públicas como a secretaría, recadación 
e urbanismo –onde se exercen potestades administrativas como disciplina urbanística, inspección, 
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etc.- máxime a introducción dun laboral na unidade de rexistro cando o artigo 156 do RD 2568/1986, 
de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de organización, funcionamento e réxime 
xurídico das Entidades Locais (ROF) fala do “funcionario encargado del Registro”, habilitándolle no 
artigo 158 para facer cotexos da documentación presentada.

Considérase tamén que a configuración dun auxiliar de arquivo como laboral é incorrecta, xa que se 
trata dun traballo  burocrático reservado a funcionarios no artigo 169 TRRL (de carácter básico): 
“Pertenecerán a la Subescala Auxiliar de Administración General los funcionarios que realicen tareas 
de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sencillo, manejo de máquinas, 
archivo de documentos y otros similares”.

Na liña da doutrina e xurisprudencia citada, debe tamén refutarse a configuración dun posto de 
coordinador no departamento de benestar social e igualdade de carácter laboral.

Debe salientarse que neste posto parece haber un erro na ficha individualizada, xa que aparece como 
laboral, mentres la RPT resultante establécese a dicotomía laboral/funcionario. Con independencia da 
necesidade desta corrección mantense o criterio desfavorable advertido ao tratarse dun postos de 
xefatura, conforme a doutrina e xurisprudencia citada anteriormente.

Ao teor das sentenzas citadas estarían mal configurados tamén a animadora sociocultural, pedagoga, 
psicóloga, traballadores sociais, o persoal de promoción económica e a técnico de calidade, máxime 
cando o artigo 170.3 TRRL di que “El personal que forme parte de los Servicios de Informática de las 
Corporaciones  locales  que no  resulte  incluido  en  las  Subescalas  de Administración General  será 
clasificado según la naturaleza de su especialidad y los títulos exigidos para su ingreso, en la clase 
que corresponda de las Subescalas Técnicas o de Servicios Especiales”.

En definitiva, na liña da doutrina e xurisprudencia citada, todos os postos de carácter estrutural 
configurados como laborais fóra do persoal de oficios, estarían indebidamente clasificados e estarían 
reservados a funcionarios ao existir  corpos e escalas idóneos dentro da clasificación prevista no 
TRRL.

3) En relación coa funcionarización, debe salientarse que as persoas contratadas laboralmente que 
ocupan estes postos só poden entrar nun proceso de funcionarización de darse o suposto previsto na 
DT 15ª LMRFP ou DT 2ª EBEL, o cal non sucede no caso das persoas que veñen ocupando estes 
postos na actualidade, agás dúas persoas que entrarían por razón de temporalidade no ámbito de 
aplicación da DT 2ª EBEL inda que non contan cun contrato laboral fixo:

-  DT  2ª  EBEL:  “El  personal  laboral  fijo que  a  la  entrada  en  vigor del  presente  Estatuto  esté 
desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de 
selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos.

Asimismo,  podrá  participar  en  los  procesos  selectivos  de  promoción  interna  convocados  por  el 
sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de 
libre concurrencia,  en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los 
puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos 
exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal 
laboral fijo y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición.”

-DT15ª LMRFP “1.  La adscripción de un puesto de trabajo en las correspondientes  relaciones a 
personal  funcionario  no  implicará  el  cese  del  laboral  que  lo  viniera  desempeñando,  que  podrá 
permanecer en el mismo sin menoscabo de sus expectativas de promoción profesional.

2.  EI  personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 23/1988, de 28 de julio, se hallare 
prestando servicios en puestos de trabajo reservados a funcionarios en la Administración del Estado 
y  sus  Organismos  autónomos,  así  como en  las  Entidades  Gestoras  y  Servicios  Comunes  de  la 
Seguridad  Social,  o  el  que  hubiese  adquirido  esta  condición  en  virtud  de  pruebas  selectivas 
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convocadas antes de dicha fecha, siendo destinado con ocasión de su ingreso a puestos reservados a 
funcionarios en el mencionado ámbito, podrá participar en las pruebas de acceso a Cuerpos y Escalas 
a los que figuren adscritos los correspondientes puestos, siempre que posea la titulación necesaria y 
reúna los restantes requisitos exigidos, debiendo valorarse a estos efectos como mérito los servicios 
efectivos prestados en su condición de laboral, y las pruebas selectivas superadas para acceder a la 
misma.

 Lo previsto en el párrafo anterior será también de aplicación al personal laboral en los casos de 
suspensión con reserva de puesto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48, en relación con el 
artículo 45.1 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.”

A necesidade de que o proceso de funcionarización se limite a persoal laboral fixo, para así poder 
aplicar o proceso restrinxido que prevé a DT 2ª EBEP, refrédase na xurisprudencia:

- AN, Sala do Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S de 18.1. 2013: “Es decir, la exigencia 
del  requisito específico para el  acceso por promoción interna de personal funcionario y personal 
laboral fijo al Cuerpo Auxiliar de la Administración General del Estado, de haber prestado servicios 
efectivos al menos dos años, en el caso del personal laboral fijo previsto en el punto 2.2.2 del citado 
Anexo I de la Orden impugnada, como personal laboral fijo (excluido el tiempo como personal laboral 
indefinido no fijo) no carece de justificación, sino que se apoya en la citada normativa que le sirve de 
cobertura, por lo que no puede hablarse de vulneración del principio de igualdad reconocido en el 
artículo 14 de la Constitución (LA LEY 2500/1978) y resulta ajustada a derecho. “

- STSJ Canarias de Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Social,  7 Mar. 2012: “ En relación a la 
Disposición Transitoria segunda del Estatuto Básico del Empleado Público (LA LEY 3631/2007) la STS 
de  6  de  mayo  de  2009  senala  que  la  posibilidad  de  permanencia  en  plaza  de  funcionario  , 
únicamente, se reconoce a los trabajadores fijos, 'pues los indeterminados o temporales deberán 
cesar a la cobertura reglamentaria de la plaza'.  Por lo tanto de los citados preceptos no puede 
concluirse como sostiene la demandante que la cobertura de la plaza que ocupa solo puede realizarse 
en régimen jurídico laboral , pues la disposición transitoria segunda solo contempla el supuesto de 
trabajadores fijos que desempenan puestos clasificados como propios de personal funcionario , y no 
se refiere a personal laboral indefinido . Igualmente la disposición transitoria cuarta, solo establece la 
posibilidad de que las Administraciones Públicas puedan efectuar convocatorias de consolidación de 
empleo temporal a puestos o plazas de carácter estructural ,pero no impone que la consolidación de 
empleo temporal se haga necesariamente en régimen laboral.”

-STS 6.5.2009, rec. 69/2008: “ Con arreglo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria 2ª del 
Estatuto Básico del Empleado Público , aprobado por Ley 7/2007 de 12 de abril , solo "el personal 
laboral  fijo  que  a  la  entrada  en  vigor  del  Estatuto  esté  desempeñando  funciones  de  personal 
funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas 
antes de dicha fecha,  podrán seguir  desempeñándolos".  Posibilidad de permanencia  en plaza de 
funcionario  que,  únicamente,  se  reconoce  a  los  trabajadores  fijos,  pues  los  indeterminados  o 
temporales deberán cesar a la cobertura reglamentaria de la plaza.”.

Cousa diferente é a consolidación de emprego temporal prevista na DT 4ª EBEP, na que si podería 
entrar algún dos postos que se prevé na proposta de RPT a “funcionarizar”:

“Disposición Transitoria Cuarta Consolidación de empleo temporal 

1. Las  Administraciones  Públicas  podrán  efectuar  convocatorias  de  consolidación  de  empleo  a 
puestos  o  plazas  de  carácter  estructural  correspondientes  a  sus  distintos  cuerpos,  escalas  o 
categorías,  que  estén  dotados  presupuestariamente  y  se  encuentren  desempeñados  interina  o 
temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.

2. Los  procesos  selectivos  garantizarán  el  cumplimiento  de  los  principios  de  igualdad,  mérito, 
capacidad y publicidad.
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3. El  contenido  de  las  pruebas  guardará  relación  con  los  procedimientos,  tareas  y  funciones 
habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre 
otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en 
los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 
61 del presente Estatuto.”

4) Non se prevé un anexo ou catálogo de postos de segunda actividade para a policía local, o que é 
necesario á vista de que existe unha petición sen cursar e outra cursada. 

O artigo 70 da Lei 4/2007, de coordinación de policías locais establece: “1. El catálogo de puestos de 
trabajo de segunda actividad precisará los que pueden ser cubiertos con personal en esta situación.

2. El catálogo determinará para cada puesto la función, el horario, la situación, el perfil necesario, la 
formación adecuada y cualquier otra circunstancia adecuada. Estas definiciones podrán cambiarse y 
adaptarse en función de las necesidades.

3. El catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad se aprobará con la relación de puestos de 
trabajo del ayuntamiento.”

Introdúcese un anexo final que recolle a normativa aplicable pero non un catálogo de postos en si.

5) Obsérvase que para o novo posto creado de responsable de conserxería na RPT, e non na ficha 
individualizada, se esixe formación básica en prevención de riscos laborais.

Considérase que a valoración de cursos específicos debe formar parte do proceso de provisión das 
prazas,  xa  que,  establecer  dita  formación  como  requisito  para  acceder  ao  posto,  supón  unha 
restricción de acceso que non se atopa xustificada á vista de que para acceder a dita subescala non é 
precisa ningunha titulación específica segundo os artigos 169 TRRL e 76 EBEP.

6) Na sección 2ª  da proposta “Descrición funcional  de  unidades administrativas”  na unidade de 
biblioteca  establécese  que  “Igualmente,  tamén  compre  sinalar  a  colaboración  que  esta  unidade 
deberá  realizar  na  prestación  das  funcións  e/ou  tarefas  propias  do  servizo  de  arquivo  e 
documentación,  particularmente  por  parte  do  persoal  adscrito  e  que  acredite  capacitación  e 
formación profesional para o desenvolvemento de tales cometidos funcionais”

Tal e como se trasladou á empresa encargada da confección da RPT as persoas que actualmente 
ocupan os postos de arquiveira e bibliotecaria accederon a dúas prazas iguais cuxas bases selectivas 
eran para a provisión de unha “ayundante de archivos y bibliotecas y que ostenterá el cargo de 
encargado de la biblioteca municipal y las funciones que se determinen en el archivo municipal”.
En  base  a  isto,  considerouse  que  os  postos  de  arquiveira  e  bibliotecaria  debían  reflectir  esta 
dualidade recollida na praza á que se accedeu, garantindo o carácter transversal e mobilidade dos 
postos ante posibles deficiencias puntuais nos servizos.
Considérase que coa pequena previsión citada na sección 2ª non queda claramente concretado este 
aspecto.

CUARTA.-  En canto ó cumprimento da normativa orzamentaria aplicable na materia, debe terse en 
conta o artigo 22.2 da Lei de ornamentos xerais do Estado para o ano 2013, de aplicación no que se 
refire ás retribucións dos empregados públicos das corporacións locais, segundo o cal  “ En el año 
2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún  
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para 
los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la  
antigüedad  del  mismo, y  sin  tenerse  en  cuenta la  reducción  aprobada  por  el  Real  Decreto-Ley 
20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones de esta Ley a retribuciones vigentes a 31 de diciembre 
de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2002, de 29 
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de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, sin tenerse en cuenta la supresión  
de la paga extraordinaria y de la paga adicional o equivalente del mes de diciembre aprobada por el 
Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y 
de fomento de la competitividad.“ Agora ben, o mesmo artigo prevé, no seu apartado sétimo como 
excepción,”Lo  dispuesto  en  los  apartados  anteriores  debe  entenderse  sin  perjuicio  de  las 
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el  
contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.” . 

Examinado o documento, enténdese por quenes informan que a situación de carencia dunha relación 
de postos  de  traballo  constitúe  en  si  mesma unha  situación  de excepcionalidade  e  xustifica  as 
variacións retributivas polos seguintes motivos: 

• Boa parte dos postos creados están sendo de feito xa ocupados por persoal laboral temporal 
contratado para prestar servizos imprescindibles para o concello (por exemplo, traballadoras 
sociais, auxiliares administrativas, administrativos, etc).

• Por outra banda,  e respecto da creación de novos postos de traballo que non se atopan na 
situación anterior, cómpre indicar que no caso do posto de  responsable da unidade de vías e 
obras, sI se trataría dun posto necesario para a prestación dos servizos mínimos esixidos 
pola lei. Non pode apreciarse tal carácter nos restantes postos ( responsable de conserxerías, 
técnico socioeducativa), máxime  tendo en conta a previsión de reforma da administración 
local nos termos anteditos e que afectaría ao departamento de benestar social e igualdade 
configurado e a posibilidade, non claramente configurada como tal, de crear unha xefatura 
entre o persoal de subalternos existentes para a sección de conserxería, sen necesidade de 
crear un novo posto de traballo.  

• Utilización,  sen prexuízo  do que logo se dirá  respecto desto, de  criterios obxetivos-  nos 
termos  do manual  de valoración-  para  a determinación do complemento de destino e 
específico.

QUINTA.- Polo que respecta ó impacto económico da aprobación da Relación de postos de traballo, 
debe analizarse o incremento no gasto de persoal que suporá a aprobación do documento, e que 
pode detallarse como segue:
• Atendendo unicamente a criterios de homoxeneidade, isto é, comparando os postos xa ocupados 

(sexa por funcionarios, por persoal laboral fixo ou por persoal laboral temporal  e que figuran con 
dotación orzamentaria, excluindo polo tanto  aqueles postos que  a día de hoxe non están sendo 
ocupados debido a situación de incapacidade  permanente ou situación de mobilidade), segundo 
as retribucións que veñen percibindo no ano 2013 e as que lles corresponderían dacordo coa 
nova valoración (e agás erro ou omisión involuntaria nos cálculos efectuados), o incremento das 
mesmas  ascendería  aproximadamente  a  17000,00  euros  anuais,  que  xunto  cos  custos  de 
seguridade social  a cargo  do  concello  implicará un  incremento  do aproximado Capítulo  I  do 
Orzamento de Gastos de 23.000,00 euros anuais. 
Non obstante o anterior, para a realización do cálculo anterior tívose  en conta  a previsión de 
que  dous  laborales  temporales  que actualmente   teñen formalizado  contrato  laboral  para  a 
realización de tarefas na emisora municipal puideran ser adscritas a postos de traballo distintos 
dos que segundo o  seu  contrato  laboral  prevé  e que non figuran na  relación de postos  de 
traballo. 

• Os  novos  postos  que  se  crean  e  que  actualmente  están  vacantes  suporían  un  incremento 
aproximado  dos  gastos  de  persoal  (salarios  e  seguridade  social  a  cargo  da  empresa)  que 
ascendería a 103.000 euros anuais.

Polo tanto, enténdese por quen informa que a curto prazo sería asumible polo orzamento municipal o 
impacto económico da aprobación da relación de postos de traballo, dacordo co volume de recursos 
ordinarios  dos  que  dispón  o  concello,  que  debería  ser  suficiente  para  asumir  os  incrementos 
retributivos das prazas existentes e ocupadas na actualidade. 
En todo caso, como todo aumento de gasto corrente é aconsellable, e así se fai sempre constar, a 
necesidade de que se axuste noutras partidas de gastos cantidades similares ou que se incrementen 
ingresos ou se busquen novas vías de financiación para manter sempre o equilibrio presupostario 
esixido polas normas de réxime local e o nivel de saneamento das contas municipales

SEXTA.- En canto á existencia de crédito,e toda vez que a proposta establece como data de entrada 
en vigor da disposición  o 01/01/2014,unha vez transcurrido o prazo de exposición e tramitadas as 
correspondentes alegacións, antes da aprobación definitiva e da entrada en vigor da relación de 
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postos de traballo deberá verificarse a  existencia de crédito  nos diferentes niveis de vinculación 
xurídica ós efectos de constatar a existencia do mesmo, todo iso co fin de  poder  financiar os 
incrementos retributivos que se poñan de manifesto con dita entrada en vigor, isto é, os referidos ós 
postos xa ocupados. En  todo caso, e de ser necesario, deberá tramitarse a   oportuna modificación 
de crédito.

SÉTIMA.-Outras  das consideracións que merecen realizarse é  respecto dos criterios de  valoración 
para o establecemento dos complementos específicos e de destino que aparecen contidos no manual 
para a valoración dos postos de traballo que se incorpora ó documento e que, segundo se indica, 
foron  obxeto  de  negociación  cos  representantes  de  personal  do  Concello.  A  fiscalización  deste 
instrumento  parte da premisa de que debe de verificarse a coherencia dos factores valores coas 
propias características dos postos de traballo  considerando non só as  funcións atribuidas senón 
tamén as tarefas de cada un.
Así, a memoria da relación de postos de traballo afirma que  o documento realiza unha valoración 
“obxetiva  e   motivada”  atendendo  a  un  criterio  de  “adecuación   obxetiva  das  retribucións  ás 
particulares características profesionais e  funcionais definitorias dos postos incluidos na RPT”, sendo 
o método de valoración elixido o do sistema de factor por puntos. 
Efectivamente, debe comezarse dicindo que a  realización da valoración constitúe unha operación 
técnica,  non  negociable,   que  debe realizarse  de  forma estrictamente  obxetiva  elixindo un  dos 
sistemas de valoración, sobre uns factores e cuns criterios  que si deben ser negociados. Na memoria 
da relación de postos  de traballo  faise  mención expresa  a  esta  negociación dos  criterios.  Non 
obstante  o  afirmado,  descoñécese  debido  á  ausencia  de  documentación  no  expediente  que  foi 
remitido, se as  funcións atribuidas a cada posto,  condicións particulares, etc.  son exactamente as 
que se deberían exercer, posto que esta materia  é obxeto de negociación previa pola comisión mixta 
de traballo-CMT-(reunións, recollida de información mediante cuestionarios etc.). Asimesmo deben 
constar no expediente copias das actas necesarias, notificacións de asistencias etc que mostren a 
conformidade das partes interesadas. 

A xuízo destas informantes,  a valoración obxetiva e motivada e garantindo o principio de igualdade 
que debe presidir todo proceso de valoración unicamente pode conseguirse  efectuando unha análise 
non só das funcións senón tamén das  distintas tarefas asignadas a cada posto, análise exhaustiva e 
detallada que  tería  a súa conseguinte repercusión directa no complemento específico asignado. 
Tendo en conta que  non consta  no expediente  que foi  remitido  a documentación previa que 
soporta a relación de postos ( enquisas realizadas, cuestionarios….), non  pode concluirse que  a 
valoración realizada analice e cuantifique  todos os elementos.
En consecuencia,  a ausencia destos elementos  poden ter o seu reflexo na  valoración  que de forma 
global   se asignan ós distintos postos de traballo. 
Así, sen ánimo de exhaustividade, e  despois de realizar un mostreo da valoración resultante  do 
complemento específico dos postos de traballo pode apreciarse o seguinte respecto do proceso de 
valoración:

• Todos os postos  de traballo  de  auxiliar  administrativo e   administrativo  teñen a mesma 
valoración   en  canto  ó  complemento  de  destino  e  específico.   As  tarefas  que  poden 
desempeñar estes postos de traballo na actualidade son moi diferentes  dependendo   da 
unidade na que estean integrados, polo que non só van a ser distintas as súas tarefas senón 
que tamén teñen  un maior ou menor  valor e importancia  os resultados das mesmas e, 
consecuentemente, na súa responsabilidade. Asignar a cada posto o seu valor diferencial  é o 
que os fai distintos entre si, e esta  é, a xuízo destas informantes, unha  das operación 
esenciais da RPT,  a cal debería cuantificar esta diferencia de contido e  importancia  para 
cada un dos postos de traballo de auxiliares e administrativos.
O mesmo se constata respecto do personal de oficios. Así, salientamos o seguinte respecto 
das valoracións do complemento específico  da comparativa dos postos de responsable  de 
vías e obras,  oficiais ,peóns, conserxes.   O establecemento no manual de valoración  dun 
“sistema de tramos por puntos” que determina a contía do complemento específico,  dá lugar 
na RPT  a que  a  valoración final deste complemento  para un  oficial ou encargado ( de 
obras,   por  exemplo)  sexa  inferior   ó  dun  peón.  Ademais,  non  aparece  xustificada  a 
diferencia  existente entre a valoración asignada a un peón de xardíns frente ó de obras, 
recollida lixo,  tendo en conta os datos que figuran nas fichas individuais destes postos de 
traballo.
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• Respecto dos postos de habilitación estatal,  cómpre indicar o seguinte. Así,   en canto á 
valoración dalgún dos  factores que se fai   do posto de tesourería respecto da secretaría  e 
intervención  non existe, a xuízo de quenes informan,  unha concordancia entre a  valoración que 
se fan destes factores e a realidade fáctica destes tres postos tendo en conta as circunstancias 
que  concurren  no  noso  concello  na  actualidade  (como a  delegación  de  funcións  da  xestión 
recadatoria executiva e voluntaria dos impostos e taxas máis importantes dende o punto de vista 
económico e, polo tanto, de volumen de traballo, para o concello na Deputación Provincial). Sen 
entrar  nunha  análise  pormenorizada  das  funcións  e   tarefas  asignadas  á  Secretaría  e 
Intervención, cómpre  advertir que  as funcións reservadas nos termos  tan amplos en que 
figuran contempladas na lexislación tanto para o posto de Secretaría como Intervención,  dotan a 
estes dunha singularidade propia, pois teñen  unha perspectiva transversal da organización, e 
non meramente vertical, perspectiva que á súa vez ten un carácter global, non limitada a unha 
materia concreta. Da confluencia da seguridade  dende o punto  de vista legal e económico 
( que á súa vez é tamén legal) e a transversalidade, xurde unha  terceira nota que conflúe 
nestes dous postos que é o da  especialización  ligada ó coñecemento sobre materias que afectan 
polo común a toda a  organización e que trascenden da xestión  dun aspecto concreto. 

• Aínda que  (coa excepción do criterio  de responsabilidade) o complemento de destino e 
específico  valóranse  en atención a  factores distintos,  polo que postos dun nivel inferior 
poden obter a partir do proceso de valoración un  específico superior a outro dun  nivel 
superior,  sen  embargo  esto  parece  chocar  co  feito  de  que  o  nivel  define  a  estructura 
xerárquica da Administración e resulta extraño que un nivel sexa sobrepasado en específico 
por  un  posto  de  nivel  inferior.  Esta  cuestión,   repítese   frecuentemente   na  valoración 
resultante dos postos de traballo do Concello de Fene, citando  a modo de exemplo máis 
significativo, o feito de que o complemento específico dun peón sexa  superior ó fixado  a 
postos de carácter técnico  como os de arquitecto técnico, por exemplo.  

Faise referencia, en último termo, a algunas referencias  xurisprudenciais  que abonan a necesidade 
de que  o   contido  do   posto  sexa  explícito  e  comprensible,  o   cal  esixe,  inexcusablemente,  a 
pormenorización das tarefas que constitúen dito contido. Así, sen ánimo de exhaustividade:
-STS  de 30/09/1996: “(…)Y por esta misma importancia ordenadora se impone a las relaciones de 
puestos de trabajo un contenido mínimo y obligatorio, de necesaria observancia, dentro del cual se 
haya la determinación de sus características esenciales, características que permitan  identificar y 
distinguir las tareas asignadas  a cada uno de  ellos dentro del organigrama  administrativo”.
-STS 07/11/1995: “(…) Cuando la Administración no señala ni precisa cuáles son esas tareas es claro 
que en el caso presente no  se ha probado la situación fáctica que justifica la decisión tomada por la 
Administración  en orden a la exigencia de las titulaciones discutidas por el recurrente, de manera 
que resulta imposible realizar un juicio  valorativo  de contraste entre  la entidad  presuntamente 
tenida en cuenta por la Administración y la solución por ella elegida, y en consecuencia, no es dable 
apreciar la  racionalidad de su actuación discrecional”

En definitiva,  enténdese que  toda confección dunha relación de postos de  traballo debería  finalizar 
coas seguintes fases concluidas:

• Concreción  das tarefas  do posto.
• Acreditación  da  intensidade  dos   valores  determinantes  da  fixación  e  cuantificación  do 

complemento específico.
• Cuantificación do complemento específico.
• Remisión, como elemento de proba,  do expediente de valoración correspondente co obxeto 

de  poder  contar  cos  elementos   de  xuízo  necesarios  para  poder  efectuar  o  recurso 
correspondente.

• Unha referencia comparativa, no caso de diferencia, entre as valoracións dun posto e outros 
análogos.

OITAVA.- Merece unha  especial  mención a previsión que a memoria da relación de  postos contén 
no seu apartado de xustificación económica, en concreto na súa páxina 10 cando indica que “(…) En 
liña  co  exposto,  cómpre  poñer  de  manifesto  igualmente,  que  no  marco  deste  proceo  de 
racionalización e ordenación retributiva dos postos de traballo se procede a regularizar a particular  
situación derivada da percepción actual, por parte do personal municipal, dunha productividade de 
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carácter periódico e liñal,  por parte do  personal municipal; circunstancia que non se adecúa ás  
previsións normativas aplicables en materia de retribucións do personal da Administración Local e,  
de xeito particular, á definición legal  que  da productividade se  realiza- particularmente nos termos 
do definido no Real  Decreto 861/1986, de 25 de abril-,  e que  foi  obxeto de racionalización e 
regularización mediante o traslado desta percepción ao concepto retributivo legalmente máis acaído 
e axeitado, que resulta ser o Complemento Específico. Así, no proceso de valoración obxetiva e  
singularizado  dos  postos  de  traballo,  aos  efectos   da  determinación  das  súas  retribucións 
complementarias,   concretamente  do  Complemento  Específico,  xa  se  procederon a considerar  o 
conxunto de condicións particulares que, legalmente,  condicionan esta percepción salarial, incluindo 
aquelas  que  puideran  vincularse,  anteriomente,   e  de  forma  inadecuada,  á  percepción  dunha 
productividade  periódica e lineal, de tal xeito que  todas elas serán valoradas e consideradas  dentro 
das contías  finalmente fixadas para o Complemento Específico de cada posto.
En  todo  caso,  se  como consecuencia  deste  proceso  de  racionalización  e  regulación  retributiva 
derivada  da  aplicación  da  presente  RPT,  o  personal  afectado experimente  unha  minoración  nas  
retribucións percibidas,  con anterioridade, e que  foran fixas e  propias do posto/praza/ categoría  
desempeñados, este terá dereito a un Complemento Personal e Transitorio (CPT) pola diferenza, nos  
termos e co alcance fixado na Disposición Transitoria Décima  da Lei 30/1984, de 2 de agosto, de  
medidas para a reforma da Función Pública. (…)” 

En relación con esta cuestión , e con carácter previo ó que máis tarde se dirá, cómpre comezar 
recordando o  que esta Intervención veu informando  con carácter reiterado dende o  ano 2008 nos 
distintos informes ós proxectos de Orzamentos do Concello que foron aprobados, cuestión que era 
obxeto  de  reiteración  periódica  nos  informes  de  fiscalización  á   nómina  mensual  do  personal 
municipal.  Así,  no  último  informe  de  legalidade  ó   proxecto  de  Orzamentos  do  exercicio  2012 
manifestábase o seguinte: “(…) Complemento de Productividad que se reflexa no anexo de personal.
Non  se  axusta  á  legalidade  vixente.  Respecto  do  complemento  de  productividade,  retribuirá  o 
especial  rendemento,  a  actividade  e  dedicación  extraordinaria  e  o  interés  ou  iniciativa  con que 
desenrolen os postos de traballo.
A valoración da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxetivas relacionadas 
co tipo de posto de traballo e o desempeño do mesmo, e no seu caso,  co grado de participación na 
consecución dos resultados ou obxetivos asignados ó  correspondente programa. En ningún caso as 
contías  asignadas  por complemento de productividade durante un periodo de tempo orixinarán 
dereitos individuales  respecto ás valoracións ou apreciacións correspondentes a periodos sucesivos. 
Corresponde  ó  Alcalde  da  Corporación  a  distribución  das  contía  consignadas   con  destino  ó 
complemento de productividade, entre os diferentes programas ou áreas e a asignación individual 
con suxeción os criterios establecidos polo Pleno.

No tocante ó complemento de productividade do personal funcionario esta Intervención xa 
manifestou en informe nº 225/2008 que “Por tanto, puede concluirse, a juicio desta Intervención,  
que la  asignación de unas  precepciones fijas como complemento de productividad contraviene los 
artículos 5 y7 del Real decreto 861/1986, de 25 de abril, por lo  que no se ajusta a la normativa  
vixente  desvirtuando  en  definitiva  el  sentido  de  tal  complemento ,  no  resultando  formalmente 
correcto la inclusión de estas cantidades en la nómina.”  

Así, o  anexo de  personal refexa unhas asignacións de complemento de productividade para 
cada posto de traballo, o cal é legalmente posible  pero sempre e cando a distribución do citado 
complemento se realice polo Alcalde previa valoración dos criterios de distribución que debería fixar o 
Pleno  corporativo  e  sempre  e  cando existira  unha  valoración  previa  dos  postos  de  traballo.  En 
definitiva, non é posible a asignación  dun complemento de productividade de forma automática na 
nómina do personal funcionario.

A  anterior  consideración,  conxugada  coa  previsión  de  equiparación  retributiva  para  o 
personal laboral ós postos equivalentes  de personal funcionario recollida no Convenio  de personal 
laboral implica a asignación ó citado personal dun complemento de productividade  con carácter fixo 
e mensual, complemento que como tal non figura con esa denominación nas nóminas, pero que na 
práctica  responde a tal carácter. Respecto a esta cuestión,  en primeiro termo debe sinalarse o 
distinto réxime xurídico que os conceptos retributivos do personal funcionario e laboral teñen na 
actualidade. O primeiro réxese polo Estatuto Básico do Empregado Público, mentras que o segundo 
faino polo Estatuto dos Traballadores  que se refire a soldo e outros conceptos retributivos. Os 
tribunais veñen confirmando que o réxime retributivo do personal laboral non pode ser unha copia do 
funcionarial.
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Agora ben, se o que se quere é establecer un concepto retributivo para o personal laboral 
que valore o rendemento, que incentive a productividade, este evidentemente non poderá ser fixo, 
senón que,   ó igual  que se puxo de manifesto para o personal  funcionario, en primeiro termo, 
deberán establecerse  os  indicadores  ou criterios  que  determinen a súa  procedencia  e  contía,  e 
posteriormente verificar o cumprimento dos mesmos a efectos de resolver a procedencia ou non en 
cada caso particular.

En conclusión, e polo que respecta ó personal funcionario e laboral, pode establecerse unha 
asignación  global para producitividade do personal dacordo co anterior e sempre e cando non se 
supere o incremento da masa salarial permitido  por lei.

Ademais, o cobro que se está facendo na actualidade, desvirtúa totalmente o concepto de 
productividade e pode producir situacións tan inexplicables como que unha persona de baixa laboral 
cobre tal complemento. O meu xuízo , o complemento de productividade, como se está fixando en 
moitas administracións, deberíase fixar en base a criterios que combatisen o absentismo laboral.”
Efectivamente,  o complemento de productividade ( ou plus equivalente no caso do personal laboral) 
con  que  se  está  a  retribuir  ó  personal  municipal  na  actualidade  atópase  completamente 
desnaturalizado  e desvirtuado posto que as notas que caracterizan tal complemento neste momento 
son:  o seu carácter de retribución fixa, periódica, devengada mensualmente, universal e finalmente 
unha retribución asignada polo mero feito de ocupar un determinado posto/praza.
Os rasgos descritos que  caracterizan  ó complemento de productividade  así configurado  permiten 
afirmar que este complemento  foi radicalmente desnaturalizado e desvirtuado  ó longo dun dilatado 
período  de  tempo.  O  respecto  é  interesante  citar  algún  pronunciamento  xudicial   dictados  en 
supostos similiares ó  do noso concello:
-STS 20 de abril de 2011 (LA LEY 62969/2011): “… a pesar de que el complemento de productividad 
es  “un  componente  retributivo   no  periódico,  de  carácter  personalista  y  subjetivo,  no  ligado 
directamente con el desempeño de un concreto puesto de trabajo sino relacionado con el trabajo 
directamente desarrollado,  con la finalidad  de  remunerar aquella actividad que se realiza más allá 
de  la  normalmente  exigible,   en  calidad  o  en  cantidad,   y,  en  fin,   encaminado  a  premiar  o 
compensar el particular celo del funcionario, el Ministerio de Trabajo  lo ha configurado de una forma 
tal que han quedado completamente desvirtuadas todas y cada una de las características  que lo 
definen, de forma que lo ha regulado  como retribución periódica que se devenga mensualmente, ha 
contemplado el derecho a su percepción por el mero hecho de pertenecer a un Grupo de funcionarios 
determinado (A, C, D, E), sin tener para nada en cuenta la forma singular en que cada funcionario 
desempeña el concreto puesto de trabajo que sirve, y, en fin, ha convertido en objetivo lo que  en su 
propia  esencia  no  lo  es;  ha  desnaturalizado  el  complemento  de  productividad  en  la  regulación 
concreta  que del mismo ha efectuado, al punto de convertirlo en una retribución periódica, fija y 
objetiva, cuyo derecho a la percepción  nace por el mero hecho de  pertenecer a los Grupos A, C, D y 
E de  funcionarios”
-Sentencia  do  Tribunal  Superior  de  Xusticia  de  Castilla  la  Mancha  de  02/11/2011  (LA  LEY 
231620/2011): “… continúa el mismo informe plasmando en acertada síntesis  la línea interpretativa 
de esta misma Sala sobre caracterización de dicho complemento de productividad: “a) Se trata de 
un concepto retributivo eminentemente personal y subjetivo ligado  a la persona concreta ( no al 
puesto de trabajo); b)No puede percibirse con carácter fijo, mensual  y lineal; c)Su  abono tiene que 
hacerse  ex post,  es decir,   con posterioridad al  alcance de determinados objetivos previamente 
marcados, y d)Tienen que estar suficientemente  motivadas o justificadas las razones concretas en 
que se fundamenta su reconocimiento, siendo insuficiente la alusión genérica a las circunstancias 
enumeradas en la ley.”
-Sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid de 11/05/2011: “…la Dirección General de  la 
Policía ha desnaturalizado el complemento de productividad en la regulación concreta que del mismo 
ha efectuado,  al punto de convertirlo en una retribución  periódica, fija y objetiva, cuyo derecho a su 
percepción nace por el mero hecho de  desempeñar un   concreto puesto de trabajo, no podemos 
dejar de significar que la misma se ha impuesto  un determinado régimen jurídico que no es otro que 
el mismo que existe en nuestro derecho para las retribuciones   complementarias  periódicas, fijas, 
objetivas y anudadas al desempeño de un puesto de trabajo”.
Neste caso,  veuse empregando  a norma que regula o complemento de productividade , dotando de 
apariencia de legalidade a este concepto retibutivo cando en realidade  se está retribuindo  a todos 
os funcionarios e personal laboral con  un complemento doutra natureza e outra cobertura legal, 
propias do complemento específico que se defien polo seu carácter obxetivo.
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En opinión de  Francesc Consuegra Giner, en artículo publicado en El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados, nº 3, Referencia 289/2013,  a  conducta descrita anteriormente é precisamente a 
que  define como fraude de lei o Código Civil no seu artigo 6.4.
Ademais do anterior, continúa dicindo este autor,  que  dende a esfera do dereito administrativo, 
podería calificarse a conducta como un suposto de desviación de poder posto que a Administración 
pretende exercitar as potestades legales que se derivan do complemento de productividade para 
evitar a aplicación da norma que en realidade tería que ser de aplicación, é decir, a reguladora do 
complemento específico.
Do xogo de ambas institucións –fraude de lei e desviación de poder-  xurdiría segundo a opinión 
apuntada- unha  posible  solución  axustada a dereito do problema que se plantexa. Considerando 
que a desviación de poder é unha das causas de anulabilidade dos actos administrativos e que os 
actos anulables poden ser obxeto de enmenda mediante  a súa convalidación,  a solución pasa por 
dotar  ó  complemento  de  productividade  incorrectamente  aplicado  da  súa  verdadeira  natureza 
xurídica que non é outra que a do complemento específico a través da instrucción do  correspondente 
expediente administrativo.
Polo tanto, de procederse á aprobación da relación de postos nos termos plantexados e  tramitar a 
modificación do convenio colectivo do personal laboral,  procederíase a regularizar a situación antes 
descrita. De non ser así, a irregularidade perpetuaríase e o concello disporía dun escaso marxe de 
manobra. Neste sentido,  deben terse en conta  diferentes pronunciamentos xudiciais en supostos 
similares ó plantexado nos que a Administración quixo reducir ou suprimir, con carácter individual, o 
complemento  de  productividade.  Así,  Sentencia  do  Tribunal  Superior  de  Xustiza  de  Navarra  de 
06/11/2006, Sentencia do Tribual Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana de 4 de xullo de 
1998.
En  canto,  á  previsión  de  complementos  personais  transitorios  no  caso  de   minoración  das 
retribucións  (  complemento  específico   nos  termos  en  que  foi  considerado  anteriormente  e 
complementos  de destino non consolidados) como consecuencia do proceso de valoración realizado, 
cómpre salientar que se ben  o documento non cuantifica nin identifica que postos de traballo terían 
dereito  ó CPT posto que  é necesario proceder previamente á adscripción   unha vez aprobado o 
documento, así como  tramitar a modificación do convenio colectivo de personal laboral, será polo 
tanto,  nun momento posterior  cando deba de realizarse  esta  cuantificación e identificación dos 
postos que teñen dereito a tal complemento.
Xa entrando máis  de fondo na posibilidade de previsión de complementos  personais transtorios, 
cómpre  indicar que  efectivamente, unha das principais cuestións a dilucidar é o modo de paliar- na 
medida do posible, ós  efectos derivados da análise e catalogación dos postos de traballo en relación 
cos complementos específicos ( e de destino non consolidados) que ata a data  viñeran abonándose ó 
personal do Concello,  basicamente  polo que respecta a aqueles postos nos que a contía resultante 
da  valoración   da  relación  de   postos  de  traballo  fora  inferior  á  que  se  viña   percibindo  con 
anterioridade.
Neste sentido a DT10ª da Lei 30/1984 dispón que “Los funcionarios que como consecuencia de la 
aplicación del régimen retributivo establecido en la  presente ley experimenten una disminución  en 
el  total  de  sus  retribuciones  anuales,   con  exclusión  del  actual  concepto  retributivo  dedicación 
exclusiva y de aquellos otros  que dependen exclusivamente de las características de los puestos de 
trabajo  o  del  nivel  de  rendimiento  o  productividad  de  los  funcionarios,   tendrán  derecho  a  un 
complemento  personal  transitorio  por  la  diferencia,  que  será  absorbido  por   cualquier  mejora 
retributiva según los criterios que  establezcan las  sucesivas leyes de presupuestos”. 
A primeira consideración que debe realizarse en relación con esta DT 10ª é o seu ámbito temporal 
posto  que os complementos personais transitorios  prevíanse  nesa disposición  para o tránsito dos 
sistemas  retributivos  dende 1985  a 1986.  Dado  que se  ben é  certo  que  no  noso  concello  as 
retribucións complementarias abonadas eran as establecidas nos anexos de personal que se unían ó 
proxecto  de  orzamentos  de  cada  exercicio,  anexos  que   unicamente  son   un   documento 
orzamentario  pero sen valor de relación de postos de traballo,  enténdese que   é o momento no que 
se aprobe a   primeira relación de postos de traballo dende a entrada en vigor da lei 30/1984,  cando 
se debe de aplicar plenamente a DT 10ª citada. Neste sentido cabe citar a STS de 28/09/1987 e 
STS 12/07/1991  que manifesta“ en efecto, dentro del amplio campo que la noción estatutaria del  
régimen jurídico de  los funcionarios ofrece a los poderes públicos para introducir  innovaciones en  
dicho régimen, sin que frente a las mismas sea  eficaz invocar  la intangibilidad característica de los 
derechos   adquiridos,  la  jurisprudencia,   acompañada  en  su  doctrina   por  una  usual  práctica  
normativa,  ha  delimitado aquel  campo al  sostener  que aunque  no  puede  incluirse  entre   los 
derechos  adquiridos  el  mantenimiento  de  una  determinada  estructura  de  las  retribuciones,  sin 
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embargo sí merece aquella calificación el montante consolidado de las mismas,  al que normalmente  
suele  atenderse,  en  caso  de  que  el  nuevo  régimen  lo  disminuya,  mediante  la  técnica  de  los  
complementos personales y transitorios, absorbibles por futuros aumentos”. 
 Merece especial   mención tamén  a STSJ de Extremadura  de 14 de maio de 1997,  que parte dun 
catálogo de  postos de traballo aprobado polo pleno en decembro de 1994, é dicir, máis de dez anos 
despois  da aprobación da Lei 30/1984 e do novo réxime retributivo  en ela contemplado,  para 
avalar a  aplicación  de complementos personais transitorios.
Outra das cuestións a considerar é a aplicación dos efectos da DT 10ª ó personal laboral. Enténdese 
neste caso que  a pesar do tenor literal do precepto non parece cuestionable aplicar a mesma ó 
ámbito  laboral,  todo  iso  sempre e  cando  sexa  tramitada a   oportuna  modificación  do  convenio 
colectivo do personal laboral.

NOVENA.-  Polo que  respecta á contía do  crédito destinado ó complemento específico,  cómpre 
indicar que  segundo o disposto no Real Decreto 861/1986,  a cantidade global  adicada á  asignación 
de  complementos  específicos  do  personal  funcionario  non  poderá  exceder  do  75%  do  crédito 
resultante  de restar ó crédito global  de gasto do personal funcionario o importe das retribucións 
básicas, o  complemento de destino e, no seu caso, os complementos personais transitorios.  Este 
límite porcentual non se cumpre coa  proposta de relación de postos que se somete a informe.

DÉCIMA.- En canto ao procedemento e órgano competente para a aprobación da RPT, é o pleno, por 
maioría simple o órgano competente para a súa aprobación en virtude do artigo 22.2 i) LBRL.
Deberá  vertificarse  un  trámite  de  información  pública  que  entenden  as  suscribintes  deberá  ser 
mínimo  de  20  días  por  aplicación  do  artigo  86.2  da  Lei  30/92  (  LRJPAC),  para  que  calquera 
interesado poida presentar alegacións, sen prexuízo de que poida darse comunicación da apertura do 
trámite de información pública a todo o colectivo de empregados públicos do concello.
Deberá  advertirse  no  acordo  de  aprobación  provisional  que,  unha  vez  transcorrido  o  prazo  de 
información pública, sen alegacións, o acordo inicial devirá definitivo. No caso de que se presenten 
alegacións, estas deberán ser resoltas polo pleno municipal e aprobada a proposta definitivamente 
cos cambios que procedan.
Unha  vez  aprobada  definitivamente  deberá  procederse  á  súa  publicación  íntegra  no  BOP,  por 
esixencia do artigo 127 TRRL e artigo 5 da Orde do 2 de decembro de 1988, máxime tendo presente 
a súa consideración de disposición administrativa o que implica o seu necesario sometemento ao 
principio de publicidade proclamado no artigo 9.3 CE e 52.1 da LRJPAC.
Conforme ao artigo 127 TRRL, unha vez aprobada deberá remitirse copia no prazo de 30 días á 
Administración do Estado e Comunidade Autónoma.

CONCLUSIÓN 

En atención ó  informado, procedería que con carácter previo á súa aprobación se  subsanasen 
aquelas  cuestións respecto das que se manifesta disconformidade por parte destas  informantes.

Este é o noso informe, que emitimos en interpretación da lexislación vixente e, sen prexuízo doutro 
mellor fundado en dereito, e que sometemos á consideración da Corporación quen, co seu superior 
criterio, acordará o que estime pertinente, en Fene, a 20 de setembro de 2013.

A secretaria A interventora
Asdo. Estefanía Manteiga Lamas Asdo. Marta Roca Naveira Fernández”

Visto o que antecede, propoño ao pleno municipal a adopción do seguinte ACORDO:

PRIMEIRO.- A aprobación provisional da relación de postos de traballo do Concello de Fene

SEGUNDO.-Sometemento á información pública mediante anuncio no BOP e taboleiro de edictos do 
concello por un prazo de 20 días hábiles da RPT inicialmente aprobada,  prazo durante o cal os 
interesados poderán presentar as alegacións que estimen pertinentes.

TERCEIRO.-No caso de que non se presenten alegacións o acordo inicial devirá definitivo con entrada 
en vigor o 1.1.2014, debendo publicarse a RPT aprobada no BOP e remitirse no prazo de 30 días á 
Administración do Estado e Comunidade Autónoma de Galicia.
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CUARTO.-Dar  traslado  do  presente  acordo  aos  representantes  dos  traballadores  municipais  aos 
efetos de que comuniquen a apertura do trámite de información pública que se fixa neste acordo a 
todo o colectivo de empregados.

Fene, 20 de setembro de 2013
O concelleiro delegado
Alejandro Dopico Rodríguez”

Abre o debate o concelleiro do grupo municipal socialista, don Antón Lois Noceda Carballo, que di 
que o seu grupo fai unha dobre valoración, por un lado valora o que foi o proceso de elaboración e 
por outro a proposta que se somete a aprobación. En calquera dos casos, a proposta é insuficiente e 
non acada os obxectivos que se debían ter acadado e quédase substancialmente curta, pero tamén é 
verdade que mellora  substancialmente  aquel  esperpéntico  documento  que se  lles  presentou por 
primeira  vez  cando  se  comezou  a  falar  deste  asunto,  sobre  todo  na  organización  dalgúns 
departamentos que se organizaban con estruturas imposibles. É certo que supón unha mellora para o 
conxunto dos traballadores pero tamén é certo que se quedou sen ningunha ambición, xa que dende 
un primeiro momento o goberno renunciou a facer a RPT que precisaba o concello e só pensou en 
parchear algúns dos problemas que había na estrutura do persoal, salariais, e quedar aí, sen afondar 
naqueles outros aspectos que son a razón de ser dunha RPT, que é definir a estrutura e contido de 
cada un dos postos de traballo.

En canto ao proceso, felicita á representación dos traballadores, que conseguiu que foran escoitados 
e mellorar aquela proposta inicial. A partir de aí, non pode máis que lamentar profundamente o 
rexeitamento de calquera iniciativa de diálogo por parte do responsable do goberno nesta materia. 
Por  dúas  veces  o  Partido  Socialista  solicitoulle  ter  xuntanzas  para  falar  do  organigrama  e  da 
definición dos postos, e nos dous casos, o goberno respondeulles que esas cuestións xa estaban 
pechadas. Sen embargo, máis adiante veuse como estas cuestións foron retomadas novamente nas 
mesas de negociación onde, por certo, houbo unha negociación cero, xa que todo se negociou fóra 
daquelas. Así, as mesas de negociación foron un absoluto “paripé” no que o goberno só mantivo o 
criterio de negociar cunha soa parte das posibles: os traballadores.

Di que hoxe o Partido Socialista non vai apoiar esta RPT, porque o goberno vai recoller todo aquilo 
que sementou, e cando se sementa soberbia non se pode recibir o aplauso. Di que isto o pode 
comprender cando algún membro do goberno lles dixo que o goberno non podía negociar co seu 
partido porque, nese caso, os traballadores íanselles botar enriba. Se o goberno non negociou co seu 
partido o que non poden facer é pretender que apoien a proposta.

De todos os xeitos a RPT, tecnicamente nas súas descricións, segue a ser moi deficiente, segue sen 
solucionar o problema da segunda actividade, segue a haber departamentos que contan cunhas 
estruturas que non se corresponden coas necesidades reais de funcionamento daquelas áreas, que 
en  todo  caso,  poden  coincidir  coas  dinámicas  de  comunicación  e  coordinación  daqueles 
departamentos, supeditados ás dinámicas particulares e concretas, debendo ser as dinámicas e os 
vínculos de comunicación os que se teñan que solventar e non en función da súa existencia, variar a 
estrutura do que debe ser o funcionamento do concello. 

Por tanto, no ánimo de manter unha actitude responsable e de entender que, en calquera caso, esta 
RPT  suporá  melloras  substanciais  nalgúns  aspectos  laborais  dos  traballadores  deste  concello,  o 
Partido Socialista vai facilitar a súa aprobación e vaise abster, pero non poden dar un voto a algo que 
quixo  ser  e  non  foi,  porque  dende  o  principio  renunciouse  a  que  fose  a  RPT  do  conxunto  da 
corporación e dos membros deste concello, dos traballadores e dos seus representantes. Houbo tan 
pouco ánimo de dialogar que no mes de xuño o Partido Socialista recibiu noticias por varias frontes 
de que o goberno estaba a estudar a posibilidade de modificar a retribución dos traballadores, cousa 
que o seu grupo comentou nunha reunión de negociación e pediulle ao goberno que tivera un pouco 
de paciencia e que esperase uns días para comprobar dita información e non dar pasos dos que logo 
se puideran arrepentir. A resposta do goberno foi que había moita presa e que era moi urxente, 
cando non era tal, porque pasaron os meses e chégase agora, a principios de outubro, con aquilo 
que non podía esperar dous días, e nin sequera se esperou para chegar perfecto, porque chegou con 
defectos e erros que houbo que corrixir na propia comisión.
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Por tanto, o seu grupo non pode avaliar este proceso porque a actitude foi ben clara por parte do 
goberno en canto a que só se pretendeu, primeiro, parchear a situación e non entrar a resolver o 
conxunto dos problemas e segundo, porque a actitude foi, dende o principio, única e exclusivamente 
buscar o apoio necesario para sacala adiante e o demais non lle interesou nunca ao goberno. Se algo 
que vai definir  a estrutura de funcionamento do concello,  que vai a fixar dereitos e deberes do 
conxunto dos traballadores do concello, non merece un intento real de consenso de todos os que 
forman parte da corporación, moi mal se vai. Ao responsable de persoal que negociou esta cuestión 
e que lles dixo nas reunións de negociación que non pasaba nada por non afondar máis na RPT, que 
logo se podían cambiar, dille que o seu partido pensa que non é así, pensa que aquilo que constitúen 
os alicerces do funcionamento desta institución non é para estar cambiándoos todos os días, que os 
dereitos, deberes e relacións entre os traballadores non son cousas que se deban cambiar todos os 
días,  que  son  normas  que  deben  ter  vocación  de  perdurar  no  tempo,  sobre  todo  para  dar 
tranquilidade a todos aqueles que queren gozar de dereitos, non vaia ser que cambiando as normas 
todos os días as normas reduzan os dereitos. Para o seu partido, á marxe de que a corporación apoie 
ou non esta proposta, á RPT debe ter unha vocación de permanencia, fundamentalmente no que 
respecta aos dereitos dos traballadores deste concello.

Seguidamente fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
en primeiro lugar desculpa a non asistencia do concelleiro don Juventino José Trigo Rey que foi quen 
representou ao BNG na mesa de negociación. 

Prosegue a dicir que a RPT é un asunto importante para o concello, sobre todo para a parte social, 
para os traballadores e traballadoras, pois regulamenta partes importantes, segundo xa se ten dito. 
Tamén concibe que este documento debe ter determinado dinamismo, xa que aínda que este Pleno o 
aprobe hoxe, tamén é certo que o pode modificar os vindeiros anos, adaptando esa estrutura actual 
ás  necesidades  futuras,  é  máis,  nun  contexto  cambiante  como  no  que  se  está,  pódense  dar 
circunstancias de todo tipo. Para o seu grupo a RPT é moi importante nesta situación conxuntural, e 
por iso é menos mala do que, a priori, se podería partir, xa que nun momento de retroceso absoluto 
na situación da Administración pública en xeral, con recortes obxectivos por todos os lados e de falta 
total de vontade do Partido Popular, tanto a nivel estatal coma autonómico, para que existan uns 
servizos públicos sustentados no persoal propio, esta RPT vÉn en contra desta tendencia, máis tendo 
en conta a reforma local que estÁ por vir, da que descoñece o alcance total que vai ter, pero que 
pode ter ansias de privatización de determinados servizos básicos, como son os servizos sociais, polo 
que nesta RPT, cando menos, conséguese que figure todo este persoal coas súas categorías, niveis e 
obrigas. 

Prosegue a dicir que sabe que esta RPT non é de ningunha parte, xa que non é o documento que 
presentou o goberno municipal ao inicio senón que é un documento que se mellorou no proceso 
negociador,  negociación  que  comezou  mal  pola  exclusión  dunha  parte,  que  eran  os  grupos  da 
oposición, pero que posteriormente se corrixiu, como se fixo sempre neste Concello, porque o BNG 
sempre entendeu que a negociación dos traballadores coa administración debe ser con toda a parte 
política, ten que ser a través dunha relación de conxunto e non dunha relación de parte. Que este 
documento non satisfaga a todas as partes ao cen por cento significa que tampouco é ao cen por 
cento de ningunha parte e fai  posible que se acaden certos puntos de achegamento para a súa 
votación.  Anuncia  que  van  votar  a  favor  da  RPT,  fundamentalmente  porque  hai  acordo  dos 
traballadores e o seu grupo tamén tivo participación.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez 
Rodríguez, que anuncia a abstención porque entende que este documento podería ser moito máis 
elaborado e foi feito con moitísima presa, que se ben é certo que en calquera momento se pode 
variar  algún aspecto  que fose  necesario,  tamén entende que si  se  fixera con tempo suficiente, 
convocando ás partes con antelación e non a véspera, se podería ter examinado e estudado máis 
amplamente este documento para podelo debater e acadar unha RPT máis mellorada. En todo caso, 
para facilitar que saia adiante, vaise abster.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que lle di ao voceiro do grupo municipal socialista que é a primeira vez que se trae unha RPT 
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a un pleno, que é o órgano competente para a súa aprobación e poderíase dicir que é a mellor 
porque non houbo outra. 
Considera que tamén é certo que a RPT podería ser mellorada en moitos aspectos pero dille ao 
voceiro  do  Partido  Socialista  que  debería  saber,  ao  igual  que  os  demais  voceiros  dos  grupos 
municipais, porque así llo explicou o concelleiro de persoal en diversas ocasións, por que se trae esta 
RPT; afirma que el sabe o porqué igual que o saben os traballadores. 
Prosegue dicindo que aquí se presentou unha liña de traballo cunha serie de propostas que se lle 
achegaron aos traballadores e que foron aprobadas por unanimidade polos traballadores na mesa 
xeral de negociación. Pensa que houbo diálogo co Partido Socialista e con todos os traballadores, xa 
que dito partido estivo nesa mesa. 
Dille ao voceiro socialista que é moi grave a acusación que fixo de que percibiu que na mesa de 
negociación se negociaba só cunha parte, primeiro porque el mesmo estivo presente nas mesas de 
negociación  e  non  manifestou  nada  ao  respecto  e,  segundo,  porque  insinúa  que  este  goberno 
favoreceu a un sector en contra doutro. Ninguén dos aquí presentes pode crer todas as mentiras e 
falacias  que dixo contra  o concelleiro de  persoal,  porque se  por algo se  caracteriza  é pola  súa 
capacidade de diálogo e a súa honestidade para falar e chegar a un consenso con todos e cada unha 
das partes, sobre todo cos traballadores, pero tamén cos membros da oposición. 
En  canto  á  soberbia  que  dixo  que  lle  vira  ao  concelleiro  de  persoal  dille  que  ela  o  que  ve  é 
resentimento por parte do señor Noceda. 
Respecto ao dito de que non se pode cambiar a RPT polos dereitos e deberes dos traballadores di 
que o voceiro  do  BNG o explicou  moi  ben,  seguro que tomou boa nota do que lle  dixo  o  seu 
compañeiro don Juventino José Trigo Rey a quen llo explicou o concelleiro de persoal, igual que llo 
explicou ao Sr. Noceda e á voceira de EU. As RPT´s pódense cambiar cando as hai, se non as hai non 
se poden cambiar.

Prosegue dicíndolles aos representantes do BNG que o procedemento que se adoptou é o que se ten 
que facer,  que houbo unanimidade por  parte  dos traballadores.  Respecto  daquel  inicio,  pediuse 
perdón  por  parte  do  goberno  na  mesa  de  negociación  polo  erro  cometido,  pero  non  foi  unha 
manipulación senón que foi unha interpretación que se fixo de que a negociación tiña que ser entre o 
goberno  e  a  representación  dos  traballadores;  en  todo  caso,  o  erro  subsanouse  e  houbo 
representación de todos. Aquela  primeira  proposta que trouxo o goberno,  que finalmente sufriu 
distintas modificacións froito das negociacións mantidas deu lugar ao documento que hoxe se trae 
aquí.

A continuación fai uso da palabra o concelleiro do grupo municipal socialista, don Antón Lois Noceda 
Carballo, que, respecto das conversas que mantivo co seu compañeiro de grupo, dille á voceira do 
Partido Popular que ela non estaba cando se produciron polo que dificilmente poderá afirmar nada 
con  posibilidade  de  rebatelo.  En  calquera  caso,  di  que  non  ten  resentimento  ningún,  que  foi 
concelleiro de persoal durante dous anos e xusto cando marchou a empresa acababa de entregar a 
súa proposta técnica respecto daquela RPT que logo tivo dificultades para saír adiante, pero non vai 
ser el responsable dun proceso que só o iniciou e que quedou sobre a mesa cando marchou.
Respecto  do  comentado de que das  súas  palabras se  podía  deducir  que se  faltara  ao  respecto 
dalgunha parte, di que el nunca quixo dicir eso, que  quen se escusa sen ser acusado igual é que ten 
resentimento por algo, e dille que pense que é o que a leva a dicir esas palabras porque el non as 
dixo e non pensa que alguén as puidese entender así, pero que si se deixou a xente fóra do proceso 
e que este proceso quedou a medias. Nas actas debe constar unha pregunta súa para que se puidese 
afondar na proposta do goberno, logo de que xa fora modificada polos sindicatos, xa que a proposta 
inicial era impresentable e o concelleiro de persoal dixo que non era posible modificala porque a RPT 
se fixo para o que se fixo, sen máis ambición que esa. A posición do Partido Socialista era que 
daquela había unha boa ocasión para aproveitar os esforzos e sacar algo máis semellante ao que 
este concello precisa.
 En todo caso, se houbese tanto resentimento, a posición do seu partido sería outra, pero non o hai, 
e a súa posición é facilitar que isto saia adiante porque entenden que hai cousas importantes neste 
proceso que si van saír, fundamentalmente para a parte social. Onde hai menos avances é onde os 
membros da corporación teñen que pensar máis, que é na estrutura e funcionamento deste concello. 
Con todo, afortunadamente, o resultado final non foi aquel aberrante documento que presentaron ao 
principio. Di que pode entender que hai quen considere que o vaso quedou medio cheo e pode votar 
a favor por pensar que isto supón un avance. Dille á voceira do grupo municipal popular que respecte 
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por unha vez aos membros da corporación e entenda que o que se avanzou tanto no fondo coma na 
forma non é suficiente. 
Remata felicitando a todos aqueles que tiveron opción de negociar e entende poidan votar a favor se 
o documento recolle os aspectos que consideraron fundamentais, pero volve repetir que o goberno 
non  quixo  falar  co  seu  grupo,  que  o  concelleiro  de  persoal  o  rexeitou  e,  cando  se  queixaron 
formalmente, a súa contestación e explicación foi a que dixo antes e espera que non sexa certo, 
porque iso si que lle parecería unha aberración e unha atrocidade.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
di que o goberno pode negociar nunha mesa de negociación sen a participación dos demais grupos 
políticos, non é un erro, pode facelo. O goberno comezou a facelo e logo comunicáronlle que ese non 
é o xeito de facelo, que en Fene nunca así se fixo e modificouse. Dille á voceira do grupo popular que 
o resto das explicacións non llas pediron, que el só dixo que o procedemento comezou mal e logo 
cambiouse. Tamén dixo a concelleira que antes desta RPT non había nada e antes xa había persoal 
neste concello, había anexo de persoal nos orzamentos e existía ademais un catálogo de persoal do 
ano  1997.  Ademais  na  lexislación  existen  referencias  ás  relacións  de  postos  de  traballo  ou 
instrumentos  semellantes  que  regulamentan  os  postos  de  traballo,  pero  o  Ministerio  de 
Administracións Públicas nunca regulou os seus contidos, obxectivos ou finalidades, nin homologou 
as  relacións  de  postos  de  traballo,  nin  se  esixiu  expresamente  a  existencia  dunha  RPT  ata  a 
publicación  do  Estatuto  do  empregado público  do ano 2007,  momento en que moitos  concellos 
inician  o proceso  de elaboración das mesmas; non obstante,  a  pesar de  hai  moitas referencias 
lexislativas,  estas non afondan no xeito de facelas,  os prazos que teñen que ter ou a vixencia, 
características que se deixan ao libre criterio de cada corporación. Así en Galicia nin o 20% dos 
concellos teñen RPT e por iso cree que a aprobación deste documento é un avance moi importante, 
sobre todo cando conta co consenso da parte social. 
En canto ao futuro deste documento di que seguramente estea vixente no ano 2014 e a partir do 
2015 verase como queda, pois pode ser, como manifestou o voceiro socialista, que neste documento 
existan erros ou cuestións mesmo de redacción, para o que aínda existe un período expositivo no 
que todos poden mirar e facer as alegacións oportunas para corrixilo. No 2015 espera que xa se 
poida  facer  oferta  de  emprego  público  e,  segundo  a  corporación  que  haxa  no  concello  naquel 
momento, verase se é ou non necesario modificar a RPT.

De seguido fai  uso  da palabra a voceira do grupo municipal  popular,  dona Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que lle di ao voceiro do grupo municipal do BNG que ela dixo que esta RPT era a mellor e a 
peor  porque é  a  única  que se  fixo,  que  antes  había  unhas  regulacións  dos  funcionarios  e  dos 
traballadores como saben todos. En canto ás modificacións que se poidan facer da RPT dille, ao 
voceiro do grupo municipal socialista, que ela tamén participou naquela reunión e o concelleiro de 
persoal o que dixo foi que as RPT podíanse aprobar hoxe e mañá volvelas cambiar para melloralas e 
cando dixo mañá non se refire ao significado textual. Reitera o dito de que o importante desta RPT é 
que  se  fixo  seguindo  o  procedemento  que  marca  a  lei,  onde  estiveron representados  todos os 
partidos políticos, todos os traballadores e representantes e que foi aprobada por unanimidade.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por maioría absoluta de 10 votos a favor (6 do 
grupo do PP e 4 do grupo do BNG), con 6 abstencións (5 do grupo socialista e 1 do grupo 
mixto).

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

PRIMEIRO.- A aprobación provisional da relación de postos de traballo do Concello de Fene

SEGUNDO.-Sometemento á información pública mediante anuncio no BOP e taboleiro de 
edictos do concello por un prazo de 20 días hábiles da RPT inicialmente aprobada, prazo 
durante o cal os interesados poderán presentar as alegacións que estimen pertinentes.

TERCEIRO.-No caso de que non se presenten alegacións o acordo inicial devirá definitivo 
con entrada en vigor o 1.1.2014, debendo publicarse a RPT aprobada no BOP e remitirse 
no prazo de 30 días á Administración do Estado e Comunidade Autónoma de Galicia.
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CUARTO.-Dar traslado do presente acordo aos representantes dos traballadores municipais 
aos efectos de que comuniquen a apertura do trámite de información pública que se fixa 
neste acordo a todo o colectivo de empregados.

(Nota: introdúcese a RPT aprobada como anexo I a esta acta).

7. Aprobación, se procede, da moción do grupo municipal do BNG en apoio ás persoas que 
reciben pensións de estados estranxeiros

Consta  no  expediente  a  seguinte  moción  que  foi  ditaminada  favorablemente  pola  Comisión 
Informativa de Persoal, Seguridade, Servicios e Medio Ambiente realizada o 25 de setembro de 2013 
por 4 votos a favor (1 do grupo do BNG, 2 do grupo socialista e 1 do grupo mixto), con 3 abstencións 
do grupo popular:

“MOCIÓN DE APOIO ÁS PERSOAS QUE RECIBEN PENSIÓNS DE  ESTADOS ESTRANXEIROS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Galiza  padeceu,  e  continúa  padecendo,  unha  emigración  brutal.  Miles  de  galegos  e  galegas 
emigraron desde comezos do século XIX a moitos países para procurar un medio de vida. Hoxe, 
persoas mozas cunha alta cualificación, tamén se ven obrigadas a facer o mesmo que fixeron os seus 
avós e avoas para poderen ter un traballo.

Moitas das persoas emigrantes, xa de retorno na Galiza e en idade de xubilación, son beneficiarias de 
pensións que perciben de estados estranxeiros. Nos últimos meses este colectivo comezou a recibir 
requirimentos da Axencia Tributaria para que declaren as cantidades percibidas durante o ano 2008 
en concepto de pensións no estranxeiro, coa finalidade de proceder á regularización ou no seu caso 
formulación da declaración sobre o imposto das persoas físicas correspondente ao exercicio de 2008. 
Entre estas persoas atópanse moitos veciños e veciñas de Fene.

Estes  requirimentos,  que  tamén  indican  a  obriga  a  realizar  esta  actualización  en  relación  cos 
exercicios de 2009, 2010 e 2011, estanse producindo nos últimos días de forma masiva en toda 
Galiza afectando a milleiros de persoas pensionistas retornadas, e de forma moi intensa, tamén a 
veciños e veciñas do noso concello.

Hai que constatar que estas persoas nunca recibiron ningún tipo de información en relación coa súa 
obriga  de  declararen  as  contías  das  pensións  percibidas  no  estranxeiro.  Existía  un  total 
descoñecemento  da  obriga  de  facer  esa  declaración  anual  do  IRPF,  o  que  confirma a  falta  de 
intencionalidade ou de defraudar por parte destas, e que se  apoia co feito de os estados pagadores 
nunca lles expediren ningunha certificación en relación coas cantidades percibidas.

Con  estes  antecedentes  resulta  sorprendente  que,  cinco  anos  máis  tarde,  reciban  este  tipo  de 
requirimentos por parte da Axencia Tributaria, coa advertencia dunha posíbel sanción por non teren 
cumprido  con obrigas tributarias que descoñecían.  E cando os  evasores fiscais se  benefician de 
amnistías, constitúe unha auténtica inmoralidade a simple ameaza dunha sanción a estas persoas, 
traballadores e traballadoras emigrantes retornadas.

Desde o mes de febreiro veñen mantendo reunións coa Axencia Tributaria sen que se obtivesen 
resultados concretos, agás a posibilidade de ampliación de prazos para o pago das declaracións 
complementarias.

Por outro lado, até hai poucos días os expedientes sancionadores referíanse ao exercicio de 2008 e 
permitían a presentación en período voluntario das declaracións dos anos 2009, 2010, 2011 e 2012. 
Porén temos coñecemento de que recentemente hai persoas que recibiron expedientes que inclúen 
todos os exercicios, un feito que complica de forma moi relevante a súa situación.

A única saída a esta situación é que o Goberno do Estado anule todos os expedientes sancionadores 
e que se inicie unha campaña para informar adecuadamente as persoas pensionistas afectadas das 
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súas obrigas tributarias futuras, obviando os exercicios do período 2008-2012. Esta medida é a única 
razoábel e xusta tendo en conta a inexistencia de información e a ausencia de responsabilidade e por 
tanto de vontade de fraude por parte destas persoas.

E sen prexuízo das medidas urxentes para evitarlles esta penosa situación, é preciso que, por parte 
do Goberno do Estado para evitar novas situacións, se  revisen os convenios marco con outros 
países, como por exemplo o estabelecido con Alemaña no ano 2012.

Por iso, o BNG solicita do Pleno da Corporación Municipal, a adopción do seguinte

ACORDO

1.- Manifestar o apoio deste concello aos veciños e ás veciñas beneficiarias de pensións percibidas no 
estranxeiro afectadas pola reclamación da Axencia Estatal Tributaria.

2.- Instar á Xunta de Galiza a

1. Estabelecer mecanismos para colaborar con este concello na prestación de asesoramento a 
todas as persoas afectadas que o precisaren.

2. Demandar do Goberno do Estado a adopción urxente das seguintes medidas:

• A anulación de todos os expedientes sancionadores instruídos pola Axencia Estatal Tributaria 
e que se lles notificaron nos últimos meses a persoas beneficiarias galegas de pensións no 
estranxeiro por non tributaren por estas cantidades nos exercicios a partir do ano 2008, 
tendo en conta o absoluto descoñecemento que tiñan desta obriga tributaria.

• inicio  dunha  campaña  de  información  a  todas  as  persoas  afectadas  das  súas  obrigas 
tributarias futuras, anulando os requirimentos relativos  aos exercicios comprendidos entre 
os anos 2008 e 2012.

• A revisión dos  convenios  marco  con outros  países  para evitar  que situacións  deste  tipo 
poidan volver a producirse no futuro.

3.- Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno do Estado e 
grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso de Deputados.”

Abre o debate o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que di que presentan 
esta moción porque detectaron que no concello hai non poucos veciños que foron emigrantes que 
cotizaron no estranxeiro, que retornaron a Galicia xubilados ou próximos á xubilación e que, con 
outra cotización aquí ou sen ela, estáselles reclamando cantidades moi importantes de cartos por 
presuntas  declaracións da renda que non fixeron dende o ano 2008.  Ademais é unha situación 
tremenda que se fai nun momento no que aos defraudadores fiscais se lles fixo unha amnistía fiscal e 
por contra a milleiros de emigrantes retornados, segundo unha modificación aparentemente mínima 
da lei  que regulamenta o  IRPF  e sen que medie  ningún aviso, incluso a moitos deles,  logo de 
consultar durante a campaña da renda na propia AEAT se lles dixo, de palabra, que non tiñan que 
presentar  ningunha  declaración  e  están  a  agora  a  recibir  notificacións  de  constrinximento  de 
pagamentos polas declaracións non feitas dende o ano 2008, nun proceso que cualifica de roubo de 
luvas brancas.

Prosegue a dicir, don Manuel Polo Gundín, que se están a dar situacións terribles de persoas que 
tiveron  dúas  prestacións  pequenísimas  de  600 e  300  euros,  coas  que  indistintamente  de  onde 
tributaran, como son dous pagadores, xa teñen un problema, ou matrimonios de dous xubilados que 
aínda que teñan catro pensións de 150, 50, 600 e 600 euros teñen o dobre de lío, con xuros de mora 
dende o 2008. Trátanse de pensións relativamente pequenas ás que se lles están reclamando 10000 
ou 15000 euros. Isto obedece a un axuste máis do ministro Montoro que se puxo a rascar porque 
non lle dan as contas, por iso pensa que o que hai que facer é parar o proceso e informar á xente e, 
se é o caso, retrotraer todo para que paguen, pois o seu grupo é partidario de que se pague todo o 
que se teña que pagar, pero en igualdade de condicións e con información.
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A continuación intervén o alcalde que di que van propoñer unha emenda transacional segundo o 
acordo adoptado por unanimidade no Parlamento de Galicia.

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que di que se trata dunha texto máis restrinxido pero que vai no mesmo sentido e que, se é 
o caso, a presentarán na súa quenda de palabra.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, 
que di que no caso de aceptarse a emenda non a van apoiar porque é unha emenda totalmente 
descafeinada que non di nada, que ás cousas hai que chamalas polo seu nome e isto é un atraco aos 
pensionistas porque é xente que, efectivamente, ata o día de hoxe, non tributaba polas pensións e 
non o facían por evadir impostos, nin estaban organizados como colectivo para non facelo, o facían 
porque de facto llo permitía a Administración, mesmo hai casos de xente que teñen certificados da 
Axencia Tributaria que din que non teñen que tributar por esa pensión, pero aínda así recibiron as 
notificacións  da  AEAT  pedíndolles  que  pagasen  os  cartos.  Considera  que  é  algo  sen  sentido  e 
cebarse co máis feble, coa xente que tivo que marchar de Galicia, que estivo anos traballando fóra e 
que agora cobran cantidades ridículas e, por riba de todo, hai que ir por eles cobrándolles atrasos 
para que paguen cantidades astronómicas aqueles que teñen salarios e pensións normais. Chama a 
atención como neste país é doado poder aprobar unha norma para que os grandes defraudadores 
poidan branquear parte dos cartos que levaron a paraísos fiscais ou como foi  tan doado darlles 
60000  millóns  de  euros  aos  bancos  a  cambio  de  nada  e  como  é  tremendamente  complicado, 
imposible e ilegal que a unhas persoas que gañan uns poucos centos de euros de pensións teñan que 
pagar estes atrasos dende o ano 2008. Non se opón a que haxa que tributar, pero non é de recibo 
que milleiros de persoas que estiveron sen pagar porque a administración conscientemente admitiu 
esa situación lles diga a día de hoxe que son uns defraudadores. Di que ao seu grupo lle parece 
perfecto  como  está  redactada  a  moción,  parécelle  oportuna  e  pide  que  se  fagan  todas  as 
modificacións que se teñan que facer para que estes pensionistas non teñan que pagar eses atrasos 
e  se  estableza un sistema de tributación xusto  a  partir  de agora.  Engade que algunhas  destas 
pensións xa tributan unha parte nos países de orixe polo que se se establece un novo tributo estarían 
a tributar dobremente. Conclúe que votarán a favor da moción se non se emenda.

A continuación fai uso da palabra a voceira do grupo mixto municipal, dona María Carmen Martínez 
Rodríguez, que votará a favor da moción sen emendar porque entende que é un xeito máis de 
espremer, así o goberno ten dous xeitos de facelo, cos funcionarios e cos pensionistas, e cando non 
aperta a uns, aperta aos outros. Neste caso trátase de xente que ten pensións moi mínimas coas que 
escasamente poden pasar o mes. Antigamente atacábase a punta de pistola ou de navalla e agora 
semella que basta estar nun banco ou no goberno para facelo. 

Seguidamente fai uso da palabra a voceira do grupo municipal popular, dona Rocío Aurora Bértoa 
Puente, que di que non van presentar a emenda, pero que, aínda que sexa a modo de anécdota, vai 
ler  o  acordo que  foi  votado por  unanimidade  no  Parlamento  galego o  pasado 11.09.2013.  Non 
obstante o seu grupo vai votar a favor da moción porque, pese as discrepancias que pode haber na 
exposición de motivos, segue a liña que foi aprobada no Parlamento.

A continuación fai uso da palabra o voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, que 
di  que quere matizar  o dito pola  voceira  do grupo mixto e engade que non só  son vítimas os 
colectivos dos funcionarios e dos pensionistas, xa que o que está enfermo paga, o alumnado das 
escolas  sofren  recortes,  os  traballadores  en  xeral  están  sen  convenios  colectivos  froito  dunha 
reforma laboral que deprecia e desvaloriza os seus salarios, de xeito que como non se desvaloriza o 
euro desvalorízase a man de obra. En xeral afecta a toda a xente coa suba dos impostos esaxerados 
e coas subas dos prezos nos supermercados, que non son consecuencia do IVE nin da suba dos 
combustibles. Di que con cada cifra que poida parecer positiva a nivel do Estado éncheselles a boca 
aos ministros e deberían, primeiro, darlle as grazas á clase traballadora e logo pedirlles perdón, 
porque se hai algún tipo de recuperación é porque a están a espremer. O PP toma medidas onde é 
máis doado e non cos poderosos que son cos que se podería recaudar máis.

Sometido o asunto a votación foi aprobado por unanimidade.

Á vista do resultado da votación, o pleno acorda:

33 de 229



C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

1.- Manifestar o apoio deste concello aos veciños e ás veciñas beneficiarias de pensións 
percibidas no estranxeiro afectadas pola reclamación da Axencia Estatal Tributaria.

2.- Instar á Xunta de Galiza a

1.  Estabelecer  mecanismos  para  colaborar  con  este  concello  na  prestación  de 
asesoramento a todas as persoas afectadas que o precisaren.

2. Demandar do Goberno do Estado a adopción urxente das seguintes medidas:

• A anulación de todos os expedientes sancionadores instruídos pola Axencia Estatal 
Tributaria  e  que  se  lles  notificaron  nos  últimos  meses  a  persoas  beneficiarias 
galegas de pensións no estranxeiro por non tributaren por estas cantidades nos 
exercicios a partir do ano 2008, tendo en conta o absoluto descoñecemento que 
tiñan desta obriga tributaria.

• inicio dunha campaña de información a todas as persoas afectadas das súas obrigas 
tributarias  futuras,  anulando  os  requirimentos  relativos   aos  exercicios 
comprendidos entre os anos 2008 e 2012.

• A revisión dos convenios marco con outros países para evitar que situacións deste 
tipo poidan volver a producirse no futuro.

3.- Trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza, presidente do Goberno do 
Estado e grupos parlamentares do Parlamento de Galiza e Congreso de Deputados.

8. Mocións urxentes

Non se presentan.

9. Rogos e preguntas

A  voceira  do  grupo  mixto,  dona  María  Carmen  Martínez  Rodríguez,  fai  os  seguintes  rogos  e 
preguntas:

- ¿Teñen resposta aos escritos que presentou no rexistro no que pediu o cadro de ocupación do 
campo de fútbol dos Pinares, que xa é a segunda vez que o solicita, e respecto das queixas do veciño 
de Barallobre?
Contesta o alcalde que di que respecto do campo de fútbol terá a contestación mañá, así que pode 
pasar  a  recoller  a  contestación cando queira.  Respecto das queixas toman nota.  En relación co 
escrito dos veciños de Barallobre di que hai varios asuntos, sobre a nave de Fondomar di que hai que 
tratar o asunto con Portos de Galicia, respecto dos lavadoiros estase procedendo a súa limpeza e 
respecto da varanda di que se fará. 

- Di que ten coñecemento de queixas dos veciños de San Valentín. O mes pasado díxose que se 
estaban producindo moitos roubos durante o día e, hoxe mesmo, dixéronlle que continúa a haber 
roubos tanto nas vivendas como nos vehículos, que chegou a aparecer algún coche sen asentos. 
Semella que se están utilizando as técnicas de abrazar e felicitar á xente maior, fai pouco descritas 
na prensa, para roubarlles as cadeas de ouro dos pescozos.
As queixas tamén son por tres coches abandonados, situación sobre a que dende o concello lles 
dixeron que non había ordenanza municipal ao efecto, polo que roga se busque unha solución para 
este problema; coches que entran pola entrada do Mercadona, formándose trapicheo de drogas e 
bordillos das beirarrúas faltos de pintado, rogando que se solucione.

Contesta  o  alcalde  que  non  coñece  ningunha  denuncia  dos  roubos  en  San  Valentín  e  sería 
conveniente que, cando menos, se producise algunha denuncia para que a policía local poida actuar.

- En relación co refuxio de animais mancomunado di que recibiu un correo dun veciño que lle expón 
que chamou para avisar que había un porco vietnamita que andaba solto e contestáronlle que non 
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podían ir buscalo xa que polas tardes non había veterinario, que tras moito insistir acudiu un señor 
que utilizou un lazo que lle fixo moito dano ao animal, polo que roga que, como se trata dun servizo 
mancomunado, se traslade a queixa a onde sexa pertinente para que isto non volva suceder.

Contesta o alcalde que di que ata o de agora non houbo ningunha queixa, de todos os xeitos levará a 
queixa á Mancomunidade.

- ¿Quen está arranxando o camiño do Ortel, se é a empresa que tiña que arranxalo ou é outra?
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras que di que xa está reparado. O traballo o 
fixo a mesma empresa que o fixera no seu día e que quedara de realizalo cando rematara a casa que 
estaba construíndo.

O voceiro do grupo municipal socialista, don Iván Puentes Rivera, fai os seguintes rogos e preguntas:

- En relación coa ordenanza de terrazas roga que se modifique o artigo para que os hostaleiros 
poidan instalar axeitadamente as terrazas no período de inverno, segundo o compromiso do goberno 
de facelo e pregunta, ¿está o goberno en disposición de podelo traer ao pleno do seguinte mes?.
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente que di xa se dixo no pleno en contestación 
ao seu rogo de suprimir este artigo que non se ían opoñer.  Disto deuse conta na Comisión de 
Urbanismo da semana pasada, na que vostede estaba representado, e díxose que non se levou á 
Comisión porque se falou primeiro de suprimir as instalacións pero logo pensouse en estudar un 
pouco máis o tema, non só dende o punto de vista técnico senón que tamén xurídico, respecto das 
consecuencias que pode traer no senso de que se recollan as terrazas pero que non se recollan 
algúns elementos como poden ser as tarimas ou os toldos, polo tema das responsabilidades. Remata 
dicindo que ao vindeiro pleno levarase a proposta de modificación da ordenanza.

- ¿Que previsión hai para debater as ordenanzas fiscais e as taxas municipais?
Contesta o concelleiro don Juan José Franco Casal que di que hai previsto un calendario e a finais da 
semana convocar aos grupos para consensuar novidades.

- ¿Hai algunha novidade respecto aos pasos que cruzan a vía do tren en Perlío, o paso soterrado de 
da estación e o elevado do Cruceiro?
Contesta o alcalde que houbo dous contactos con Adif pero non co enxeñeiro que no seu momento 
veu ver a zona co que aínda non falou.

-  ¿Que  xestións  se  fixeron  a  prol  dos  traballadores  de  Megasa  ademais  das  feitas  na 
Mancomunidade? e ¿hai algunha xestión feita coa Xunta de Galicia ou algunha previsión para que 
aquela reciba a representación dos traballadores da empresa? Se non é así, roga que o goberno 
municipal o faga.
Contesta o alcalde que nun primeiro momento o tema tratouse na Mancomunidade, posteriormente o 
alcalde de Narón convocou a todos os  alcaldes da comarca,  cunha  convocatoria  máis  ampla de 
concellos que os  que forman parte da mancomunidade, a unha reunión na que se acordou o que 
consta no escrito que lle trasladou a todos os grupos políticos. Naquela reunión acordouse que se 
reunirían en Santiago un representante do Partido Popular, outro do Partido Socialista, outro do BNG 
e o Alcalde de Narón por parte de TEGA. Esa entrevista xa se celebrou e o grupo socialista asistiu 
representado polo Alcalde de Ares.

- En relación coas declaracións feitas aos xornais por Núñez Feijoo nas que afirmaba que os floteis 
íanse  comezar  a  construír  no outono en Navantia  Fene e  dúas semanas máis  tarde os xornais 
publicaban a nova de que Navantia era unha das empresas que se ía presentar ao concurso para a 
súa construción, comprobándose que Núñez Feijoo mentiu, que non existían contratos con Navantia, 
pregunta se hai algunha novidade da Xunta de Galicia respecto a Navantia.
 En relación coa moción aprobada por este Pleno na que se pedía unha reunión dos representantes 
políticos de Fene co presidente da Xunta de Galicia,  rógalle ao alcalde que lle  remita un fax ao 
presidente da Xunta de Galicia na que lle pida unha reunión para poder tratar este asunto.
Contesta o alcalde dicindo que a semana pasada houbo unha reunión e onte tamén houbo outra 
reunión co conselleiro de Industria, das que tratará de informar. Di que tamén mandará o fax á 
Xunta de Galicia. 
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- ¿Hai previsión para a poda das árbores do centro de Fene? ¿Está xa pedida a autorización a Augas 
de Galicia para proceder a limpeza da conca do río Cádavo no tramo urbano?
Contesta  o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras dicindo que tanto as  podas como a 
limpeza do río Cádavo está previsto facer estas actuacións este mes. 

- ¿Que previsión hai para traer ao pleno a aprobación inicial  do PXOM? ¿Que previsión hai para 
reunirse coas asociacións de veciños para expoñerlles dito plan antes de que se aprobe?
Contesta a concelleira dona Rocío Aurora Bértoa Puente dicindo que disto deuse conta na Comisión 
de Urbanismo, díxose que chegou un informe sobre as servidumes aéreas e outro de Fomento, do 
que se lle deu traslado aos redactores  do plan, e estase a agardar polas modificacións.

- ¿Hai algunha novidade respecto a constitución do ente de conservación do polígono industrial de 
Vilar do Colo?
Contesta o alcalde que o tema está parado, non hai nada novo e di que, dende o punto de vista 
persoal,  o  ve  complicado  xa  que  logo  de  ver  o  proxecto  de  pagamentos  das  cotas  que  lles 
correspondían aos propietarios das naves para levar a cabo o mantemento hai certas diferenzas e 
aínda están a definir que servizos poden afrontar ou non, así a seguridade privada non a poden 
afrontar.

- ¿Notificóuselles aos propietarios da parcela sita na avenida Naturais onde estaba a antiga cafetería 
Sambel para que procedan a súa limpeza e roce? 

- Chegoulles un escrito duns veciños do 01.08.2012 no que pedían a limpeza dunha finca na rúa 
Fonte do Campo, núm. 45, polo que pregunta, ¿que saben do tema?. Caso contrario roga para que 
se interesen por este asunto e lles contesten.
Contesta  a  concelleira  dona  Rocío  Aurora  Bértoa  Puente  dicindo  que  non  se  lles  contestou 
axeitadamente debido ao volume de solicitudes que entran por limpeza de malezas e árbores, sobre 
todo  nos  meses  do  verán,  pero  estase  tramitando  como é  debido.  Na  Comisión  de  Urbanismo 
explicouse  que  dende  hai  un  ano,  aproximadamente,  cambiouse  o  procedemento,  iníciase  cun 
informe de  investigación da Policía  Local  sobre  o  estado  do  terreo  e  logo  cun  requirimento  ao 
denunciado. Dada a data de presentación xa se pasou do período de observación ao período de 
sanción, pero isto non se lle comunica ao denunciante porque non se lle considera interesado, por 
iso, aínda que non coñece este caso concreto, é doado que non reciba contestación ningunha.
O Sr. Puentes Rivera solicita que se lles pase por escrito copia desta resolución e da do Sambel.

- Suprimiuse unha praza de aparcamento de minusválidos no centro de Fene fronte a cafetería Teima 
e saben que está dando bastantes problemas, polo que roga que se volva pintar dita praza.
Contesta o alcalde dicindo qeu algún minusválido pediu a supresión e o concelleiro don Alejandro 
Dopico Rodríguez di que en realidade esa praza trasladouse un pouco, xa que onde estaba había 
unha pendente considerable e os usuarios tiñan que invadir o carril de circulación.

- ¿Cantos usuarios ten actualmente o SAF? Roga que lle faciliten por escrito o número de usuarios 
con dependencia recoñecida actualmente, por tramos de renda e tamén por cada grupo e nivel, así 
como o número de usuarios libres que hai no SAF por cada grupo de renda.

- Roga que se poña o sinal de bicicletas no paseo de San Valentín.

- ¿Hai algunha previsión para o arranxo do parque infantil de Sillobre?
Contesta o alcalde dicindo que xa está arranxado. 
O concelleiro  don José  Andrés Serantes Painceiras  di  que foi  co  adxudicatario  da obra que é a 
empresa Canarga, SL e comezou o venres a desmontar o parque para a súa reparación.

- ¿Hai algunha novidade da Xunta de Galicia para ampliación do instituto de Barallobre? Contesta o 
alcalde que hai tres cousas que están tratando coa Xunta que son: a substitución de tubarías no 
colexio da Xunqueira, a substitución das fiestras do colexio dos Casais e a ampliación do instituto de 
Barallobre e ata o de agora, non hai resultado positivo en ningunha delas.

- Roga que se arranxen as marquesiñas da avenida das Pías e a de Conces, que se cambien as 
madeiras rotas do paseo de San Valentín, que se faga un mantemento dos bancos do paseo de San 
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Valentín, que se restaure a mesa do ceador do parque do río Cádavo, que se baleiren os colectores 
de pilas que levan máis dun ano sen baleirarse, que se arranxen as beirarrúas do Tarrío, sobre todo 
no contorno do Centro de saúde. Por último roga que se recollan os refugallos das rozas que quedan 
tirados nas gabias.
Contesta  o  concelleiro  don José  Andrés Serantes  Painceiras  dicindo,  respecto  das  beirarrúas  do 
Tarrío, que o teñen en previsión pero están á espera do Plan de Cooperación porque consideran que 
é unha obra que vai levar bastante tempo porque está bastante deteriorado todo o tramo.

-  ¿Hai  algunha  novidade  respecto  do  problema  que  hai  para  darlles  auga  aos  veciños  da  rúa 
Santiago?
Contesta o concelleiro don Alejandro Dopico Rodríguez que di que Aquagest xa está traballando niso 
e algún veciño xa ten auga.

Seguidamente fai uso da palabra o alcalde que di que hai unha petición escrita da concelleira dona 
Rita María Couto Seijido respecto da depuradora de Maniños, na que manifesta que logo de visitar a 
instalación  e ver a posibilidade de derrube, quere saber se o concello ten constancia da situación e 
se hai informe técnico emitido, así como saber cales son as medidas que se van adoptar.
 O alcalde contesta que xa se deu conta na Xunta de Voceiros e di que existe informe do enxeñeiro 
municipal,  que  está  a  súa  disposición  o  expediente  para  podelo  consultar,  tamén  consta  o 
requirimento á empresa Aquagest para que proceda ao valado da depuradora e ao baleirado dos 
tanques. Tamén consta unha analítica da auga que constata que non tiña ningún elemento tóxico e 
nese  informe  consta  tamén  que  non  existe  risco  de  derrube,  cousa  que  constata  o  enxeñeiro 
municipal e engade que a instalación tamén foi visitada polo enxeñeiro de Augas de Galicia. A idea é 
proceder,  primeiramente,  a baleirar as augas e trasladalas  á nova  depuradora,  logo proceder a 
baleirar os lodos e por último derrubar a depuradora.

O voceiro do grupo municipal do BNG, don Manuel Polo Gundín, fai os seguintes rogos e preguntas:

- ¿Cando foi programado o primeiro concurso gastronómico da pataca e con que criterio? Di que está 
ben facer actos que promocionen os produtos locais e a pataca non é máis local que outros produtos.

O concelleiro don Juan José Franco Casal contesta dicindo que o concurso foi programado o 28 de 
agosto nunha reunión cos hostaleiros da zona na que se tratou, logo da boa acollida que tivo o 
concurso de tapas, o poder facer unhas xornadas gastronómicas e poder potenciar unha serie de 
produtos da zona como ben podería ser a ameixa da ría, pero optouse pola pataca por ser a primeira 
edición e por tratarse dun produto máis barato e que pode servir para ter un bo comezo.

- ¿Xa constan as autorizacións dos veciños do camiño que hai entre a Revolta e a estrada nacional? 
Roga que cando se realicen aperturas de camiños se faga segundo un procedemento e se é necesaria 
unha cesión que esta se obteña antes.
Contesta o concelleiro don José Andrés Serantes Painceiras que respecto das autorizacións do camiño 
do Revolto apurou un pouco de máis e abriuse o camiño cos permisos de palabra dos veciños, pero 
non tiña aínda as cesións de todos os veciños.

- Roga que se sinalicen previamente as obras que se executen, sobre todo nos cortes de rúas, xa que 
nas obras da rúa da Fraga os dous primeiros días produciuse un pequeno caos na zona e di que non 
é a primeira vez que pasa, pois xa pasou noutras obras coma na que se fixo na estrada da Armada.

- Incidindo no dito pola voceira do grupo mixto, roga que se faga unha visita a San Valentín pois hai 
fallos  importantes  do  alumeado  na  entrada  ao  pavillón,  hai  zonas  se  aparcamentos  en  pintar, 
mobiliario urbano deteriorado e o parque infantil  está mal,  tanto os elementos de xogo como o 
propio chan que está solto.

- ¿Hai algunha novidade respecto das acometidas das obras dos plan provinciais?. Ten constancia 
que non hai tanto aínda non había ningunha acometida feita, polo que, feita a obra, a xente aínda 
non ten servizo.
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- Di que apareceron xabaríns na zona da ribeira de Maniños e que pode ser pola maleza dos camiños, 
roga que o concello actúe e requira aos propietarios dos terreos para que procedan a limpalos.

- En relación cos orzamentos, di que semella que este ano non os vai haber, así que roga que para o 
exercicio 2014 se comece a traballar e o presenten en prazo.

-  Roga  que haxa  máis  coordinación  no  goberno municipal,  xa  que  é  inaudito  que  o  luns  unha 
concelleira lle trasladase un caso problemático no que están implicados menores ao alcalde e que o 
venres desa mesma semana a concelleira, na comisión oportuna, non teña coñecemento ningún.

Non habendo máis asuntos a tratar a presidencia declara rematado o acto sendo as 19:45 horas, de 
todo o que como secretaria dou fe.

O alcalde A secretaria

Gumersindo Pedro Galego Feal Estefanía Manteiga Lamas

Anexo I
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PROPOSTA DE 

ORGANIGRAMA E RELACIÓN DE 

POSTOS DE TRABALLO   DO CONCELLO 

DE  FENE
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O presente documento, comprensivo do Organigrama e Relación de Postos de Traballo 

para  o  Concello  de  Fene,  inclúe  os  contidos  e/ou  partes  fundamentais  que  a  deseguido  se 

relacionan

- INTRODUCIÓN. MEMORIA EXPLICATIVA

- I PARTE.-  ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO;  REPRESENTACIÓN GRÁFICA E DESCRICIÓN 

COMPETENCIAL

- II PARTE.-  DESCRICIÓN PROFESIONAL E FUNCIONAL DOS POSTOS DE TRABALLO.  FICHAS 

DESCRITIVAS INDIVIDUAIS

- III PARTE.- VALORACIÓN DOS POSTOS DE TRABALLO. MANUAL DE VALORACIÓN E COMPLEMENTO 

DE DESTINO E ESPECÍFICO RESULTANTES

- IV PARTE.- RPT RESULTANTE. 

Un documento que é o resultado dun proceso  de elaboración no que se contou coa 

asistencia e apoio técnico especializado da “Empresa Galivalia Consulstgo S.L.”-coa que se 

formalizou  un  contrato  con  tal  obxecto  -,  que  foi  a  encargada  de  ir  achegando  sucesivas 

propostas ao Concello, que á súa vez foron obxecto de estudo e tratamento, coa representación 

legal dos traballadores, na Mesa Xeral de Negociación. 
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 INTRODUCIÓN

MEMORIA EXPLICATIVA
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I.-  A  RELACIÓN  DE  POSTOS  DE  TRABALLO.  XUSTIFICACIÓN  TÉCNICA  E 

LEGAL

a)  Xustificación  técnica;  necesidade  de  elaborar  a  Relación  de  Postos  de  Traballo  e  o  

Organigrama do Concello de Fene

A necesidade do Concello de Fene de elaborar unha Relación de Postos de Traballo (en adiante, 

RPT)  e  un Organigrama  administrativo  é  consecuencia  tanto de esixencias  legais  como de 

esixencias organizativas de natureza pragmática.

Polo que atinxe as esixencias legais, os artigos 90.2 da Lei 7/1985 LRBRL e 16 da Lei 30/1984 

LMRFP (actualmente substituído e derrogado polo artigo 74 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do 

Estatuto Básico do Empregado Público - en adiante EBEP -) impoñen as Administración Locais 

a  elaboración  dunha relación  dos  postos  de  traballo  existentes  nas  súas  organizacións  que 

deberan  incluír,  en  todo  caso,  a  denominación  e  características  esenciais  dos  postos,  as 

retribucións  complementarias  que  lles  correspondan  e  os  requisitos  esixidos  para  o  seu 

desempeño. No eido concreto da Administración Local os artigos 90.2 da LRBR e 126.4 del 

RDL 781/1986, de 18 de abril, establecen a obriga das entidades locais de formar a relación de 

todos os postos de traballo existentes na súa organización; por outra banda, a lexislación básica 

(EBEP) establece no seu artigo 72 que “En el marco de sus competencias de autoorganización 

las Administraciones Públicas estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas  

que regulan la selección, la promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones  

y  conforme  a  lo  previsto  en  este  Capitulo”,  fixando,  asemade,  no  artigo  74,  referido  á 

ordenación  dos  postos  de  traballo,  que  “Las  Administraciones  Públicas  estructurarán  su  

organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos  

similares  que  comprenderán,  al  menos,  la  denominación  de  los  puestos,  los  grupos  de  

clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas  

de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.”

Polo  que  respecta  as  esixencias  organizativas  de  natureza  pragmática,  hai  que  sinalar, 

especialmente, que a paulatina asunción de “competencias impropias” polos entes locais, á cal 

non é estraño o Concello de Fene, veñen xerando un importante incremento da súa carga de 
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traballo  e  unha  crecente  complexidade  das  dinámicas  de  funcionamento  da  organización 

municipal.  Un importante  incremento  do  traballo  e  da  complexidade  funcional  non  se  viu 

acompañado  dun  proceso  paralelo  de   racionalización  dos  recursos  humanos,  nin  dunha 

planificación estratéxica de distribución das novas funcións asumidas. 

Así, con este Organigrama e Relación de Postos de traballo se persegue, fundamentalmente, e 

en  aras  ao  cumprimento  das  esixencias  legais  sinaladas,  así  como   á  satisfacción  das 

necesidades  organizativas  constatadas,  a  fixación  e  configuración  dunha  estrutura 

organizativa e administrativa ordenada,  xerarquizada, áxil e eficaz, capaz de satisfacer  os 

obxectivos prestacionais do propio Concello, e de conformidade cos principios constitucionais 

expostos no art. 103.1 da nosa Constitución. Unha actuación que debe ser enmarcada dentro da 

potestade  de  autoorganización  e  autonomía,   legal  e  xurisprudencialmente  recoñecidas  ás 

Corporacións  Locais,  para  a  xestión  dos  seus  respectivos  intereses.  Así,  o  principio  de 

autoorganización nas Administracións Locais,  se manifesta,  fundamentalmente,  na facultade 

para  establecer  as  súas  propias  estruturas  organizativas,  de  conformidade  cos  principios 

Constitucionais  e  os  límites  que  estableza  o  Lexislador.  Elo  conleva  que  sexa  cada 

Administración  -  neste  caso o Concello  de Fene  -  a  que pode e debe valorar  as  concretas 

necesidades da súa organización administrativa, así como a definición dos postos - e as súas 

características  -  que  forman  parte  de  dita  estrutura  administrativa.  Potestade  que  a 

Administración  materializará.  como  neste  caso,   coa  configuración  dos  seus  modelos 

organizativos e Relacións de Postos de Traballo, que son instrumento técnicos a través dos que 

se  realizará  a  ordenación  do  persoa  le  recursos  humanos,  con  arranxo ás  necesidades  dos 

servizos prestados, debendo incluír, no caso concreto das RPTs, cando menos, a denominación 

dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas a que están adscritos, os 

sistemas de provisión e as retribucións complementarias (artigo 74 do  EBEP).

Esta  nova  estrutura  organizativa traerá  consigo,  e  perseguira,  fundamentalmente,  a 

consecución das seguintes vantaxes e logros:

Seguridade. Á hora de coñecer o estado de tramitación de cada expediente,  localizar a 

documentación correspondente e vixiar o cumprimento dos prazos para a súa resolución, para a 

súa consulta ou para acadar informacións sobre asuntos relacionados coa materia competencia 

de  cada  Departamento  administrativo.  Seguridade  pola  existencia  de  criterios  previos  e 
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obxectivos á hora de distribuír o traballo e de depurar responsabilidades, etc. Evitarase deste 

xeito a “dispersión de expedientes”, é dicir, que un mesmo expediente se estea a tramitar, por 

partes,  por diferentes  departamentos  ou persoas  sen que exista un responsable claro do seu 

impulso e puntual resolución.

Racionalización. Permitirá a racionalización dos recursos de que dispón o Concello, co 

fin de obter os mellores resultados posibles, mediante un uso óptimo, eficiente e eficaz  dos 

mesmos.

Ordenación. Servirá de columna vertebral, ou base primeira, que poderá ser completada 

con diferentes regulamentos organizativos e coas instrucións ou circulares que, en aplicación 

daqueles, poidan ser ditadas.

En todo caso, tamén convén sinalar que, de acordo co carácter dinámico dos Organigramas e 

RPTs  -  que  deben  ter  a  capacidade  de  adecuarse  e  adaptarse  ás  novas  necesidades  e 

particularidades da administración que, co tempo, poidan ir xurdindo - é lóxico esperar, que na 

execución das súas previsións, xurdan novas necesidades ou circunstancias que demanden unha 

adaptación dos seus contidos,  ou que recomenden posibles mellores ou diferentes solucións 

organizativas,  ou  ben  que  sexa  preciso  adaptar  os  postos  ás  novas  necesidades  ou 

regulamentacións legais, sempre cambiantes-. Polo tanto son de prever cambios na estrutura 

aquí prevista, que se plasmarán preferentemente con ocasión da aprobación dos presupostos de 

cada exercicio ou, de ser urxente, a través dos oportunos procedementos de modificación.

b) Xustificación normativa; Lexislación aplicable á elaboración da Relación de Postos de  

Traballo.

A confección e aplicación da RPT adaptarase á lexislación básica do Estado sobre ó réxime 

local, tal e como sinala o art. 168 do Texto refundido do réxime local (en adiante TRRL). Aos 

efectos do disposto no art. 149.1.18º da Constitución, esta lexislación básica está constituída 

pola Lei 7/2007, de 12 de abril,  do Estatuto Básico do Empregado Público; tamén serán de 

aplicación preferente os preceptos da Lei 7/1985 de Bases do réxime local e do TRRL que 

teñan o carácter de básicos segundo a DA 7ª deste. 
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A lexislación das Comunidades Autónomas deberá de ser tida en conta en defecto do disposto 

pola lexislación básica, e está constituída pola Lei 5/1997 da Administración local de Galicia 

(arts 231 e ss), Lei 4/1988 da Función pública de Galicia e o Regulamento de provisión de 

postos  de  traballo,  provisión  e  promoción  interna  do  persoal  ó  servizo  da  Administración 

Autonómica, aprobado por Decreto 93/1991 de 21 de marzo (DOGA do 25.03.1991).

Por  último  deberá  de  acudirse  á  restante  lexislación  estatal,  como  supletoria  de  2º  grao, 

especialmente, á Lei 30/1984  de Medidas para a reforma da función pública e ó Regulamento 

xeral de ingreso do persoal  ó servizo da Administración xeral  do Estado e de provisión de 

postos de traballo e de promoción profesional dos funcionarios civís da Administración xeral do 

Estado, aprobado por RD 364/1995. 

No tocante ao contido da propia RPT,  e como se sinalou, seguiuse á Orde de 02.12.1988 sobre 

relacións de postos de traballo na Administración Xeral do Estado, complementada pola Orde 

do  06.02.1989,  sobre  modelos  de  relacións  de  traballo,  coas  peculiaridades  propias  deste 

Concello. Igualmente,  tamén se toma como referencia a Orde do 21.11.1989 da Consellería 

Presidencia, modificada por Orden do 12.06.2002,  se ben o seu contido coincide basicamente 

coas anteriores.  Así mesmo tamén se debe sinalar,  como referencia normativa particular no 

tocante ás funcións e postos reservadas a nacionais, de se-lo caso, o disposto polo artigo 57 da 

Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.

En todo caso, e como consideración de carácter xeral, cómpre significar, pola transcendencia 

que  reviste  aos  efectos  do  presente  proceso  de  elaboración  de  Organigrama  e  RPT,  que 

debemos partir da consideración de que a ordenación da actividade profesional dos empregados 

públicos locais se fundamenta na potestade de autoorganización das entidades locais (art. 4 

LRBRL), que á súa vez se xustifica ou dirixe ao exercicio das competencias das mesmas (art. 

25 LBRL) a través do establecemento e prestación dos servizos públicos, coa finalidade última 

de satisfacer as necesidades y aspiracións da comunidade veciñal. En definitiva, a elaboración 

do Organigrama e RPT agora propostos, cabe enmarcala como unha manifestación da 

potestade  que  o  Concello  ten  para  a  elaboración  e  aprobación  da  organización  e 

ordenación interna dos recursos humanos, que debe entenderse,  a súa vez, como unha 

manifestación  concreta  da  potestade  xeral  de  autorganización,  normativa  e 

xurisprudencialmente  recoñecida,  e  da  que  gozan  as  Administracións  Públicas  e,  en 
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particular,  a  Administración  Local,   -  artigo  4.1  a)  da  Lei  7/1985,  de  2  de  abril, 

Reguladora das Bases do Réxime Local - . Neste senso, cada Administración Local - e neste 

caso o Concello de Fene - gozará de amplas facultades para organizar os servizos na forma que 

estime máis conveniente para a súa maior eficacia,  sen trabas ou constricións derivadas  do 

mantemento das precedentes prácticas de organización e de funcionamento funcionarial.  Ao 

contrario,  a  interpretación  constitucionalmente  correcta  desta  manifestación  do  principio 

autoorganizativo  comporta,  en  primeiro  lugar,  o  recoñecemento  de  que,  no  exercicio  deste 

contido  propio  da  potestade  de  ordenación  do  persoal,  as  Administracións  Públicas  gozan 

dunha  marxe  de  actuación  suficientemente  ampla  á  hora  de  concretar  na  organización  os 

“estatus” do persoal ao seu servizo (vid. STC do 29 de marzo de 1990) e, en segundo lugar, a 

esixencia  de  que  a  Administración  actuante  empregue,  de  xeito  crítico,  a  marxe  de 

discrecionalidade técnica que o Lexislador lle confire para obter unha mellor conxugación dos 

recursos  persoais  e  das  estruturas  administrativas  das  que  dispoña,  ou  prevexa  dispor,  cos 

obxectivos prestacionais que teña programados orzamentariamente ou que se propoña acadar 

(vid. STSX País Vasco de 22 de febreiro de 2003).

En definitiva, a elaboración do Organigrama e RPT agora propostos,  cabe enmarcala 

dentro da potestade do Concello de Fene para definir a estrutura  organizativa e de postos 

que  considere  máis  acaída  para  satisfacer  as  necesidades  dos  servizos  municipais  e 

garantir una adecuada cobertura e prestación dos mesmos, de tal forma que, tal e como ven 

recoñecendo o propio Tribunal Supremo, no tocante a esta materia,  “ la Administración no está 

obligada a sancionar una determinada organización de los recursos humanos, sino que el correcto 

ejercicio de la competencia legalmente conferida exige que la Administración emplee de manera crítica  

el margen de discrecionalidad técnica que el legislador le confiere para obtener una mejor conjugación 

de los recursos personales y de las estructuras administrativas de las que disponga o prevea disponer  

con  los  objetivos  prestacionales  que  tenga  programados  presupuestariamente  o  que  se  proponga  

alcanzar.”

Así, á hora de confeccionar o Organigrama e RPT, se recoñece unha ampla discrecionalidade  e 

capacidade á propia Administración - neste caso o Concello de Fene -; una ampla capacidade de 

actuación,  por  parte  desta  Administración,  que debe consistir,  en todo caso,  en aplicar  de 

maneira  razoable  e  lóxica  a  marxe  de  discrecionalidade  técnica  que  o  lexislador  lle 

confire,  co obxectivo de obter a mellor simbiose entre os recursos de persoal dispoñibles e a 
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consecución dunha estrutura administrativa adecuada para a satisfacción dos seus obxectivos 

prestacionais.

En liña co anteriormente exposto, cómpre poñer de manifesto, igualmente, que en modo algún 

se  deben  integrar,  entre  o  conxunto  dos  dereitos  adquiridos  e  consolidados  por  parte  dos 

empregados, o da inalterabilidade de todos e calesquera dos múltiples aspectos que comportan a 

relación funcionarial nun momento dado, non comprendéndose entre eles, en canto oposto ao 

fin para o que se outorga aquela potestade de autoorganización, o mantemento inalterable das 

unidades administrativas nalgún momento deseñadas, a súa organización, ou a súa integración 

no seo da Administración.

c)  Xustificación  económica; cumprimento  da normativa  orzamentaria  na  elaboración  da  

Relación de Postos de Traballo

Como consecuencia da aprobación da presente RPT, e particularmente da valoración de postos 

incluída  na  mesma,  nos  termos  do  sinalado  ao  longo  do  presente  documento,   poderanse 

producir incrementos puntuais e concretos ao respecto das retribucións percibidas, actualmente, 

por certo persoal ao servizo do Concello de Fene. 

A este respecto, compre traer a colación o previsto na  Lei 17/2012, de 27 de decembro, de 

Presupostos Xerais do Estado para o ano 2013, no tocante aos límites respecto aos incrementos 

retributivos  do  persoal  ao  servizo  de  tódalas  Administracións  Públicas,  e  que  resulta  de 

aplicación ás Locais ( art. 22. dos);  neste artigo se precisa:

“En el  año  2013,  las  retribuciones  del  personal  al  servicio  del  sector  público  no  podrán  

experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de 

homogeneidad para  los  dos períodos de la  comparación,  tanto  por lo  que respecta a efectivos  de  

personal como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real  

Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Todas las menciones de esta Ley a retribuciones vigentes a 31 de  

diciembre de 2012 o devengadas en 2012 deben entenderse hechas a las que resultan de la Ley 2/2002,  

de 29 de junio, de Presupuestos  Generales  del  Estado para el  año 2012,  sin tenerse en cuenta la 

supresión  de  la  paga  extraordinaria  y  de  la  paga  adicional  o  equivalente  del  mes  de  diciembre 

aprobada por el  Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad  

presupuestaria y de fomento de la competitividad”.
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Non obstante, a pesares desta limitación económica, as posibles subidas retributivas que, de ser 

o caso, se deriven da aprobación da RPT, atoparía o seu respaldo no apartado sete do citado art. 

22. 

“ Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las adecuaciones  

retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los  

puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada programa o por el grado  

de consecución de los objetivos fijados al mismo”

Deste xeito, os incrementos retributivos atoparían xustificación normativa neste precepto, na 

medida en que os mesmos se derivarían das adecuacións retributivas xeradas pola ordenación e 

valoración dos postos de traballo, os cales no se atopaban, anteriormente, nin ordenados nin 

adecuadamente valorados, o que viña a supoñer unha vulneración de diversos mandatos legais: 

art. 90.2 da Lei 7/1985, Reguladora das Bases do Réxime Local; 74 da Lei 7/2007, do Estatuto 

Básico  do  Empregado  Público  e  arts.  126  e  127  do  Texto  Refundido  do  Réxime  Local, 

aprobado por RD Lexislativo 781/1986.

En calquera caso, a determinación das novas contías retributivas resultantes obedecerán á súa 

valoración obxectiva e motivada, sen producirse,  en ningún caso,  subidas liñais e xerais de 

retribucións,  senón  que  estas  se  realizan  con  carácter  singularizado  e  individualizado, 

atendendo ao criterio da adecuación obxectiva das retribucións ás particulares características 

profesionais e funcionais definitorias dos postos incluídos na RPT.

En liña co exposto, cómpre poñer de manifesto, igualmente, que no marco deste proceso de 

racionalización  e  ordenación  retributiva  dos  postos  de  traballo  se  procede  a  regularizar  a 

particular  situación  derivada  da  percepción  actual,  por  parte  do  persoal  municipal,  dunha 

produtividade  de  carácter  periódico  e  liñal;  circunstancia  que  non  se  adecúa  ás  previsións 

normativas aplicables en materia de retribucións do persoal da Administración Local e, de xeito 

particular, á definición legal que da produtividade se realiza - particularmente nos termos do 

definido no Real Decreto 861/1986, de 25 de abril -,  e que foi obxecto de racionalización e 

regularización mediante o traslado desta percepción ao concepto retributivo legalmente máis 

acaído e axeitado, que resulta ser o Complemento Específico. Así, no proceso de valoración 

obxectiva  e  singularizado  dos  postos  de  traballo,  aos  efectos  da  determinación  das  súas 

retribucións complementarias, concretamente do Complemento Específico, xa se procederon a 
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considerar o conxunto de condicións particulares que, legalmente, condicionan este concepto 

salarial,  incluído aquelas  que puideran  vincularse,  anteriormente,  e de forma inadecuada,  á 

percepción dunha produtividade periódica e liñal, de tal xeito que todas elas serán valoradas e 

consideradas dentro das contías finalmente fixadas para o Complemento Específico de cada 

posto. 

En todo caso, se como consecuencia deste proceso de racionalización e regulación retributiva 

derivada da aplicación da presente RPT, o persoal afectado experimente unha minoración nas 

retribucións percibidas, con anterioridade, e que foran fixas e propias do posto/praza/categoría 

desempeñados,  este  terá  dereito  a  un  Complemento  Persoal  e  Transitorio  (CPT) pola 

diferenza, nos termos e co alcance fixado na Disposición Transitoria Décima da Lei 30/84, de 2 

de agosto, de medidas para a reforma da Función Pública.

Asemade,  tamén  se  debe  advertir  que  as  valoración  e  contías  retributivas  resultantes,  e 

asignadas aos diferentes postos incluídos na RPT, non serán de aplicación directa e inmediata 

ao persoal,  toda vez que requirirá dun previo proceso de adscrición e vinculación deste aos 

diferentes postos incluídos en dita RPT; isto é, a percepción, por parte do persoal municipal, 

dos Complemento de Destino e Específico que se veñen de fixar, para os diferentes postos 

incluído na RPT, esixirá da previa adscrición e desempeño efectivo dos mesmos. 

Por último, compre lembrar que a estrutura retributiva fixada e contemplada na RPT non fai 

máis  que  formalizar  e  recoller,  no  tocante  ao  sistema  salarial,  a  realidade  xa  actualmente 

existente no Concello, e que se caracteriza pola homologación do sistema retributivo de persoal 

laboral e funcionario; sistema salarial que xa se ven plasmando, en todo caso, nos respectivos 

anexos de persoal dos presupostos municipais dos últimos exercicios,  mediante a aplicación, a 

todo o persoal incluído nos mesmos, da estrutura retributiva aplicable ao persoal funcionario ao 

servizo  Administración  Local  de  Galicia  -  composta  de  retribucións  básicas,  soldo,  e 

complementarias, Destino e Específico -.
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II.-  OBXECTIVOS  A  ACADAR  COA  ELABORACIÓN  DO  ORGANIGRAMA   E 

RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO.

Como  xa dixemos anteriormente, a RPT se presenta no Ordenamento xurídico español como o 

instrumento técnico por medio do que,  por unha banda,  se realiza a  ordenación do persoal 

dunha Administración, de acordo coas necesidades dos servizos, e, por outra banda, se precisan 

os requisitos para o desempeño de cada un dos distintos postos de traballo. Así, o seu obxectivo 

fundamental é o de racionalizar os recursos humanos dunha Administración co fin de adecualos 

á estrutura organizativa da mesma en aras a unha xestión máis eficaz e eficiente. Trátase, en 

consecuencia,  dun “instrumento esencial  da política xeral de persoal,  incluíndo na mesma a 

dimensión económica e orzamentaria” (Sentencia do Tribunal Supremo do 30 de setembro de 

1996). Con el preténdese, con carácter xeral:

�� Reflectir a estrutura organizativa básica e permanente da Administración.

�� Describir os postos de traballo, fixando os seus contidos principais.

�� Valorar, a efectos retributivos, os postos de traballo.

No contexto dos obxectivos xerais que toda RPT debe cumprir, ós que nos acabamos de referir, 

son obxectivos específicos da RPT do Concello de Fene:

1) A reordenación da estrutura organizativa.

2)  A  descrición  das  características  dos  postos  de  traballo  e  a  determinación  dos 

requisitos que se deben cumprir para a ocupación dos mesmos.

3) A funcionarización de determinados postos de traballo.

4) A redución do grao de precariedade no emprego.

5) A racionalización da asignación de complementos retributivos.

Vexamos pormenorizadamente que implica cada un destes obxectivos:

1) A reordenación da estrutura organizativa.

50 de 229



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

A RPT constitúe o medio idóneo para o deseño dunha adecuada e funcional estrutura 

organizativa.  Así,  por  medio  da  asignación  na  RPT  de  cada  posto  de  traballo  a  un 

Departamento,  Unidade,  Negociado ou Sección, pódese articular e reordenar  a organización 

municipal co fin de obter un organigrama estábel e racionalizado.

A  elaboración  do  novo  organigrama  municipal,  a  través  da  aprobación  da  RPT, 

realizouse de acordo coas seguintes directrices:

A)  Proceder  á  fixación  dos  Departamentos,  Unidades,  Negociados  ou  Seccións 

necesarias para garantir un funcionamento do servizos municipais coordinado e eficiente.

B) Levar a cabo a determinación do persoal que cada un dos Departamentos, Unidades 

ou  Seccións   necesita  para  garantir  un eficaz  funcionamento  dos  servizos  cuxa  xestión  lle 

competa. 

C) Mellorar as capacidades directivas e organizativas dos responsábeis de cada unha dos 

novos Departamentos,  Unidades,  Negociados ou Seccións,  o que garante un funcionamento 

autónomo e áxil da administración municipal.

2)  A  descrición  das  características  dos  postos  de  traballo  e  a  determinación  dos  

requisitos que se deben cumprir para a ocupación dos mesmos.

Na RPT figura unha descrición funcional e profesional xeral de cada posto de traballo, 

así como, de ser o caso, os criterios pu requisitos concretos requiridos para o seu desempeño – 

titulación, formación, etc…. - 

Coa explicitación destes datos en cada posto, ao marxe de permitir a súa descrición e valoración 

obxectiva, póñense as bases para orientar a formación do persoal, así como os  procesos de 

provisión e promoción profesional.

3) A funcionarización de determinados postos de traballo.

O artigo 92 da Lei de Bases de Réxime Local establece no seu apartado segundo que 

“son funcións públicas, cuxo cumprimento queda reservado exclusivamente a persoal suxeito a 

Estatuto funcionarial, as que impliquen exercicio de autoridade, as de fe publica e asesoramento 
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legal  preceptivo,  as  de  control  e  fiscalización  interna  da  xestión  económico-financeira  e 

orzamentaria, as de contabilidade e tesourería e, en xeral, aquelas que, en desenvolvemento da 

presente  Lei,  se  reserven  aos  funcionarios  para  a  mellor  garantía  da  obxectividade, 

imparcialidade e independencia no exercicio da función.

Pola súa banda, o artigo 235.2 da vixente Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local 

de Galicia, establece que nas Administracións Locais Galegas só poderán ser desempeñados por 

persoal laboral: 

A) os postos de natureza non permanente e aqueles de actividades dirixidas a satisfacer 

necesidades de carácter periódico e descontinuo, incluíndo os auxiliares da Policía local; 

B) os postos de actividades propias de oficios; 

C) os postos  de traballo  de organismos autónomos de carácter  comercial,  industrial, 

financeiro ou análogo, agás que impliquen o exercicio de autoridade, inspección ou control, que 

se reservarán a funcionarios.

Da  lectura  destes  preceptos  legais  infírese  claramente  que,  de  conformidade  coa 

doutrina do Tribunal Constitucional contida, entre outras, na súa Sentencia 99/1987, do 11 de 

xuño, o Lexislador Galego estableceu o réxime funcionarial como réxime común do persoal ó 

servizo das Corporacións locais de Galicia,  e configurou o réxime laboral  como un réxime 

excepcional.

Non obstante a devandita previsión legal, o grao de laboralización das Administracións locais 

galegas e, en xeral das españolas, é moi alto - nestas o persoal laboral supón aproximadamente 

máis do 50% do total dos empregados públicos -; esta porcentaxe é moi superior á acadada na 

Administración do Estado (20%) ou na Administración autonómica galega (30%).

Os  principais  problemas  derivados  deste  predominio  do  persoal  laboral  sobre  o  persoal 

funcionario  son,  por unha banda,  a  ocupación por persoal  laboral  de postos que segundo a 

lexislación vixente deberían estar reservados a persoal funcionario e, por outra banda, e como 

consecuencia desta irregular adscrición de postos ó réxime laboral, que o desenvolvemento de 

tarefas idénticas ou similares atribúese nuns casos a persoal funcionario e noutros a persoal 

laboral, violándose en consecuencia o principio de igualdade de tratamento dos traballadores.
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Para por fin a esta situación claramente irregular, a aprobación da RPT do Concello de Fene vai 

contribuír as seguintes actuacións;

A) A identificación daqueles postos susceptibles de funcionarización, dado que, de 

conformidade coa normativa vixente, se vinculan ao desempeño de funcións e/ou tarefas 

que, en principio, non corresponderían a persoal laboral. 

B) No caso daqueles postos cuxo exercicio non estea reservado, en exclusiva, a 

persoal funcionario, poderase optar por manter a súa natureza laboral, o que permitirá, por 

outra banda, facilitar a estabilización do mesmo.

4) A redución e racionalización da temporalidade laboral

Unha das características das diferentes Administración Públicas de España é o alto grao 

de  emprego  temporal,  circunstancia  que  se  constata,  particularmente,  nas  Administracións 

Locais-

Nesta liña,  a  RPT do Concello de Fene  contribuirá - ao permitir  identificar  as  necesidades 

laborais verdadeiramente estruturais e permanentes no conxunto da Administración Municipal, 

de acordo con criterios racionais e obxectivos - a identificar  e reducir as relacións laborais de 

índole  temporal,  de  xeito  que  só  merezan  tal  cualificación  aquelas  que  sexan  estritamente 

necesarias e se correspondan con actividades puramente conxunturais.

5) A racionalización da asignación de complementos retributivos.

Coa  elaboración  da  RPT  realízarase,  asemade,  unha  valoración  e  cuantificación 

económica  das  retribucións  complementarias  dos  postos,  concretamente  o  Complemento 

Específico e o Complemento de Destino, de conformidade coa puntuación que cada posto acade 

no proceso de valoración, que se describe neste mesmo documento.  Deste xeito, a análise e 

valoración dos postos de traballo actuais vai determinar, en consecuencia, a determinación do 

Específico e Destino que se asignará a cada un dos postos incorporados na RPT. 
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III.-  O  PROCESO  DE  ELABORACIÓN,  APROBACIÓN  E  APLICACIÓN  DO 

ORGANIGRAMA E RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO

A) O proceso de elaboración do Organigrama e a RPT.

As fases  fundamentais  que  conformaron  o  proceso  de  elaboración  da  RPT e  Organigrama 

municipais son as que de seguido se relacionan:

1) A recollida de información sobre os postos existentes e a realidade administrativa 

actual do Concello

2) A clasificación dos postos de traballo: a elaboración do organigrama.

3) A descrición dos postos de traballo

4) A valoración dos postos de traballo. 

5) A elaboración e a remisión da proposta de RPT.

1) A recollida de información sobre os postos existentes.

Existen  diferentes  métodos  para  a  recollida  de  información  acerca  dos  postos  de 

traballo,  sendo  os  de  tipo  directo  (a  entrevista,  o  cuestionario,  a  observación  e  o  diario), 

empregados  de  forma  individual  ou  conxunta,  os  máis  utilizados.  O  que  se  tenta  obter  e 

rexistrar, de xeito directo e inmediato, é a información necesaria sobre cada posto de traballo, 

ben acudindo ó lugar de traballo, ben solicitando do seu ocupante dita información.

No  caso  do  Concello  de  Fene,  a  obtención  da  información  básica  para  a  descrición  das 

características  do  posto  de  traballo,  e  a  súa  posterior  valoración,  realizouse  mediante  a 

utilización dunha metodoloxía combinada, recorrendo, conxuntamente, á observación e estudio 

dos instrumentos de ordenación e xestión de persoal existentes na actualidade (basicamente, 

cadro de persoal),  xunto coa celebración de reunións con responsables políticos e o persoal 

técnico municipal, ao cal se engadiu a recollida directa de información, mediante a utilización 

duns cuestionarios distribuídos entre o persoal municipal. 

2) A clasificación dos postos de traballo: a elaboración do organigrama.

 Á  vista  da  información  recollida,  conforme  á  metodoloxía  sinalada  no  apartado 

anterior, procedeuse á clasificación de cada posto de traballo, determinando para cada un deles 
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a súa importancia relativa (en relación cos demais postos de traballo) dentro do conxunto dunha 

organización. 

A devandita clasificación dos postos de traballo foi obxecto de posterior tradución na estrutura 

e/ou  organigrama  administrativo  agora  proposta,  na  que  tamén  se  procedeu  a  facer  unha 

descrición funcional e competencial das diferentes unidades administrativas.

3)  A descrición dos postos de traballo.

Trala  fases  previas,  procedeuse  á  descrición  funcional  e  profesional  de  cada  posto, 

resultando as fichas descritivas de postos de traballo que se incorporan no presente documento.

4) A valoración dos postos de traballo.

A  partires  da  definición  e  descrición  dos  postos  de  traballo  e  do  organigrama 

administrativo finalmente fixado,  procedeuse  a realizar  a valoración  dos postos  de traballo, 

seguindo  os  criterios  obxectivos  e  técnicos  que  se  achegan  neste  documento  (segundo  o 

especificado no manual de valoración)

B)  O proceso de aprobación do Organigrama e RPT

A aprobación definitiva requirirá, segundo a normativa vixente, o cumprimento dos seguintes 

trámites

1. A  negociación  colectiva  cos  diversos  órganos  de  representación  sindical  do 

persoal  funcionario  e/ou  laboral  nos  termos  e  cos  límites  establecidos  na 

lexislación vixente.

2. A aprobación inicial polo Pleno.

3. A información pública, a efectos de que poidan ser presentadas alegacións

4. A aprobación definitiva e publicación en boletíns oficiais

En todo caso, e con independencia da data de publicación oficial, se contempla como data de 

efectiva entrada en vigor, a efectos de que surtan os efectos oportunos, o 1 de xaneiro de 2014.
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C)  Aplicación,  posta  en  marcha  e  desenvolvemento  do  Organigrama  e  RPT. 

Procesos  de  adscrición,  actualización/revisión  periódica  e  restantes  procesos  e 

actuacións posteriores.

Unha vez elaborada e aprobada a nova RPT, así como o Organigrama Administrativo, se deberá 

proceder  á vinculación dos traballadores  a  cada unha das unidades  administrativas e postos 

desta nova estrutura organizativa,  dando lugar,  finalmente,  a unha proceso de  adscrición e 

distribución do persoal existente en relación á nova estrutura organizativa e de postos 

configurada; procederase así a asignar/adscribir ao persoal aos distintos postos incorporados na 

RPT e Organigrama, de tal xeito que se poidan identificar os ocupantes dos mesmos, así como 

materializar  nestos  os  efectos  -  laborais,  administrativos  e  retributivos  -  derivados  da 

aprobación destes documentos.

Tamén convén sinalar que, de acordo co carácter dinámico dos Organigramas e RPTs - que 

deben ter a capacidade de adecuarse e adaptarse ás novas necesidades  e particularidades da 

administración que, co tempo, poidan ir xurdindo - é lóxico esperar, que na execución das súas 

previsións,  xurdan novas necesidades  ou circunstancias  que demanden unha adaptación dos 

seus contidos, ou que recomenden posibles mellores ou diferentes solucións organizativas, ou 

ben  que  sexa preciso  adaptar  os  postos  ás  novas  necesidades  ou previsións  legais,  sempre 

cambiantes. Polo tanto, esta RPT e Organigrama terá un carácter dinámico e revisable, de 

tal xeito que se garanta a súa capacidade de adaptación ás novas circunstancias e necesidades; 

revisión e  adaptación que deberá materializarse, cando menos, con ocasión da aprobación dos 

presupostos,   e  do cadro  de persoal  correspondente,  de cada  exercicio,  de tal  xeito  que se 

garanta a plena adecuación da propia RPT á realidade do plantel municipal vixente, tanto no 

tocante ao seu número e características, como no referente ás previsións retributivas asociadas. 

Igualmente, e ao marxe desta revisión ordinaria vinculada á aprobación dos orzamentos e cadro 

de  persoal,  se  poderá,  e  deberá,   proceder  á  modificación  desta  RPT  e  Organigrama 

administrativo sempre que concorran circunstancias e feitos que así o recomenden,  mediante a 

conformación  e  tramitación  do  correspondente  expediente  de  modificación,  no  que  se 

incorporará e acreditará adecuadamente a xustificación e modificación da mesma, e que deberá 

ser finalmente ratificado polo mesmo órgano que procedeu á aprobación do documento inicial e 

vixente - neste caso, o Pleno Municipal -.
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Igualmente,  tras  a  entrada  en vigor  da RPT e Organigrama e,  polo tanto,  da definición da 

estrutura de postos municipal, así como das súas características,  deberá iniciarse un proceso 

para  a  súa  adecuación  ás  previsións  e  criterios,  legalmente  previstos,  ao  respecto  da 

adaptación  dos  postos  de  traballo  ás  particulares  condicións  psicofísicas  do  persoal 

municipal,  así  como no tocante  ao  particular  réxime de  segunda actividade de  certos 

colectivos de empregados públicos; proceso que deberá desenvolverse, en todo caso, no marco 

da  negociación  colectiva  -  coa  pertinente  participación  da  representación  legal  do  persoal 

municipal  -,  e  cuxo  resultado  deberá  ser  incorporado  e/ou  reflectido  dentro  da  RPT  e 

Organigrama municipais, en todo aquilo no que estes resulten afectados e/ou modificados.

En todo caso, no tocante á regulación e materialización da segunda actividade dos integrantes 

do Corpo de Policía Local  de Fene estarase ao previsto na Lei 4/2007, de Coordinación de 

Policías Locais de Galicia, no Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de desenvolvemento da 

devandita Lei, e na restante normativa de aplicación, así como ao fixado, no anexo da presente 

RPT, regulador e comprensivo dos  “ postos e funcións reservados a policías en segunda 

actividade” 
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I PARTE

ORGANIGRAMA  ADMINISTRATIVO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA E DESCRICIÓN 

COMPETENCIAL
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Consideracións iniciais

O  Organigrama  Administrativo  que  a  continuación  se  presenta  e  describe,  responde  a  un 

proceso de racionalización da estrutura administrativa e de postos municipal, que se adecúa a 

realidade  actualmente  existente,   así  como á  delimitación  e  definición  funcional  tanto  das 

distintas  unidades  administrativas  como  dos  postos  integradas  nas  mesmas,  todo  elo  coa 

finalidade última de garantir e potenciar o bo funcionamento e cobertura dos servizos a prestar, 

así como a optimización dos recursos humanos dispoñibles.

Se debe precisar, igualmente, que se procedeu a un deseño da Organigrama Administrativo no 

que se recollen os principais eidos funcionais e de actuación municipal, que non teñen por qué 

coincidir, necesariamente, coa estrutura e/ou deseño da esfera política vixente en cada momento 

(áreas de goberno e concellarías delegadas), aínda que, en boa lóxica, entre ambos eidos deba 

existir unha necesaria comunicación e interacción. 

Para a súa confección tomouse como referencia, por unha banda, a situación actual, coas áreas 

ou  eidos  de  actuación  administrativa  xa  existentes  na  actualidade,  aínda  que  carente,  de 

delimitación  formal;  isto  é,  partiuse  da  estructura  informal  coa  que  se  está  a  funcionar  na 

actualidade,  que  foi  obxecto  de  revisión  e  racionalización,  coa  finalidade  de  conseguir  un 

deseño organizativo racional e mellorado.

Con carácter xeral, á hora do deseño da proposta de estrutura administrativa agora presentada, 

partiuse  da  vertebración  do  conxunto  da  organización  municipal  en  departamentos  

administrativos,  que se van corresponder coas  principais liñas  de actuación e prestación de 

servizos asumidos polo Concello. Así mesmo, no seo de cada un deles, e de acordo cun criterio 

de  especialización  funcional,  habilítanse  unidades  administrativas,  nas  que  se  asumirá  a 

realización daqueles servizos e funcións con carácter  diferenciado e autónomo. É máis, nos 

casos  en  que  a  peculiaridade  dos  servizos  prestados  así  o  esixiu,  dada  a  diversidade  e 

especialidade dos mesmos, chegouse a un chanzo máis na división administrativa, creándose 

seccións, como  unha  realidade  funcional  e  competencial  diferenciada  no  seo  das  propias 

unidades; asemade, tamén se propoñen uns servizos de carácter transversal, con capacidade de 

actuación sobre a totalidade da organización. 
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Con  estes  obxectivos,  preséntase,  primeiramente,  a  representación  gráfica  desta  estrutura 

administrativa, para a continuación realizar unha descrición xeral e competencial dos diferentes 

departamentos/unidades integrantes do mesmo.
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Sección 1ª

Organigrama Administrativo ; representación gráfica
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01. DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN 

XERAL
SECRETARIO XERAL- COORDINADOR

 01.01. UNIDADE DE REXISTRO E ATENCIÓN AO PÚBLICO
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AXENTE NOTIFICADOR

 01.02. UNIDADE DE CENSO E PADRÓN

ADMINISTRATIVO

 TÉCNICO DE 
ADMINISTRACI

ÓN XERAL

01.03. UNIDADE DE CONTRATACIÓN E APOIO Á SECRETARÍA

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01.04. UNIDADE DE PERSOAL

ADMINISTRATIVO

02. DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA 
02.01. UNIDADE DE INTERVENCIÓN E CONTROL

INTERVENTOR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02.02. UNIDADE DE TESOURERÍA

TESOUREIRO/A
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

TÉCNICO XESTIÓN FINANCEIRA E RECADACIÓN (CARÁCTER TRANSVERSAL SOBRE AMBAS 
UNIDADES)

03. DEPARTAMENTO DE URBANISMO
 03.01. UNIDADE TÉCNICA

ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS
ARQUITECTO TÉCNICO
ARQUITECTO TÉCNICO

 03.02. UNIDADE ADMINISTRATIVA
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ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

04. DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE
OFICIAL - XEFE
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICIA LOCAL
POLICÍA LOCAL
POLICÍA LOCAL 

05. DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE
TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO-COORDINADOR

 05.01. UNIDADE DE ATENCIÓN PRIMARIA
TRABALLADOR/A SOCIAL
TRABALLADOR/A SOCIAL
TRABALLADOR/A SOCIAL 

PEDAGOGO/A
 05.02. UNIDADE DE AXUDA NO FOGAR  

TRABALLADOR/A SOCIAL
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR

AUXILIAR AXUDA NO FOGAR  (xornada a tempo parcial)
 05.03. UNIDADE DE IGUALDADE E ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR

PSICOLÓGO/A
05.04. UNIDADE ADMINISTRATIVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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06. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS
 06.01. UNIDADE DE VIAS, OBRAS E MANTEMENTO INFRAEST. 

MUNICIPAIS
RESPONSABLE UNIDADE DE VÍAS E OBRAS

OFICIAL ALBANEL
CHÓFER PALISTA
CHÓFER PALISTA

OFICIAL ALBANEL- FONTANEIRO
OFICIAL MECÁNICO SOLDADOR

OFICIAL SOLDADOR CALDEREIRO
OFICIAL ELECTRICISTA

OFICIAL DE OBRAS
OFICIAL DE OBRAS
OFICIAL DE OBRAS

CONDUCTOR
PEÓN DE OBRAS
PEÓN DE OBRAS
PEÓN DE OBRAS

ENCARGADO DE SERVIZOS (respecto das unidades 02, 03, 04 e 05)

06.02. UNIDADE DE CEMITERIOS
OFICIAL SEPULTUREIRO
OFICIAL SEPULTUREIRO

 06.03. UNIDADE DE XARDINERÍA
OFICIAL XARDINEIRO

PEÓN XARDÍNS
PEÓN XARDÍNS
PEÓN XARDÍNS

PEÓN XARDÍNS

06.04. UNIDADE DE LIMPEZA VIARIA

PEÓN LIMPEZA VIARIA
PEÓN LIMPEZA VIARIA

PEÓN LIMPEZA VIARIA

PEÓN LIMPEZA VIARIA

PEÓN LIMPEZA VIARIA

PEÓN LIMPEZA VIARIA

PEÓN LIMPEZA VIARIA

 06.05. UNIDADE DE RECOLLIDA DE LIXO
CHÓFER-CONDUCTOR
CHÓFER-CONDUCTOR
PEÓN RECOLLIDA LIXO
PEÓN RECOLLIDA LIXO
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PEÓN RECOLLIDA LIXO
PEÓN RECOLLIDA LIXO

 06.06. UNIDADE DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO, CONSERVACIÓN E LIMPEZA 

INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

06.06.01. SECCCIÓN DE LIMPEZA
OFICIAL-ENCARGADO/A LIMPEZA

PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS
PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS

PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS (Xornada a tempo parcial)
PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS (Xornada a tempo parcial)

PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS
PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS
PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS
PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS

06.06.01. SECCCIÓN DE CONSERXERÍA
RESPONSABLE CONSERXERÍAS

CONSERXE
CONSERXE
CONSERXE
CONSERXE
CONSERXE
CONXERXE

07. DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES E 

BIBLIOTECA
 07.01. UNIDADE ADMINISTRATIVA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 07.02. UNIDADE DE PROMOCIÓN CULTURAL 

XESTOR ACTIVIDADES CULTURAIS E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
RESPONSABLE MUSEO

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL
07.03. UNIDADE DE BIBLIOTECA

BIBLIOTECARIO/A
 07.04. UNIDADE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

COORDINADOR ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ADMINISTRADOR INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

08. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E 
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EMPREGO
AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

ORIENTADOR/A LABORAL
XESTOR DE TALLERES OCUPACIONAIS

09. EMISORA MUNICIPAL
ENCARGADO/A DE REDACCIÓN

REDACTOR/A EMISORA
TÉCNICO SON EMISORA

SERVIZOS TRANSVERSAIS

10. SERVIZO DE CALIDADE E NOVAS TECNOLOXÍAS
TÉCNICO DE CALIDADE 

ADMINISTRATIVO

11. SERVIZO DE ARQUIVO E DOCUMENTACIÓN
AXUDANTE DE ARQUIVO-ARQUIVEIRO/A

AUXILIAR DE ARQUIVO
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Sección 2ª

Descrición funcional de unidades administrativas
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Aclaracións Previas

A continuación farase unha descrición das competencias  e funcións que,  de maneira 

xeral, se vincularán con cada unidade administrativa das sinaladas previstas no organigrama. 

Con elo tratarase de delimitar, na medida do posible, o ámbito de actuación no que deberán 

desenvolverse  os  postos  adscritos,  ao  mesmo tempo  que  contribuirá  a  clarificar  o  sistema 

relacional  existente  entre  os  diferentes  postos,  na  medida  en  que  se  vexan  afectados  pola 

mencionada delimitación competencial.

Respecto da descrición das funcións e competencias atribuídas a cada Departamento, 

Unidade ou Sección, cabe aclarar que se trata dunha enumeración de tipo xenérico e orientativo, 

sen  chegar  ó  nivel  de  minuciosidade  que  puidera  aportar  un  Manual  de  Funcións 

Departamentais.  Esta  descrición  funcional  poderá  ser  complementada  mediante  manuais  de 

procedemento, circulares ou calquera outro instrumento organizativo que se estime oportuno, 

de carácter xeral, ou mesmo propio de cada un dos departamentos ou unidades administrativas.
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01. DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL

Trátase  dun  Departamento  que  se  vertebrará  arredor  da  Secretaría  Municipal  e  que 
asumirá, non só as responsabilidades que directamente lle outorga a lexislación vixente (Lei 
7/1985, RD 1147/1987, Texto refundido do Réxime Local e demais normativa aplicable), senón 
aqueloutras que, ao marxe dada anteriormente sinaladas, estean directamente relacionadas coa 
organización interna e administración xeral do Concello.

Neste senso, crearanse unha serie de unidades baixo a coordinación xeral do posto de 
Secretario  e  co  apoio  directo  do  Técnico  de  Administración  Xeral,  e  no  seo  das  cales  se 
desenrolarán  actividades  e  funcións  diferenciadas  propias  do  marco  competencial  do 
Departamento

01.01. UNIDADE DE REXISTRO E ATENCIÓN AO PÚBLICO

Esta unidade asumirá, con carácter xeral, as funcións propias para a adecuada prestación 
dun servizo de atención e información cidadán, rexistro oficial de documentos e portelo único,

Unha das finalidades fundamentais desta unidade será potenciar o servizo de atención e 
información ao cidadán, como elemento clave dentro das aspiracións dunha administración de 
calidade. Así, todo o persoal vinculado a esta unidade, sexa cal fora o seu cometido habitual, 
deberá ter a capacidade suficiente para afrontar a información ao cidadán. Aquel ou aqueles que 
se encarguen deste servizo, deberán ser perfectos coñecedores do Concello, da súa organización 
interna,  dos  diferentes  departamentos  e  das  súas  funcións  e  todas  aquelas  actividades 
administrativas  en  marcha  en  cada  momento,  así  como estar  minimamente  informados  do 
funcionamento das restantes administracións públicas, sendo capaz de derivar as chamadas ou 
consultas que así o requiran. É por isto que será esencial que esta unidade estea en constante 
contacto coas restantes unidades ou departamentos.

En todo caso,  e  de  conformidade  cos  diferentes  eidos  de  especialización  competencial 
sinalados, e prestados por esta unidade, pódense destacar, como tarefas máis significativas 
a realizar 

� Rexistro

A modo de resumo,  e sen ánimo exhaustivo, pódense sinalar unha serie de funcións a 
realizar pola Unidade;

- Rexistro xeral da documentación con entrada e saída no Concello.

- Xestión do Portelo Único.
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- Realización  de  consultas,  peticións  ou  intercambios  de  información,  con  outras 
administracións, entidades públicas ou mesmo privadas, cando algún departamento ou 
unidade llo esixa.

- Atención  ao  cidadán,  respondendo,  na  medida  do  posible,  as  súas  cuestións,  e 
informándolle de todo tipo de cuestións relacionadas coa actividade xeral do Concello. 

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 

sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

� Atención ao público 

A modo de resumo,  e sen ánimo exhaustivo, pódense sinalar unha serie de funcións a 
realizar pola Unidade;

- Notificacións  e  traslados  dos  acordos  e  actos  do  Concello.  (unha  tarefa  que  cuxo 

desenvolvemento material asumirá, de xeito directo, o posto de axente notificador) 

- Xestión do correo.

- Reparto e distribución interna de documentación.

- Realización de fotocopias e traballos de reprografía varios.

- Apertura, peche e vixía das instalacións.

- Asistencia a Plenos e actos protocolarios.

- Control e subministro do material de oficina.

- Xestión e control da información pública exposta no taboleiro de anuncios do Concello, 
encargándose da súa actualización constante.

- Recepción  de  chamadas  telefónicas,  atendendo  as  súas  consultas  e,  se  procedese, 
derivándose ao correspondente departamento ou empregado.

- Atención, en primeira instancia,  ao cidadáns, respondendo, na medida do posible, ás 
súas solicitudes, e informándolle de todo tipo de cuestións relacionadas coa actividade 
xeral do Concello. 

- Reparto de instancias e modelos de solicitudes aos interesados.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 

sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

01.02. UNIDADE DE CENSO E PADRÓN

Esta unidade ocuparase da xestión global do Censo e Padrón municipais, así como das 
diferentes estatísticas sobre asuntos de competencia municipal. 
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A modo de resumo, pódense sinalar unha serie de funcións a realizar pola Unidade;

- A formalización, actualización,  revisión e custodia do Padrón e o censo municipais, 
asumindo as sinaturas preceptivas por delegación da Secretaría.

- Mantemento  actualizado  do  soporte  informático  que  almacena  os  datos  relativos  ao 
censo e o Padrón.

- Almacenaxe e conservación dos correspondentes documentos de inscrición subscritos 
polos veciños (ou copias dos mesmos que non plantexen dúbidas de autenticidade).

- Expedición de certificacións de empadroamento, a petición dos veciños.

- Remisión  mensual  ao  Instituto  Nacional  de  Estatística,  por  medios  informáticos  ou 
telemáticos, das variacións producidas nos datos do Padrón Municipal.

- Remisión mensual á Oficina do Censo Electoral  das variacións producidas nos datos 
contidos no Padrón Municipal.

- Notificacións aos veciños do contido do seus datos padroales, que se deberá facer, como 
mínimo, unha vez cada cinco anos, e que será de obrigado cumprimento en caso de terse 
producido unha actualización dos mesmos.

- Mantemento actualizado da nomenclatura e rotulación das rúas e vías públicas, así como 
a numeración dos seus edificios, do cal se debe informar ás restantes administracións 
públicas.

- Participación e colaboración nos procesos electorais, nos termos establecidos na Lei de 
Réxime  Electoral,  e  en  coordinación  cos  órganos  electorais  pertinentes:  Xuntas 
electorais e os seus delegados, Subdelegación do Goberno, Consellería de Presidencia, 
Oficina do Censo Electoral, etc… 

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

01.03. UNIDADE DE CONTRATACIÓN E APOIO Á SECRETARÍA

Nesta unidade aglutinaranse, de maneira residual e supletoria, todas aquelas funcións 
que  se  vincularán  coa  Secretaría  e  administración  xeral  do  Concello,  e  que,  explícita  e 
formalmente non se atopan asignadas ás restantes unidades.

Correspóndelle,  pois,  asistir  e  colaborar  na  tramitación  administrativa  das  funcións  que 
normativa e formalmente se vinculan coa Secretaría Xeral (dar fe pública de tódolos actos e 
acordos, a asesoría xurídica superior da Corporación, a súa presenza nos órganos e comisións 
respectivas, e en xeral as que especificamente se sinalan no RD 1174/1987), e daqueloutras que, 
sendo propias da administración xeral do Concello, non se atopan formalmente asumidas por 
outras unidades ou departamentos.

En todo caso, e de conformidade cos diferentes eidos de especialización competencial a 
continuación  sinalados,  e  prestados  por  esta  unidade,  pódense  destacar,  a  modo  de 
resumo,  e  sen  ánimo  exhaustivo,  como  tarefas  máis  significativas  a  realizar  ,  as  que 
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deseguido se sinalan, realizadas, todas elas con carácter asistencial sobre as competencias 
propias da Secretaría;

� Tramitación,  seguimento  e  control  dos  expedientes  e  procedementos  de  contratación 
administrativa

- Xestión  global  dos  expedientes  de  contratación,  baixo  as  directrices  emanadas  da 
normativa  vixente  e  do  propio  Concello.  Isto  implicará,  de  xeito  particular,  a 
participación na elaboración dos pregos de cláusulas e nas mesas de contratación,  e a 
sinatura e rexistro final do contrato.

- Asunción e levanza da Secretaría das mesas de contratación.

- Actualización da base de datos  de contratación.

- Información ao cidadán sobre os diferentes expedientes, na medida na que a normativa 
e o estado de tramitación dos mesmos o permita.

- Realización  daqueloutras  tarefas  que  entren  dentro  deste  eido  competencial  e  sexan 
propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

� Tramitación,  seguimento  e  control  dos  expedientes  relacionados  co  réxime  xurídico,  
organización e funcionamento do Concello:

- Tramitación de ordes do día e convocatorias.

- Tramitación  expedientes  relacionados  coa  organización  do  Concello  e  cos  grupos 
políticos da corporación.

- Elaboración de actas da Xunta de Goberno.

- Elaboración de actas dos Plenos.

- Coordinación das resolucións de Alcaldía e Concellarías Delegadas.

- Xestión e actualización do libro de Resolucións.

- Expedición de certificacións.

- Xestión da relación cos órganos xudiciais e outros órganos administrativos.

- Apoio administrativo ao Secretario/a xeral.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro deste eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

� Tramitacións  de  expedientes  relacionados  con  bens:  adquisicións,  arrendamentos,  usos, 
cesións, ou calquera outra actuación en defensa dos bens municipais.

� Tramitación de expedientes de expropiación forzosa e responsabilidade patrimonial.

� Calquera outra actuación relacionada coa administración e organización xeral do Concello e 
que non estea atribuída expresamente a outra unidade administrativa.

� Realización de todas aqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade 
e sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito.
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De calquera xeito, todas estas funcións e tarefas, nos termos do anteriormente sinalado, serán 
realizadas  baixo  a  directa  supervisión  e  asistencia  técnica  do  posto  de  Técnico  de 
Administración Xeral, sen prexuízo da responsabilidade e supervisión xeral que, en última 
instancia, lle corresponda á Secretaría.

01.04. UNIDADE DE PERSOAL

Nesta unidade asumirase a realización das funcións propias e inherentes da xestión 
ordinaria de persoal, ocupándose da tramitación dos expedientes correspondentes, así como 
de tódalas actividades propias dunha xestión integral dos recursos humanos.

Neste senso,  ao marxe das  habituais  xestións  derivadas  dos  expedientes  de contratación  de 
persoal e seguridade social, selección e provisión de postos, e dos procedementos propios da 
organización  interna (permisos, vacacións, baixas, etc…), asumirá outras facetas propias da 
xestión integral do persoal: prevención de riscos laborais e saúde laboral, formación, xestión da 
calidade, organización e métodos de traballo, etc. Tamén deberá asumir a responsabilidade da 
modernización da estrutura organizativa do Concello, adaptándoa aos novos modos de xestión 
dos recursos humanos nas administracións públicas, e ás propias esixencias dunha entidade en 
pleno  proceso  de  cambio  e  crecemento.  Todo un  conxunto  de  actuacións  que  deben  estar 
incluídas dentro dese marco xeral que é a calidade na administración pública. 

A modo de resumo,  e sen ánimo exhaustivo, pódense sinalar unha serie de funcións a 
realizar pola Unidade;

- Tramitación e xestión da organización interna do traballo: permisos, vacacións, baixas, 
control de asistencia, etc…

- Tramitación  dos  expedientes  de selección  e  acceso  de novo persoal;  preparación  de 
bases para os procesos selectivos, xestión das solicitudes, elaboración e desenrolo das 
probas oportunas, etc…

- Control,  seguimento  e  estudio  do  absentismo  e  das  súas  causas,  encargándose  dos 
medios e instrumentos necesarios para tentar de evitalo.

- Tramitación de expedientes de contratación de novo persoal.

- Elaboración e implementación dos procesos de promoción interna e provisión de postos 
de traballo; configurar bases da convocatoria, preparar e desenrolar as probas, xestión 
dos expedientes persoais, etc…

- Seguimento e colaboración cos plans de seguridade e saúde laboral que o Concello poña 
en marcha.

- Xestión, planificación e seguimento dos plans formativos levados a cabo no Concello.

- Seguimento, control e supervisión dos acordos acadados no marco da negociación cos 
traballadores, garantindo a súa adecuada implantación e cumprimento.
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- Xestión e actualización permanente dos distintos instrumentos de ordenación do persoal 
existentes no Concello. 

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

De calquera xeito, todas estas funcións e tarefas, nos termos do anteriormente sinalado, serán 
realizadas  baixo  a  directa  supervisión  e  asistencia  técnica  do  posto  de  Técnico  de 
Administración Xeral, sen prexuízo da responsabilidade e supervisión xeral que, en última 
instancia, lle corresponda á Secretaría.
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02. DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA

Este  departamento  asumirá  as  funcións  e  obxectivos  xenéricos  que  a  lexislación  lle 
confire á Intervención e á Tesourería -Lei 7/1985, RD 1147/1987, Texto refundido do Réxime 
Local e demais normativa aplicable-. 

As competencias xerais deste departamento vertebraranse entorno a dúas unidades, que 
se corresponden cos eidos funcionais de  Intervención, por unha banda, e  Tesouraría, pola 
outra

02.01. UNIDADE DE INTERVENCIÓN E CONTROL

A esta unidade corresponderíalle o exercicio e materialización da competencia esencial 
da Intervención nos Concellos, que é a fiscalización e o control da súa actividade económico-
financeira;  deste  xeito,  asumiría  a  prestación,  das  competencias  legal  e  formalmente 
atribuídas á Intervención - funcións de control, supervisión e fiscalización xeral da xestión 
económico-financeira  e  orzamentaria  do  Concello,  así  como  de  contabilidade,  nos  termos 
estipulados  na  normativa  vixente  (Lei  7/1985,  RD 1147/1987,  Texto  refundido  do Réxime 
Local  e  demais normativa aplicable).  -  co fin de asegurar  que a administración da facenda 
municipal se axusta ás disposicións aplicables  no triple carácter de control contable, interno e 
financeiro.

En  todo  caso,  e  de  conformidade  cos  diferentes  eidos  de  especialización 
competencial  sinalados,  e  prestados  por  esta  unidade,  pódense  destacar,  a  modo  de 
resumo,  e  sen ánimo exhaustivo, como funcións máis  significativas  a  realizar  ,  as que 
deseguido se sinalan;

1.-  A fiscalización dos actos de contido económico, que comprende:

- A intervención crítica ou previa de todo acto, documento ou expediente, susceptible de 
producir dereitos ou obrigas de contido económico ou movemento de fondos de valores.

- A intervención formal da ordenación do pago.

- A intervención material do pago.

- A intervención e comprobación material das inversións e da aplicación das subvencións.

2.-  O control financeiro, que comprende:

- Comprobación  do  funcionamento  no  aspecto  económico  financeiro  dos  servizos  do 
Concello, dos seus Organismos Autónomos si existiran e das Empresas que dependan do 
mesmo, no seu caso.

- A emisión de informes acerca da adecuada presentación da información financeira, do 
cumprimento das normas e directrices que sexan de aplicación, e do grado de eficacia e 
eficiencia na consecución dos obxectivos previstos.
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- Control de eficacia, coa fin de comprobar periodicamente o grado de cumprimento dos 
obxectivos, así como a análise do custe de funcionamento e rendemento dos respectivos 
servizos e inversións municipais, nos termos que estableza o Pleno da Corporación.

3.- Asunción de funcións a desenvolver en materia de contas anuais e que comprenden;

- Levar e desenvolver a contabilidade financeira e o seguimento, en termos financeiros, 
da execución dos presupostos, con arranxo ás normas xerais e ás ditadas polo Pleno da 
Corporación.

- Levar e desenvolver a contabilidade do presuposto e das operacións non presupostarias.

- Contabilización dos ingresos municipais en todas a súas fases (padróns, liquidación ou 
autoliquidación, recadación, etc.), así como dos expedientes de devolución de ingresos 
indebidos.

- Contabilización de todas as fases do procedemento de gasto, de conformidade co fixado 
nas bases de execución do presuposto e na normativa contable pública.

- Contabilización  de  operacións  (gastos  e  ingresos)  derivadas  de  conceptos  non 
presupostarios (IVA, IRPF, fianzas, etc.).

- Realizar  o  control  de  créditos  dispoñibles  nas  aplicacións  presupostarias,  en 
concordancia coa execución polos centros xestores,  dos pagos a xustificar,  de gastos 
plurianuais e  de execucións de obras. 

- Realizar a contabilización e control dos anticipos de Caixa Fixa e pagos a xustificar.

- Realizar o control dos proxectos de gastos con financiamento afectado, así como as súas 
desviacións en dito financiamento.

- Asumir  a  recepción,  dende  os  distintos  centros  xestores,  dos  documentos  contables 
previos, para o seu debido asento e contabilización. 

- Levar  os  libros  oficiais  de  contabilidade,  estados  presupostarios  e  estatísticas  para 
organismos públicos (Tribunal de Contas, Facenda Pública, etc.).

- Formar  a  liquidación  e  conta  xeral  do  Concello,  as  memorias  correspondentes,  os 
estados integrados e  consolidados e a documentación complementaria  que,  unha vez 
aprobada polo Pleno, se remitirá ao Tribunal de Contas.

4.-  Tramitación, fiscalización e informe do proxecto de Orzamento Municipal así como dos 
expedientes  relativos  á  modificación  de  créditos  nas  diversas  modalidades  (transferencias, 
suplemento  de  crédito,  crédito  extraordinario,  xeración  de  crédito,  etc...);  tramitación   dos 
expedientes de recoñecemento extraxudicial de créditos.

5.- Estudio  e  seguimento  de  desviacións  e  control  del  gasto  público,  así  como  a 
cumprimentación de estatísticas e informes solicitados por outras Administracións Públicas en 
relación ao Presuposto.
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6.- Elaboración de estudios de custes de servizos municipais, cando sexa requirido, así como a 
elaboración de informes e estatísticas que proporcionen á Corporación información suficiente 
para a adopción de decisións económicas e presupostarias.

7.- Control   e  seguimento dos Organismos Autónomos e Empresas  municipais,  en caso  de 
existires, así como daqueloutras participadas polo Concello, e das concesionarias dos servizos 
municipais obrigatorios, con arranxo aos plans fixados ao efecto pola Corporación Municipal.

8.- Xestión e control de facturas e provedores, que comprende;

- Levanza e xestión do Rexistro de facturas de provedores e certificacións de obras ou 
servizos, altas de terceiros e información a provedores.

- Levanza e custodia dos rexistros de facturas emitidas e recibidas.

- Comprobación  da  regularidade  xurídica,  económica  e  presupostaria  das  facturas 
recibidas,  mantendo  contacto  cos  provedores  e  os  diferentes  servizos  municipais 
implicados.

- Asignación de aplicación presupostaria e de centro de custe ás facturas recibidas.

- Relación cos provedores ao respecto das declaracións fiscais formuladas polo Concello 
en cumprimento da normativa vixente.

- Seguimento dos saldos vivos de acredores e debedores por conceptos non tributarios e 
conciliación permanente dos mesmos.

9.- Control contable do inmobilizado do Concello, de conformidade co disposto na Instrución 
de Contabilidade para a Administración Local.

10.- Tramitación dos expedientes de xestión conxunta de operacións de disposición de gasto e 
recoñecemento de obrigas atribuídas á Alcaldía.

11.-  Funcións propias da xestión ordinaria en materia de retribucións e seguridade social do 
persoal municipal, en directa colaboración, en todo o requirido, coa unidade de persoal, e que 
comprenderá, entre outras;

- Elaboración  e xestión da nómina  dos empregados  municipais  e  tratamento das  súas 
incidencias.

- Tramitación ordinaria en materia de seguridade social do persoal municipal, realizando 
as  actuacións  e  cálculos  oportunos,  así  como  a  tramitación  dos  correspondentes 
impresos de liquidación ante  a TGSS.

- Liquidación de asistencias e indemnizacións por reunións dos membros dos tribunais e 
outros órganos colexiados.

- Liquidación  de   gastos  indemnizables  e  dietas  por  desprazamento  dos  empregados 
municipais.
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De calquera xeito, o conxunto de actuacións e funcións  levadas a cabo pola Unidade, 
serán obxecto de supervisión e seguimento directo po parte do Interventor.

02.02. UNIDADE DE  TESOURERÍA

As funcións xenéricas desta unidade estarán vinculadas co manexo e custodia de 
fondos,  valores e efectos  da Entidade local,  así  como á xestión tributaria e recadación 
municipal,  co  alcance  dado  polo  RD  1174/1987,  demais  normativa  de  aplicación  e  a 
vixente RPT.  

As competencias desta unidade vertebraranse entorno a tres eidos competencias básicos; 
Tesourería, Xestión Tributaria e Recadación.

� TESOURERÍA

Neste  eido  competencial,  a  Unidade  asumirá  a  tramitación  e  xestión  administrativa  dos 
expedientes  vinculados  ás  competencias  atribuídas  normativamente  á  Tesourería, manexo e 
custodia de fondos, valores e efectos da Entidade local, de conformidade co exposto no RD 
1147/1987.

En todo caso, pódense destacar, a modo de resumo, e sen ánimo exhaustivo, como funcións e 
tarefas  máis  estacadas  a  realizar,  no eido competencial  desta  unidade,  as  que deseguido  se 
sinalan;

1.- Elaboración e execución do plan de disposición de fondos  ,   coa finalidade de optimizar os 
recursos  líquidos  dispoñibles.  Esta  función  comprenderá,  entre  outras,  as  seguintes  tarefas 
principias;

- A realización de estudos e presupostos de tesourería para a súa correcta programación, 
distribuíndo no tempo as dispoñibilidades de diñeiro, para a adecuada satisfacción das 
obrigas económicas.

- Realización da óptima distribución das dispoñibilidades líquidas, tanto excedentes como 
operativas,  en  contas  bancarias  ou  outras  inversións  temporais  permitidas  pola 
lexislación vixente, para obter a máxima rendabilidade e operatividade.

- Establecer  calendarios  e  previsións  de  pagos  cos  acredores,  conforme  ás  normas 
establecidas.

- Calquera  outra  relacionada  cos  servizos  de  caixa  /  bancos  que  se  lle  asigne  pola 
Alcaldía,  e  que se considere  necesaria  para o  adecuado funcionamento dos servizos 
públicos municipais.

2.- A prestación do servizo de caixa e bancos, que comprenderá:

- Atender o servizo de recadación de ingresos, tanto de xeito directo como, no seu caso, a 
través de entidades colaboradoras.
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- Facer  efectivas as ordes de pago,  tanto presupostarias como extrapresupostarias,  ben 
sexa por cheque, transferencia ou compensación.

- Prestación do servizo de Caixa, realizando cantos cobros e pagos se efectúen na Caixa 
Municipal.

- Mantemento actualizado do banco de datos de acredores por transferencia bancaria.

- Pago de haberes a empregados municipais e emisión de certificacións a efectos fiscais

- Control e xestión dos valores correspondentes a finanzas, depósitos e avais.

- Formalización  dos  ingresos  con  arranxo  ao  procedemento  establecido,  así  como 
confección  de  arqueos  diarios,  mensuais,  ordinarios  e  extraordinarios, 
responsabilizándose  da  custodia  da  documentación  de  cobros  e  pagos;  todo  elo  sen 
prexuízo das funciones contables que correspondan á Intervención Municipal.

- Realización diaria do arqueo de Caixa, para comprobación e reconto das existencias.

- Venta de timbres municipais.

- Contabilización e emisión das cartas de pago correspondentes aos ingresos realizados na 
conta bancaria e que sexan requiridos polos interesados ou polos servizos municipais.

- Xestión da Caixa Fixa da Tesourería, con realización dos pagos e control da mesma.

- Recepción de avais e fianzas, responsabilizándose do mantemento do correspondente 
Rexistro.

- Recepción e tramitación do movemento diario coas entidades bancarias, propoñendo os 
traspasos de efectivo ás contas bancarias.

- Xestión  da  banca  electrónica,  recepción  e  envío  de  ficheiros,  facéndose  cargo  dos 
ingresos das entidades colaboradoras para a súa posterior aplicación contable.

- Consultas de saldos e movementos de contas, así como do seguimento e conciliación 
dos saldos bancarios.

- Realización por vía telemática do pago de relacións contables e pagos individualizados.

- Control e emisión de cheques, pagarés e outros documentos de pago.

- Recepción, tratamento e arquivo de documentación bancaria.

- Contabilización de todas as transaccións e movementos que se realicen na Tesourería 
Municipal.

- Control e xestión dos pagos á  Axencia Tributaria, Seguridade Social, Xulgados, etc.

- Mantemento dos seguintes rexistros: cotas bancarias, datos bancarios de terceiros, avais 
e fianzas, certificacións de descuberto, etc.

- Formación e mantemento do arquivo documental de Tesourería.

- Calquera  outra  relacionada  cos  servizos  de  caixa  /  bancos  que  se  lle  asigne  pola 
Alcaldía,  e  que se considere  necesaria  para o  adecuado funcionamento dos servizos 
públicos municipais.
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3.- A xestión do endebedamento, no relativo a análise e proposta de operacións de crédito 
nas súas distintas modalidades, coa finalidade de financiar os programas ou proxectos de 
inversión, asumindo, asemade, a elaboración e tramitación dos expedientes de concertación 
de préstamos.

Igualmente,  a  realización,  en  todo  caso,  daqueloutras  tarefas/funcións  que  entren 
dentro deste eido competencial  e sexan propias da capacitación profesional do persoal 
adscrito

� XESTIÓN TRIBUTARIA E RECADACIÓN

Neste  eido  competencial,  a  Unidade  asumirá  a  tramitación  e  xestión  administrativa  dos 
expedientes  vinculados  ás  competencias  atribuídas  ao  Concello,  en  materia  de  Xestión 
Tributaria e Recadación, co alcance que determina o RD 1174/1987, restante normativa en 
materia tributaria e de recadación, e a presente RPT.

En todo caso, pódense destacar, a modo de resumo, e sen ánimo exhaustivo, como funcións e 
tarefas máis estacadas a realizar, no eido da xestión tributaria e recadación municipal, as que 
deseguido se sinalan (funcións exercidas de modo directo, ou con carácter supervisor respecto 
das entidades ou organismos en que se delegue o exercicio das mesmas)

- Cobro dos recibos municipais en período voluntario e executivo. Aceptación dos cargos 
e resolución de incidencias (erros, duplicidades, etc.).

- Tramitación de expedientes de aprazamento e fraccionamento de débedas.

- Control  e  formalización  dos  ingresos  realizados  polos  contribuíntes  en  relación  ás 
débedas pendentes.

- Realización de campañas diversas para o cobro das débedas municipais pendentes de 
cobro.

- Expedición  de  liquidacións  e  recibos  aos  contribuíntes  unha  vez  rematado  o  prazo 
voluntario, efectuando o seguimento ata o cobro.

- Expedición,  realización  de  trámites  e  seguimento  de  certificacións  de  descuberto  e 
providencias de apremio, incluíndo a expedición de mandamentos de embargo, de ser o 
caso.

- Obtención de información relativa aos debedores municipais procedente dos Rexistros 
Públicos, Entidades Bancarias, Seguridade Social, etc.

- Xeración de remesas de certificacións de descuberto e coordinación, no seu caso, cos 
Organismos que teñen delegación en materia de recadación executiva.

- Seguimento  do  estado  da  débeda  e  proposta  de  baixa  de  valores  en  recibo  por 
prescrición, insolvencia, etc.

80 de 229



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

- Certificación  de  débedas  pendentes  e  proposta  de  compensación  para  acredores 
municipais.

- Levanza da Contabilidade de Recadación, conciliación dos saldos resultantes e control 
da conta restrinxida de recadación.

- Xestión das domiciliacións bancarias para o pago de tributos.

- Formación das Contas Anuais de Recadación.

- Tramitación  dos  expedientes  de  devolución  de  ingresos  indebidos  (subvencións, 
impostos, taxas, etc).

- Elaboración e tramitación dos expedientes relativos a ordenanzas fiscais, realizando os 
estudos  xurídicos  e  económicos  respecto  ao  rendemento  e  efectos  das  mesmas, 
asumindo, igualmente, a elaboración de estatísticas e memorias de xestión.

- Elaboración e tramitación dos expedientes relativos á confección e actualización dos 
padróns  dos  tributos  e  taxas  municipais,  coordinándose  coas  entidades  que  teñen 
competencia delegada ao respecto.

- Elaboración da proposta de anteproxecto do Presuposto Municipal de ingresos.

- Elaboración e tramitación de expedientes relativos a contribucións especiais e cotas de 
urbanización.

- Elaboración  e tramitación  de outros  expedientes  de  liquidación  de  tributos  e  outros 
ingresos de dereito público, así como baixas e devolucións de ingresos.

- Proposta de incoación de expedientes sancionadores en materia tributaria.

- Asesoramento  xurídico-tributario  e  resolución  de  recursos  e  reclamacións  de  índole 
tributaria.

- Apoio aos letrados municipais para a representación e defensa do Concello nos recursos 
contenciosos administrativos en materia tributaria e financeira, cando así sexa requirido.

- Elaboración e desenvolvemento dos plans de actuación en materia tributaria que se lle 
encomenden.

- Comprobación formal dos datos consignados  nos documentos tributarios e preparación 
da información para o seu tratamento informático.

- Elaboración, seguimento e execución, de ser o caso,  do plan de inspección de tributos, 
mediante actuacións do seguinte tipo:

• A investigación de feitos impoñibles ignorados polo Concello e a conseguinte 
atribución ao suxeito pasivo.

• A comprobación da exactitude das débedas tributarias ingresadas en virtude de 
declaracións - documentos de ingreso.

• A integración definitiva de bases tributarias.

• Realización  de  actuacións  de  información  que  se  precisen  en  relación  con 
particulares, ou outros organismos, e que conduzan á aplicación de tributos.
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• Comprobación do valor das rendas, produtos, bens e demais elementos do feito 
impoñible.

• Verificar o cumprimento dos requisitos esixidos para a concesión ou desfrute de 
beneficios fiscais.

- Atención aos contribuíntes en todos o relacionado cos aspectos tributarios municipais ou 
de ingresos de dereito público. 

- Tramitación  dos  expedientes  de  liquidación  de  tributos  e  prezos  públicos,  tomando 
como  base   as  declaración  dos  contribuíntes  e  a  información  dispoñible  pola 
Administración  Municipal,  determinando  a   base  impoñible  e  demais  elementos  da 
relación tributaria.

- Recepción de declaración de modificación de datos fiscais (domicilio fiscal, etc).

- Emisión dos documentos cobratorios nos períodos voluntarios, así como recepción de 
declaración-liquidacións,  asumindo,  igualmente,  a  asistencia  aos  interesados  na  súa 
confección.

- Mantemento da información contida nas bases de datos tributarias.

- Elaboración e xestión de censos e padróns fiscais.

- Elaboración e proposta de  convenios e concertos fiscais.

- Control e inspección das liquidacións do Imposto sobre Construcións e restantes taxas 
que requiran dun especial control e inspección.

- Calquera outra que se asigne dende a Alcaldía, e se considere necesaria para o adecuado 
funcionamento dos servizos públicos municipais.

- Realización, en todo caso, daqueloutras funcións/tarefas que entren dentro deste eido 
competencial e sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito

En todo caso, o conxunto de funcións e actuacións levadas a cabo pola Unidade, 
serán obxecto de supervisión e seguimento directo po parte do Tesoureiro/a.
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03. DEPARTAMENTO DE URBANISMO

Esta(e) departamento ten por obxecto a organización, dirección e control da ocupación e 
utilización do solo e, no seu caso, subsolo e vo segundos usos, o cal conleva  o control da súa 
transformación e usos mediante a urbanización, a edificación e a rehabilitación do patrimonio 
inmobiliario, así como a protección da legalidade urbanística e medioambiental, as actividades 
de  todo  tipo  que  sexan  competencia  de  regulación  e  control  municipal  en  particular  nos 
aspectos propios competencias do departamento e a xestión e aplicación do réxime sancionador. 
Todo isto,  dentro do marco competencial  que a normativa establece  para  a Administración 
Local,  en  relación  coas  restantes  Administracións  e  dentro  das  previsións  e  directrices 
normativas vixentes en cada momento.

Este  departamento  prestará,  con  carácter  xeral,  as  funcións  que de  seguido se 
relacionan,  a modo de resumo, sen ánimo exhaustivo, e de conformidade cos principais 
eidos competenciais  asumidos e nos termos  das previsións normativas que resulten  de 
aplicación en cada momento.

Eido competencial da xestión urbanística

� PLANEAMENTO E XESTIÓN

As  responsabilidades  asumidas  polo  departamento,  neste  eido,  que  se  exercerán  coa 
colaboración da Secretaría Xeral nos aspectos normativamente requiridos, se traducen nas 
funcións que a continuación se relacionan;

a. Formular a instancias da Corporación os plans e instrumentos de ordenación urbanística 
previstos na Lei 9/2002 ou na que a sustitúa ou modifique. Esta función realizarase, no 
seu caso, en colaboración cos equipos externos que poidan ser expresamente contratados 
para execución e desenrolo do planeamento. Tamén de oficio formularanse as propostas 
de  adecuación,  adaptación  ou  modificación  do  planeamento  cando  se  aprecien 
circunstancias que así o requiran.

b. Emprazar  as  infraestruturas,  equipamentos,  áreas,  zonas  ou  centros  de  produción 
específicos e residenciais do xeito máis adecuado para a poboación.

c. Dentro da elaboración do planeamento, propoñer a división do territorio municipal en 
áreas de solo urbano, de núcleo rural, urbanizable e rústico.

d. Establecer zonas de distinta utilización segundo a densidade da poboación que vaia a 
utilizalas, porcentaxe de terreo que poida ser ocupado por construcións, volume, forma, 
número de plantas,  clase e destino dos edificios, con arranxo ás  ordenacións xerais 
vixentes.

e. Propoñer e determinar o trazado das vías públicas de titularidade municipal.

f. Establecer espazos libres para parques e xardíns públicos en proporción adecuada ás 
necesidades poboacionais.
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g. Propoñer e sinalar o emprazamento e características dos centros e servizos de interese 
público e social, centros docentes e análogos.

h. Cualificar  terreos  para a  construción de vivendas suxeitas  aos  diferentes  réximes de 
protección pública.

i. Determinar a configuración e dimensionamento das parcelas edificables.

j. Determinar o uso do solo, do subsolo e das edificacións.

k. Orientar a composición arquitectónica das edificacións e regular, nos casos en que fose 
necesario e admisible, as súas características estéticas.

l. Propoñer a regulación de usos en áreas de actividade empresarial, industrial e outras.

Polo que respecta á execución e desenrolo do planeamento, as tarefas básicas  serían:

m. Informar  técnica  e  urbanisticamente os  proxectos de obras  de edificación  en todo o 
termo municipal, tanto de titularidade privada como pública 

n. Informar técnica e urbanisticamente os proxectos de obras de urbanización,  tanto de 
titularidade pública como privada.

o. Fomentar a iniciativa dos particulares, apoiando e promovendo a súa participación nos 
procesos de execución, mediante a facilitación de todo tipo de documentación pública 
nos termos da lexislación de aplicación.

p. Colaborar  no  seu  caso  na  elaboración  da  documentación  previa  relacionada  coa 
execución da urbanización (expropiacións, etc.).  

Realización, en todo caso, daqueloutras tarefas que entren dentro deste eido competencial e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito

� LICENZAS e DISCIPLINA

Nesta  unidade  asumirase  tamén  a  tramitación,  informe  e  proposta  de  resolución  da 
totalidade dos expedientes relativos a autorizacións, licencias ou permisos, reposición da 
legalidade  e  sancionadores,  nas  seguintes  materias  e  na  medida  en  que  se  trate  de 
competencias municipais;

- Disciplina Urbanística (Concesión Licencias urbanísticas: obras, actividades, ocupación, 
etc.), expedientes de protección e reposición da legalidade urbanística, sancionadores, 
de ruínas e ordes de execución, autorizacións previas para edificación en solo rústico, 
etc.). 

- Actividades Insalubres, Nocivas, Molestas e Perigosas, incluída a obriga da levanza do 
preceptivo libro rexistro das licencias deste tipo de actividades.
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- Actividades  sometidas  ao  deber  de  obtención  de  licenza  de  apertura,  instalación  ou 
funcionamento, sexan de establecementos fabrís, industriais, comerciais ou de calquera 
outra índole.

- Actividades sometidas ao  RD 2816/1982, polo que se aproba o Regulamento Xeral de 
Policía de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas.

- Policía  medioambiental  (Ruídos,  verquidos,  contaminación,  animais  potencialmente 
perigosos, etc.).

- En  xeral,  todas  as  actividades  dos  particulares  e  entidades  sometidas  a  un  control 
municipal similar ao exposto.

Realización, en todo caso, daqueloutras tarefas que entren dentro deste eido competencial e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito.

� COORDINACIÓN  E  COOPERACIÓN  ENTRE  ADMINISTRACIÓNS  E  CON  EMPRESAS  DE 
SERVIZOS PÚBLICOS

Tendo en conta a interrelación de numerosas  actuacións tanto de outras  administracións 
como das municipais que afecten a competencias alleas, sectoriais, estatais, autonómicas ou 
provinciais, o Departamento informará sobre as afeccións e tramitación, sin perxuizo das 
competencias e os propios informes da Secretaría Municipal. 

Esto  será  especialmente  importante  nos  casos  de  actuacións  de  urbanización  nos  que 
haberán de coordinarse as afeccións ao dominio público dos servizos urbanos de distinta 
titularidade. En caso de discrepancia dos titulares afectados, corresponderá a este Servizo 
propoñer as solucións técnicas a empregar.

Tamén  neste  senso,  o  Departamento  se  responsabilizará,  a  través  de  Secretaría,  de 
comunicar  e  requerir  aos  titulares  de  servizos  públicos  as  previsión  de  actuacións 
municipais  de  urbanización  que  poidan  afectar  a  servizos  existentes  ou  que  deban 
completarse  con  servizos  inexistentes,  para  unha  colaboración  e  coordinación  das 
actuacións.

Realización, en todo caso, daqueloutras tarefas que entren dentro deste eido competencial e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito.

� INFORMES  DE  PLANS  SECTORIAIS  E  DE  INFRAESTRUTURAS  DE  INCIDENCIA 
SUPRAMUNICIPAL

O Departamento asumirá a elaboración de informes,  no que resulte relevante para Fene, 
sobre  calquera  plan  sectorial  ou  similar  en  tramitación  (p.  ex.,  Plan  de  Ordenación  do 
Litoral de Galicia; Plans de Vivenda; Plan de Portos de Galicia; Plan de Acuicultura;  ou 
similares) ou plans e proxectos de infraestruturas de incidencia supramunicipal.

No  seu  caso,  realizará  para  consideración  da  Corporación  as  propostas  que  estime 
procedentes para a súa inclusión e adaptación do planeamento afectado. 
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Realización, en todo caso, daqueloutras tarefas que entren dentro deste eido competencial e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito.

Eido competencial de medio ambiente  

Este  departamento  asumira  a  realización  das  funcións  e  actuacións  necesarias  para  a 
conservación e mantemento xeral dos espazos naturais do Concello, respectando os requisitos 
establecidos pola lexislación medioambiental vixente. Asumirase así a protección da legalidade, 
aplicación  do  réxime  sancionador  e  tramitación  da  totalidade  dos  expedientes  en  materia 
medioambiental  que  afecten  ó  Concello,  todo  isto,  dentro  do  marco  competencial  que  a 
normativa  establece  para  a  Administración  Local,  e  dentro  das  previsións  e  directrices 
normativas vixentes en cada momento. Competencias xerais que se traducen nunha serie de 
tarefas significativas a realizar, que a continuación se relacionan, a modo de resumo, e sen 
ánimo exhaustivo;

- Apoio e asistencia técnica a cidadanía en trámites de denuncia, queixas e reclamación, 
por  problemáticas  de  diversa  índole ambiental  :  ruídos,  pragas,  danos e  afeccións  ó 
medio ambiente, vertidos ...

- Coordinación na xestión municipal da recollida de RSU e limpeza viaria , recollida de 
aceites usados, restos vexetais, e voluminosos.

- Coordinación na xestión municipal  do Punto Limpo e mini puntos  limpos.  Rexistro 
incidencias.

- Control e coordinación do servizo de desratización municipal.

- Tarefas de control, supervisión e funcionamento das EDAR do municipio, (dentro das 
competencias municipais, non asumidas pola Xunta de Galicia),  xestión e trámite de 
documentación, contacto coa empresa xestora.

- Instrución, cumprimentación de documentación e soporte de expedientes.

- Tramitación de axudas e subvencións  de diversa natureza dentro do ámbito ambiental, e 
outras áreas con outras entidades (Consellería do Medio Rural, Consellería de Medio 
Ambiente,  territorio  e  Infraestruturas,  Deputación,  INEGA...).  Seguimento  dos 
Convenios de colaboración. 

- Planificación de actuacións encamiñadas á mellora, incremento e adecuación de zonas 
verdes e espazos recreativos. Campañas de divulgación. 

- Solicitude  de  limpeza  de  ríos,  vixilancia  sanitaria  das  augas  das  fontes  públicas 
municipais, sinalización conforme a normativa vixente.

- Trámite, elaboración, supervisión, instrución, notificacións e seguimento de informes e 
expedientes  de:  vertidos,  augas,  residuos,  prevención  de   incendios  forestais, 
contaminación... 
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- Realización,  en  todo  caso,  daqueloutras  tarefas  que  entren  dentro  deste  eido 
competencial e sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito

Eido competencial de apoio á contratación de obras municipais  

� CONTRATACIÓN

Como apoio en funcións técnicas á contratación, son funcións do Departamento: formar parte, 
co membro que se designe, da mesa de contratación para obras de carácter municipal.

Eido competencial de apoio ás obras e servizos municipais  

� OBRAS E SERVIZOS

Como apoio en funcións técnicas ás obras e servizos son funcións do Departamento: 

- Dirección de Obra ou responsabilidade dos contratos de obras municipais.

- Apoio aos servizos municipais de obras, alumeado, etc.

03.01. UNIDADE TÉCNICA

Nesta  unidade  asumirase  o  desenvolvemento  e  prestación  das  funcións  técnicas 
necesarias  para  o  exercicio  das  competencias  propias  do  Departamento,  nos  tremos  do 
anteriormente  sinalado,  así  como para  a  tramitación dos  expedientes  correspondentes.  Esta 
unidade encargarase,  de conformidade co carácter  especializado do seu persoal  adscrito,  da 
emisión de informes, redacción de proxectos técnicos, memorias valoradas, certificacións de 
obras, e demais documentos similares no eido da especialidade que a cada un dos técnicos lle 
corresponde.  Cada  un  dos  técnicos  integrantes  deste  Departamento  ten  a  súa  necesaria  e 
obrigada independencia funcional na emisión dos seus informes e redacción dos documentos 
que lle corresponda en atención á súa formación e especialización técnica. Así mesmo, en caso 
do recurso á externalización na prestación operativa dos servizos propios do departamento, esta 
unidade  deberá  asumir,  entre  as  súas  funcións  básicas,  a  supervisión,  control  e  inspección 
técnica dos mesmos.

En  xeral,  esta  unidade  encargarase  da  prestación  dun  asesoramento  técnico 
especializado,  necesarios  e  directamente  relacionados  co  exercicio  das  competencias  e 
tramitación dos expedientes propios do Departamento. 

03.02. UNIDADE ADMINISTRATIVA
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Corresponderalle  a  responsabilidade  na  tramitación  administrativa  ordinaria  dos 
expedientes  relacionados  coas  competencias  asumidas  polo  Departamento,  nos  termos  do 
anteriormente  sinalado.  Deste  xeito  encargarase  de  tódalas  tarefas  de  índole  administrativa 
necesarias para a tramitación dos referidos expedientes, e de conformidade coa capacitación 
profesional do persoal adscrito
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04. DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE

Este departamento asumirá  as funcións xenéricas  de seguridade  en lugares  públicos, 
ordenación do tráfico de persoas e vehículos nas vías urbanas, así como todas as demais tarefas 
atribuídas  á  Policía  Local  segundo  o  estipulado  na  normativa  vixente  en  cada  momento  - 
LBRL, Lei Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridades,  Lei 4/2007, 
de 20 de abril, de coordinación de Policías Locais de Galicia e Decreto 243/2008, do 16 de 
outubro, que desenvolve esta última, así como a restante normativa de aplicación -
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05. DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE

Este Departamento responsabilizarase, incluído o seu control, impulso e seguimento, das 
actuacións  relacionadas  coa  atención  primaria  en  materia  de  asistencia  social,  os  servizos 
sociais de primeiro nivel,  o deseño e implementación das políticas  de inclusión e inserción 
social, así como aqueles programas e actuacións co obxectivo común de mellorar o benestar 
social da poboación municipal, con especial incidencia en aqueles colectivos con maior risco de 
exclusión e inadaptación social, todo elo baixo a supervisión do Coordinador departamental.

05.01. UNIDADE DE ATENCIÓN PRIMARIA

Esta unidade,  considerando  as  directrices  emanadas  da  Lexislación  aplicable,  será  o 
elemento básico do sistema no que se refire á prevención, detección, análise de necesidades, 
programación  do traballo  social  e prestación de servizos adecuados ás  mesmas.  Polo tanto, 
deberá asumir a responsabilidade de ser a canle normal e inicial de acceso aos servizos sociais 
do Concello, xa que constitúen o nivel máis próximo ao usuario e ao seu ambiente familiar e 
social.

A modo de resumo,  e sen ánimo exhaustivo, pódense sinalar unha serie de funcións a 
realizar pola Unidade;

- A detección e análise das necesidades e carencias sociais.

- Xestión das prestacións e dos servizos especializados.

- Xestión dos expedientes de axudas e subvencións.

- Seguimento, avaliación e control dos centros e servizos propios ou concertados.

- Seguimento e aplicación dos programas de acción social.

- A información, orientación e asesoramento aos cidadáns sobre os seus dereitos sociais e 
recursos dispoñibles, así como os procedementos para o seu exercicio, así como, no seu 
caso, a intermediación necesaria para que sexan efectivos.

- A prevención no ámbito da comunidade.

- A  mellora  da  autonomía  persoal  así  como  a  integración  e  permanencia  no  medio 
familiar e social mentres sexa desexada e convinte.

- A inserción social dos membros marxinados e excluídos da comunidade.

- A animación e desenvolvemento comunitario.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 
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05.02. UNIDADE DE AXUDA NO FOGAR 

Dentro deste marco funcional da unidade asumirase, de xeito preferente, a adecuada prestación 
do  servizo  de  atención  domiciliaria,  que  será  prestado  de  xeito  operativo  e  material  polos 
auxiliares  de  axuda  no  fogar,  baixo  a  directa  supervisión  do  traballador  social  adscrito  á 
unidade. 

05.03. UNIDADE DE IGUALDADE E ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR

Esta unidade prestará un servizo social de atención especializada á muller, que facilite 
atención, acollida, información e asesoramento a mulleres, co obxecto de prever ou dar resposta 
a situacións de emerxencia, discriminación, maltrato ou desamparo.

Prestará un servizo especializado de asesoría, orientación e apoio ás mulleres nas súas 
necesidades e demandas específicas.

A modo de resumo,  e  sen ánimo exhaustivo pódense sinalar unha serie de funcións a 
realizar pola Unidade:

- Asesorar e orientar á muller sobre os seus dereitos e formas de inserción laboral.

- Facilitar  información  e  asesoramento  xurídico,  así  como  atención  psicolóxica  ás 
mulleres que a demanden.

- Desenvolver  programas  de  promoción  e  participación  social,  de  prevención  e 
intervención para colectivos de mulleres de alto risco, especialmente, mulleres vítimas 
da violencia doméstica.

- Información en materia de recursos.

- Calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade das mulleres que de 
forma individualizada o demanden.

- Información e asesoramento en materia de igualdade de oportunidades aos grupos de 
mulleres que de forma colectiva o demanden.

- Avaliación periódica das actuacións desenvolvidas.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

Asemade, e dentro do marco competencial xeral do departamento, esta unidade  tamén 
asumirá a posta en marcha de programas e actuacións especialmente orientados cara a  atención 
e integración socio-familiar dos cidadáns. Asumirase, así, a atención das necesidades sociais 
específicas que poidan xurdir no ámbito familiar, o cal  implica a posta en marcha de actuacións 
e  programas  encamiñados  á  prevención  e  superación  das  problemáticas  derivadas  da 
desintegración  familiar,  afrontado  problemas  especialmente  vinculados  coa  infancia,  a 
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xuventude, a 3ª idade, así como toda a problemática derivada da marxinación ou non inclusión 
social (desemprego, falta de recursos, inadaptación social, etc…). 

Competencias e funcións que, en todo caso, se traducirán na realización das seguintes tarefas e 
actuacións;

- Estudio e valoración das demandas, derivadas dun adecuado sistema de avaliación de 
necesidades, dando lugar ao correspondente deseño de propostas de intervención, cos 
obxectivos e estratexias a seguir, mobilizando e asignando os recursos necesarios.

- Deseño e desenvolvemento de proxectos de intervención individual e/ou familiar en 
núcleos desestructurados, conflitivos ou en momentos de crise.

- Valoración e seguimento, en colaboración cos outros servizos sociais, de todo o referido 
á  infancia,  terceira  idade,  minusvalía,  etc…  ou  calquera  outro  problema  que  sexa 
susceptible de afectar á integración familiar e social dos usuarios.

- Colaboración e participación puntual noutros programas e proxectos englobados dentro 
dos Servizos Sociais.

- Avaliación periódica das actuacións desenvolvidas.

- Colaboración na prestación dos restantes servizos e funcións propios polo departamento, 
de conformidade coa cualificación profesional do persoal adscrito.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

05.04. UNIDADE ADMINISTRATIVA

Nesta unidade asumirase a tramitación administrativa da totalidade dos expedientes cuxa 
materia  son  competencia  do  Departamento.  Polo  tanto,  responsabilizarase  do  aspecto 
meramente  administrativo  e  operativo,  no  tocante  aos  expedientes  asumidos  polo 
Departamento, prestando auxilio administrativo ao conxunto do departamental.
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06. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

No  seo  deste  Departamento  asumirase  a  realización  das  actuacións  necesarias  para 
garantir o bo estado e mantemento das infraestruturas, dotacións, espazos e vías públicas de 
titularidade municipal,  mediante o persoal  propio ou ben acudindo  a servizos ou empresas 
externas que, en todo caso, serán obxecto de supervisión e control por parte deste departamento.

Debido ao seu carácter operativo e funcional, o departamento divídese nunha serie de 
Unidades, que actuarán con certa autonomía.

06.01. UNIDADE DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO DE INSFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

No seo desta unidade se asumirá a realización das tarefas e actuacións necesarias para 
garantir o bo estado e mantemento das infraestruturas, dotacións, espazos e vías públicas de 
titularidade  municipal.  Máis  concretamente,  as  tarefas  a  realizar  serán  a  conservación  das 
instalacións,  vías  e  espazos  públicos  municipais,  o  mantemento  da  rede  eléctrica  pública 
municipal, así como a realización das obras e servizos necesarios para o bo estado do tecido 
infraestrutural do Concello.

Estas funcións serán asumidas polo persoal adscrito, de conformidade á súa especialización e 
cualificación profesional, e nos termos do especificado a continuación, a modo de resumo, e 
sen ánimo exhaustivo;

- Realización das actuacións necesarias para a Conservación e mantemento xeral dos 
espazos públicos, vías, e infraestruturas públicas en xeral, que sexan de competencia municipal, 
así como das actuacións necesarias para adecuada prestación dos servizos básicos competencia 
da entidade municipal.

- Realización  das  actuacións  necesarias  para  a  reparación,  reposición  e  ,  en  xeral, 
adecuado estado de conservación e mantemento de instalacións e rede eléctrica municipais.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

Ao  marxe  das  funcións  e  competencias  anteriormente  sinaladas,  aqueloutras 
tarefas expresamente relacionadas cos restantes servizos básicos asumidos polo Concello, 
e que non se asuman na referida Unidade de Vías e Obras, serán obxecto de prestación 
polo persoal que, de conformidade coa súa especialización e capacitación profesional, se 
integre nas seguintes unidades - 02, 03, 04, e 05 -, e baixo a directa supervisión operativa 
do posto de ENCARGADO DE SERVIZOS-.
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06.02. UNIDADE DE CEMITERIOS

Encargarase da realización das actuacións necesarias para a reparación, reposición e , en 
xeral, adecuado estado de conservación e mantemento do cemiterio municipal

06.03. UNIDADE DE XARDINARÍA

Encargarase  da conservación  e mantemento  xeral  dos  espazos naturais  do Concello, 
respectando  os  requisitos  establecidos  pola  lexislación  medioambiental  vixente. Así, 
responsabilizarase da conservación e mantemento dos xardíns e espazos verdes públicos 
municipais,  asumindo  a  realización  das  actuación  necesarias  para  o  logro  deste 
obxectivo xeral.

06.04. UNIDADE DE LIMPEZA VIARIA

Encargarase  da realización das actuacións necesarias  para  a adecuada prestación do 
servizo de limpeza viaria.

06.05. UNIDADE DE LIXO

Encargarase  da realización das actuacións necesarias  para  a adecuada prestación de 
recollida e tratamento do lixo.

06.06.  UNIDADE  DE  CONSERXERÍA,  MANTEMENTO,  CONSERVACIÓN  E 
LIMPEZA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

Nesta unidade asumiranse a prestación das actuacións necesarias e propias dun servizo 
de mantemento, conservación, limpeza e conserxería das instalación municipais  a supervisión 
do servizo de limpeza dos edificios e instalacións de titularidade municipal, de conformidade 
coa capacitación e especialización profesional do persoal adscrito.

No que ao eido específico da conserxería se refire, - sección de conserxería - compre 
sinalar,  a  modo  de  resumo,  e  sen  ánimo  exhaustivo,  como  tarefas  máis  significativas  a 
realizar; 

- Coidado, custodia e mantemento integral das instalacións municipais.
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- Información ao público sobre dependencias, localización de oficinas, etc.

- Apoio en eventos culturais e outros, canalización do público e visitantes, etc., e incluso 

acompañamento durante a celebración de actos públicos.

- Vixilancia e custodia de instalacións, apertura e peche de dependencias, comunicando 

anomalías  e  defectos  ó  servizo  de  mantemento  cando,  pola  súa  complexidade,  non 

podan ser reparadas por eles mesmos.

- Axuda en traslados de oficinas, arquivos e mobiliario.

- Coidado do orde e convivencia en dependencias públicas e aviso aos responsables cando 

se producen alteracións.

- Realización  de  pequenos  traballos  de  mantemento  e  reparacións  das  instalacións, 

propios da cualificación profesional dos postos de conserxería

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro deste eido competencial da unidade e 

sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito

En todo caso, todas estas tarefas serán realizadas baixo a directa supervisión operativa 
do posto de Responsable de Conserxerías.

No que ao eido específico da limpeza se refire  - sección de limpeza -, compre sinalar, 
a modo de resumo, que esta unidade se encargará da realización das actuacións necesarias para 
garantir o adecuado estado de limpeza e asepsia das instalacións municipais,; tarefas que serán 
asumidas, de xeito directo, polos Peóns de Limpeza, e baixo a directa supervisión operativa do 
posto de Encargado de Limpeza.
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07.  DEPARTAMENTO  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN,  DEPORTES  E 
BIBLIOTECA

Este  departamento  asumirá  o  desenvolvemento  das  competencias   vinculadas  á 
prestación dos servizos de cultura, deportes e biblioteca, de conformidade coas competencias 
asumidas, en cada eido respectivo, polo Concello.

Esta diversidade funcional require dunha vertebración en distintas unidades, que actuarán con 
certa con autonomía, en virtude da súa especialización funcional

07.01. UNIDADE ADMINISTRATIVA

Nesta unidade asumirase a tramitación administrativa da totalidade dos expedientes cuxa 
materia  son  competencia  do  Departamento.  Polo  tanto,  responsabilizarase  do  aspecto 
meramente  administrativo  e  operativo,  no  tocante  aos  expedientes  asumidos  no  eido 
competencial de cultura, deportes e biblioteca, prestando auxilio administrativo, con carácter 
transversal, ao conxunto do departamento.

07.02. UNIDADE DE PROMOCIÓN CULTURAL 

Esta unidade será a encargada do deseño e posta en marcha de programas de actividades 
socioculturais, de incentivar a participación cidadán en actividades lúdico-culturais e planificar 
e desenvolver as actividades festivas do Concello.

Estas funcións xerais materializaranse, preferentemente, nunha serie de tarefas concretas que, 
a modo de resumo, e sen ánimo exhaustivo, a continuación se sinalan;

- Asumir o deseño e posta en marcha de programas e actividades culturais e festivas.

- Incentivar a participación cidadán na actividade cultural e festiva municipal.

- Dinamizar e animar grupos de traballo e encontro de interese cultural.

- Asumir o estudio e valoración das demandas lúdico-culturais dos cidadáns.

- Asumir a atención e apoio aos grupos e entidades culturais do Concello.

- Asumir a realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial  da 
unidade, e sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

Compre  destacar,  asemade,  que  dentro  deste  marco  competencial  xeral  da  unidade, 
tamén  se  asumirá  a  prestación  das  actuacións  e  tarefas  necesarias  para  a  adecuada  e 
ordinaria xestión do museo municipal; funcións que serán asumidas, preferentemente, e 
de xeito directo, polo posto de Responsable de Museo.
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07.03. UNIDADE DE BIBLIOTECA

Nesta unidade deberanse  asumir as tarefas necesarias para o mantemento, ordenación e 
prestación dun servizo de calidade de todas as bibliotecas municipais. Dentro deste obxectivo 
xeral,  deberase  encargar,  particularmente,  da  automatización,  clasificación,  organización   e 
mantemento dos fondos existentes, así como a prestación dun servizo de atención ao público.

Asemade,  xunto  coas  tarefas  tradicionais  dunha  biblioteca,  esta  unidade  asumirá, 
igualmente,  as actuacións  propias  e  inherentes  dun servizo e programación  de animación á 
lectura, en tanto que un instrumento máis dentro do obxectivo último de favorecer o hábito da 
lectura  e  o  acceso  aos  libros.  Dentro  desta  finalidade  básica  de  promoción  da  lectura  na 
poboación municipal, esta unidade deberá asumir a programación de actividades e eventos que 
se orienten a este obxectivo.

A todo o anteriormente sinalado, se debe engadir, asemade,  como competencia propia 
da  unidade,  a  xestión  e  organización  da  actividade  ordinaria  da  biblioteca,  coas  tarefas 
derivadas da mesma.

Igualmente, tamén compre sinalar a colaboración que esta unidade deberá realizar na 
prestación  das  funcións  e/ou  tarefas  propias  do  servizo  de  arquivo  e  documentación, 
particularmente  por  parte  do  persoal  adscrito  e  que  acredite  capacitación  e  formación 
profesional para o desenvolvemento de tales cometidos funcionais

07.04. UNIDADE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Esta  unidade  asumirá  a  prestación  dos  servizos  propios  da  actividade  deportiva 
municipal,  dentro  do  marco  competencial  que a  lexislación establece  para  as  Corporacións 
Locais, e en congruencia coas necesidades e demandas derivadas da cidadanía. Obxectivo xeral 
que materializará, de xeito preferente, en dous eidos de actuación primordiais; programación e 
dinamización da actividade deportiva municipal e xestións e mantemento de instalacións 
deportivas municipais. 

No eido da dinamización e programación deportiva desenvolveranse as  tarefas e 
actuacións que a continuación se sinalan, a modo de resumo, e sen ánimo exhaustivo; 

- Organización e posta en marcha de todo tipo de actividades, eventos e actos que teñan 
por obxecto a divulgación e incentivación da actividade deportiva entre a cidadanía do 
Concello.

-  Organización e supervisión de competicións en diversas especialidades deportivas, así 
como a coordinación e complementación con outras competicións existentes ao marxe 
da entidade municipal.

- Coordinación,  supervisión  e  atención  de  necesidades  de  todos  os  clubes,  grupos  ou 
asociacións deportivas municipais, dentro dos límites competencias que a tal efecto teña 
recoñecido o Concello.
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- Posta  en  marcha  de  actividades  e  programas  de  animación  á  práctica  deportiva, 
especialmente  entre  sectores  nos  que  sexa  especialmente  recomendado  (infancia, 
maiores,  etc….). En casos necesarios,  deseño de programas específicos para ámbitos 
poboacionais  con  especiais  circunstancias  (diminuídos físicos  ou psíquicos,  infancia, 
terceira idade, etc…)

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro deste eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito

No  eido  da  xestión  e  mantemento  de  instalacións  deportivas  municipais,  será 
competencia  desta  unidade  a  prestación  dun  servizo  de  asistencia  operativa  e  loxística  de 
carácter xeral, asumindo a realización de tarefas vinculadas co mantemento e supervisión das 
instalacións propias.  A modo de resumo,  e  sen ánimo exhaustivo, pódense sinalar unha 
serie de funcións a realizar, con carácter xeral,  pola Unidade:

- Coidado, custodia e mantemento integral das instalacións dependentes da unidade.

- Información ao público sobre dependencias, localización de oficinas, etc.

- Vixilancia  e  custodia  de  instalacións,  apertura  e  peche  de  dependencias, 
comunicando anomalías e defectos, pola súa complexidade, non podan ser reparadas 
por eles mesmos.

- Axuda en traslados de oficinas, arquivos e mobiliario.

- Coidado da orde e convivencia en dependencias públicas e aviso aos responsables 
cando se producen alteracións.

- Realización de pequenos traballos  de mantemento e reparacións das instalacións, 
que  podan  ser  afrontadas  por  persoal  sen  especial  cualificación  técnica  ou 
profesional. 

- Apoio en eventos e actos públicos.

- Realización  de  tarefas  de  administración  ordinaria,  dentro  das  capacidades 
profesionais propias do persoal adscrito.

-  Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade 
e sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 
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08. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

Este  departamento  responsabilizarase  da  posta  en  marcha,  xestión  e  tutela   das 
actuacións necesarias para lograr o obxectivo final do desenvolvemento local, o fomento do 
emprego e a promoción económica no eido municipal.

Este obxectivo xeral traducirase nunha serie de tarefas concretas que, a modo de 
resumo, e sen ánimo exhaustivo, a continuación se sinalan; 

- Promover  accións  de  promoción  socioeconómica  para  colectivos  con  especiais 
dificultades  de reinserción socio-laboral,  en coordinación cos Servizos  de Asistencia 
Social.

- Asumir a búsqueda, solicitude, xestión e tramitación de todo tipo de subvencións.

- Promover actuacións que potencien a competitividade do tecido empresarial /comercial 
do Concello.

- Desenvolver estudios, proxectos e actividades de mellora para institucións, organismos 
e empresas.

- Realizar Estudios de Mercado Laboral e Formación.

- Levar a cabo Proxectos de Orientación e Información Profesional.

- Participar en Programas de Desenvolvemento Local e Comarcal. Neste senso buscará a 
combinación  de  fórmulas  asociativas  ou  consorciais  con  outras  Administracións 
Públicas  ou  entidades  sen  ánimo  de  lucro  dirixidas  a  mellorar  a  xestión  das  súas 
competencias e acceso ás devanditas liñas de axudas ou subvencións.

- Levar a cabo e xestionar Programas de Formación Ocupacional para desempregados así 
como Programas de Formación Continua para traballadores en activo e empresas.

- Potenciar  e  desenvolver  calquera  acción  tendente  á  consolidación  e  expansión  de 
empresas  xa  existentes,  así  como a  aparición  doutras  novas  creadoras  de  emprego, 
traballo e benestar social.

- Colaborar  con  Institucións  e  cos  Axentes  Sociais  (sindicatos  e  asociacións  de 
empresarios) para a posta en marcha de proxectos de interese para o entorno.

- Solicitar a cualificación e inscrición a aqueles organismos públicos que conveñan a fin 
de asegurar a participación do Concello en programas e concursos públicos de interese.

- Canalizar e investigar procedementos de acción e facer viables determinadas iniciativas 
municipais acordes cos obxectivos que se relacionan.

- En xeral, todas aquelas actuacións que se consideren convenientes para a potenciación 
do desenvolvemento local, dentro do eido competencial propio.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 
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09. EMISORA MUNICIPAL 

Asumirá a xestión directa e ordinaria da Radio Municipal, coa obrigas inherentes, baixo 
a directa supervisión do Órgano Municipal competente, e de conformidade coa capacitación e 
especialización profesional do persoal adscrito
Con  tal  finalidade  encargarase  da  realización  dunha  serie  de  tarefas  que  continuación  se 
detallan, a modo de resumo, e sen ánimo exhaustivo.

- Asumir a elaboración e deseño da programación.

- Encargarse  das  labores  xornalísticas  e  de  xestión  da  información  necesarias  para  o 

funcionamento ordinario do servizo

- Participar  directa  e  activamente  no  desenvolvemento  dos  programas  e  actividades 

radiofónicas.

- Asumir a realización das labores técnicas e de mantemento necesarias para o adecuado 

funcionamento do servizo

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

100 de 229



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

SERVIZOS TRANSVERSAIS

A continuación se procede á descrición dunha serie de servizos de carácter transversal,  con 
capacidade de actuación sobre a totalidade da administración municipal.

As funcións desempeñadas por estes servizos, así como polo persoal adscrito á mesma, serán 
realizadas  con  carácter  transversal  e  xeral  sobre  o  conxunto  da  administración  municipal, 
cubrindo as necesidades e requirimentos que poidan existir nos diferentes departamento e/ou 
unidades.

Se ben, estes servizos non se vinculan de xeito formal ou directo a ningún departamento, si que 
existirá unha dependencia xerárquica, dos mesmos, respecto da Alcaldía.

10. SERVIZO DE CALIDADE E NOVAS TECNOLOXÍAS 

Este  departamento  terá  un  claro  carácter  transversal,  prestando  apoio  a  todos  os 
departamentos  do  Concello,  no  ámbito  da  súas  competencias,  e  de  conformidade  coa 
capacitación e especialización profesional do persoal adscrito.

Encargarase  do  desenvolvemento  e  implantación  de  instrumentos  e  ferramentas 
informáticas  que  permitan  a  estandarización  e  homoxeneización  dos  procedementos 
administrativos  ordinarios  xerados  no  conxunto  da  administración  local,  xunto  coa 
implantación da administración electrónica, así como a xestión e actualización da páxina web 
municipal.

Este obxectivo xeral traducirase nunha serie de tarefas que, a modo de resumo, e 
sen ánimo exhaustivo, a continuación se sinalan; 

- Xestión e actualización da páxina web.

- Resolución das incidencias dos usuarios.

- Implantación de novos sistemas e administración electrónica.

- Implantación  de ferramentas  informáticas  para  a  estandarización  e normalización de 
procedementos  administrativos  ordinarios  do  Concello,  asumindo  o  seu  control  e 
seguimento.

- Planificación de programas e medidas formativas.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

11. SERVIZO DE ARQUIVO E DOCUMENTACIÓN
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Este  servizo  responsabilizarse  da  xestión  ordinaria  do  arquivo  municipal,  así  das 
actuacións inherentes á adecuada prestación dun servizo de documentación. Deste xeito, 
asumirá a xestión e organización do arquivo municipal, conforme ás previsións contempladas 
na normativa xeral e aos criterios fixados, ao efecto, no propio Concello ao tempo que tamén se 
encargará da recepción, estudio e distribución de toda aquela documentación oficial e legal, 
emanada de todo tipo de resolucións e  publicación  oficiais,  para que poida ser  obxecto de 
utilización e referencia por parte das diferentes áreas de actividade administrativa municipal. 

Trataríase, pois, dun servizo que debe  ocuparse, preferentemente, das funcións propias 
do  servizo  de  documentación  e  arquivo  municipal,  respectivamente;  eidos  competencias 
diferenciados, entre si, pero que se complementan dentro dos obxectivos xerais do servizo.

No eido do  arquivo, se deberá  garantir a axeitada xestión dos seus fondos, asumindo a 
súa adecuada ordenación e informatización. Así, xunto co obrigado proceso de ordenación, coa 
necesaria e constante actualización, deberá desenrolarse un verdadeiro servizo de atención ao 
conxunto  dos  departamentos  ou  unidades  do  Concello,  respondendo  ás  súas  solicitudes  de 
expedientes ou documentación arquivada, ao mesmo tempo que se prosigue coa organización 
dos que continuamente se seguen a xerar. 

No  eido  de  documentación,  darase  cobertura  ás  necesidades  de  referencias 
documentais,  consultas  legais  e   publicacións  dos  diferentes  organismos  que,  no  seu  caso, 
poidan requirirse dende as diferentes unidades e/ou departamentos municipais. 

En  todo  caso,  ambos  eidos  compentencias  deberán  materializarse, 
preferentemente, nunha serie de tarefas primordiais que, a modo de resumo, e sen ánimo 
exhaustivo, a continuación se sinalan;

- Responsabilizarse da informatización do arquivo, así como da actualización constante 
do  mesmo,  garantindo  a  busca  inmediata  de  calquera  expediente  ou  documento 
requirido na actividade administrativa diaria.

- Encargarse da recollida e depósito ordenado de todos os documentos que teñan xerado 
os procedementos administrativos xa rematados,  que deberán ser  remitidos dende as 
diferentes unidades ou departamentos implicados.

- Realizar un inventario do conxunto desta documentación depositada, ao mesmo tempo 
que se procede a un depósito e clasificación obxectiva, en base a criterios previamente 
determinados,  da mesma.

- Reclamar aos departamentos correspondentes aqueles documentos que, tras o exame dos 
expedientes  remitidos,  se  detecte  a  súa  ausencia,  co  fin  de  completar  o  proceso 
definitivo de arquivo do procedemento en cuestión.

- Colaborar e asesorar na elaboración de notas informativas ou circulares internas, nas 
que se establezan claramente uns criterios comúns para a ordenación dos expedientes en 
cada unidade ou departamento, evitando así disparidade de actuacións.
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- Garantir o anonimato e o acceso restrinxido ás persoas só debidamente autorizadas dos 
diferentes expedientes e documentación depositada no arquivo, adaptando, polo tanto, a 
súa xestión ás directrices da normativa de protección de datos.

- Colaborar e asesorar ma busca de todo tipo de información xurídica, oficial ou de outro 
tipo  que  sexa  necesaria  para  as  actuacións  dos  diferentes  departamentos,  cando 
expresamente lle sexa requirido  por estes, asumindo a súa posterior custodia e arquivo.

- Colaborar na elaboración progresiva dunha base documental de consulta con toda esa 
información oficial e normativa que diariamente é requirida dende o Concello, así como 
aquela que a propia entidade xera.

- Realización daqueloutras tarefas que entren dentro do eido competencial da unidade e 
sexan propias da capacitación profesional do persoal adscrito. 

Igualmente,  tamén compre sinalar a colaboración que este servizo deberá realizar na 
prestación das funcións e/ou tarefas propias da unidade de biblioteca, particularmente por parte 
do persoal adscrito e que acredite capacitación e formación profesional para o desenvolvemento 
de tales cometidos funcionais.
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II PARTE 

DESCRICIÓN PROFESIONAL  E FUNCIONAL DOS 

POSTOS DE TRABALLO

FICHAS DESCRITIVAS INDIVIDUAIS 
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Aclaracións previas

A descrición de funcións contida nestas fichas non pretende ser exhaustiva e se realiza 
sen prexuízo de que, cando as circunstancias o xustifiquen, aos ocupantes dos postos se lles 
poida  esixir  o  desenvolvemento  de  calquera  función,  tarefa  ou  responsabilidade  distinta  á 
correspondente  ao  posto  de  traballo,  sempre  que  resulten  axeitadas  ao  seu  Corpo,  Escala, 
Subescala ou Categoría Profesional (vid. Artigo 73.2 da Lei 7/2007 de 12 de abril, do Estatuto 
Básico  do  Empregado  Público),  así  como  daquelas  funcións  asignadas  por  disposicións 
normativas específicas, por disposicións legais de nova aplicación, ou por outros instrumentos 
de  ordenación  do  persoal  de  carácter  interno  que  se  poidan  desenvolver  no  seo  da  propia 
Administración Municipal.

Igualmente, nestas fichas descritivas dos postos, tamén se indica a área administrativa de 
pertenza (Departamento/Unidade/Sección), o tipo de persoal ao que se vincula o seu desempeño 
(F -persoal funcionario-; L - persoal laboral -), así como o perfil profesional - clasificación 
profesional - do persoal que os desempeñe; neste último aspecto, no caso de tratarse de persoal 
funcionario, se indican o grupo profesional de pertenza, así como a escala e subescala, mentres 
que no caso de persoal laboral, o grupo e a categoría profesional.

No  tocante  á  clasificación  profesional  dos  postos  reservados  a  persoal  laboral, 
convén clarificar que as categorías profesionais se fixan por remisión ao contemplado no 
Convenio  Colectivo   -  S.C.;  categoría  segundo  Convenio -,  mentres  que  os  grupos 
profesionais se fixan por equivalencia cos do persoal funcionario - , - - EQUIV. - segundo o 
sistema actualmente seguido, no Concello, á hora da confección e fixación do cadro de 
persoal laboral e das prazas nel incluídas, e dado que no actual Convenio do Concello non 
existe fixación expresa dos grupos profesionais -. Deste xeito, con tal remisión e sistema de 
equivalencia, respectivamente, non se procede a unha fixación e determinación formal do 
sistema de clasificación profesional aplicable ao persoal laboral, toda vez que non é  este o 
instrumento legalmente previsto para regulación desta materia que, en todo caso, deberá 
ser obxecto de concreción no marco do Convenio Colectivo; deberá ser, xa que logo, a través 
do Convenio Colectivo ( vía revisión do actual  ou negociación dun novo) onde se fixen o 
sistema  e  criterios  de  clasificación  profesional  do  persoal  laboral,  así  como  os  criterios 
igualmente  aplicables  para  a  integración  dos  traballadores  nos  grupos  e/ou  categorías 
profesionais  resultantes,  prevendo,  igualmente,  e  de ser  o  caso,  as  consecuencia  resultantes 
respecto das súas condicións laborais. 

Igualmente, tamén se debe sinalar que, no tocante á forma de provisión dos diferentes 
postos de traballo reservados a persoal laboral  - que aparece reflectida na cadro de RPT 
finalmente resultante - , ante a ausencia de regulación específica, nesta materia, no Convenio 
Colectivo do Concello, e por aplicación do previsto no artigo 83 do EBEP, se contemplan os 
mesmos sistemas de provisión legalmente previstos para o persoal funcionario.

Asemade,  tamén  se  incorpora  un  apartado  de  observacións  no  que  se  sinalan 
outros aspectos definitorios do postos e/ou esixibles, aos posibles ocupantes dos mesmos, 
para o seu desempeño.
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DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL

CÓDIGO 01.00.00.01.

DENOMINACIÓN SECRETARIO  XERAL - COORDINADOR

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA H.E. (SECRETARIA)

GRUPO A1

Asumir a dación de fe pública e asesoramento legal preceptivo, co 
alcance que determina o RD 1174/1987.

 Asumir a asesoría xurídica superior do Concello.

 Asumir  a  responsabilidade  da  certificación  sobre  a  totalidade  de 
expedientes  que  deban  ser  sometidos  á  decisión  de  órganos 
municipais con capacidade resolutoria. 

 FUNCIÓNS Prestar  asesoramento,  no eido das súas funcións, cando así  sexa 
requirido dende os diferentes departamentos ou servizos.

 Exercer  a  xefatura  e  coordinación  xeral  do  Departamento,  coas 
obrigas derivadas disto.

 Coordinar  e  Supervisar  a  actividade  do  persoal  adscrito  ao 
Departamento.

 Emitir   informes con proposta  de resolución  nos supostos en  que 
legalmente proceda.

 Redactar   documentos,  normas  e  circulares  sobre  os  ámbitos 
materiais en que exerce as súas funcións.

 Calquera  outra  propia  do  posto,  co  alcance  determinado  pola 
normativa vixente e a propia RPT.

OBSERVACIÓNS
ESPECIAL DISPOÑIBILIDADE E DEDICACIÓN
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CÓDIGO 01.01.00.01

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL; UNIDADE 
DE REXISTRO E ATENCIÓN AO PÚBLICO

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.X. (ADTVA.)

GRUPO C1

Asumir a xestión, tramitación e seguimento administrativo dos expedientes e 
asuntos  propios  da  unidade,  nos  termos  do  disposto  na  propia  RPT  e  co 
alcance sinalado pola normativa de aplicación para o persoal pertencente á 
subescala administrativa de administración xeral, baixo as directrices xerais da 
Coordinación Departamental

 FUNCIÓNS Asumir,  baixo  as  directrices  xerais  da  coordinación  departamental,  a 
organización xeral da unidade, Distribuíndo e supervisando, de xeito directo e 
operativo, o traballo dos Auxiliares e/ou restante persoal da unidade

 Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que  lle sexan 
facilitados

 Informar e atender ao público, en defecto de auxiliares e subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da propia 
unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos e unidades 
municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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CÓDIGO 01.01.00.02.

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL; 
UNIDADE DE REXISTRO E ATENCIÓN AO PÚBLICO

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. C2

Prestar  tarefas  de  apoio  administrativo,  responsabilizándose  daquelas 
xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden.

 Asumir a responsabilidade da clasificación e arquivo  de documentos e 
expedientes.

 Levar  a  cabo  actividades  administrativas  elementais,  con  arranxo  a 
instrucións recibidas ou normas existentes.

 FUNCIÓNS Redactar oficios simples.

 Realizar tarefas de atención ó público en xeral. 

 Transcribir documentos.

 Colaborar  na  conformación  e  seguimento  dos  trámites  administrativos 
dos expedientes.

 Control e reposición do material de oficina do seu departamento.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos 
e unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 01.01.00.03.

DENOMINACIÓN AXENTE NOTIFICADOR-CONSERXE

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL; 
UNIDADE DE REXISTO E ATENCIÓN AO PÚBLICO

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.X. (SUBALTERNO)

GRUPO A.P.

Realizar traslados de convocatorias, notificacións e outro tipo de 
avisos ou comunicados formais emitidos pola entidade municipal

 Realizar tarefas materiais de auxilio á función administrativa; 
Reprografía, encadernación, traslado de documentación e similares

 Xestionar o taboleiro de anuncios

FUNCIÓNS Recepcionar, clasificar e repartir o correo e demais correspondencia

 Asumir a apertura, peche e control do acceso ás dependencias da 
Casa do Concello

 Realizar  labores  de  atención  e  información  ao  cidadáns, 
derivándoos,  no  caso  necesario,  aos  departamentos  ou  servizos 
oportunos

 Controlar o almacén municipal

 Recepción, distribución e inventario de produtos e pedidos

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 01.02.00.01

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL; 
UNIDADE DE CENSO E PADRÓN

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.X. (ADTVA.)

GRUPO C1

Asumir  a  xestión,  tramitación  e  seguimento  administrativo  dos 
expedientes e asuntos propios da unidade, nos termos do disposto 
na propia RPT e co alcance sinalado pola normativa de aplicación 
para  o  persoal  pertencente  á  subescala  administrativa  de 
administración  xeral,  baixo  as  directrices  xerais  da  Coordinación 
Departamental

 FUNCIÓNS Asumir, baixo as directrices xerais da coordinación departamental, a 
organización xeral da unidade, Distribuíndo e supervisando, de xeito 
directo e operativo, o traballo dos Auxiliares e/ou restante persoal da 
unidade

 Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que 
lle sexan facilitados

 Informar  e  atender  ao  público,  en  defecto  de  auxiliares  e 
subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro 
da propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, 
servizos e unidades municipais,  cando as necesidades de servizo 
así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 01.00.00.02.

DENOMINACIÓN TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.X. (TÉCNICA)

GRUPO A1

Asumir a asistencia directa en tódalas actuacións que legalmente se 
lle  recoñecen  á  Secretaría  e  que  forman  parte  das  competencias 
asumidas  polo  Departamento,  no  eido  da  súa  capacitación 
profesional e competencial

 Prestar  asistencia  técnico-administrativa  na  tramitación  dos 
expedientes  propios  do  Departamento  e  que  lle  sexan 
encomendados  dende  a  Secretaría,  no  eido  da  súa  capacitación 
profesional  e competencial;  asistencia que será exercida, de modo 
particular  e  directo,  respecto  das  competencias  asumidas  pola 
Unidade de Contratación e Apoio  a Secretaría  e pola  Unidade de 
Persoal

 FUNCIÓNS Realizar  labores de execución,  instrución  e coordinación  xeral  das 
diferentes  actividades  e  do  persoal  do  Departamento,  baixo  a 
autoridade directa da Secretaría.

 Prestar  asesoramento,  no  eido  das  súas  competencias  e 
capacitación  profesional,  cando  así  sexa  requirido  dende  os 
diferentes departamentos ou servizos.

 Substitución accidental da Secretaria en caso de ausencia.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 01.03.00.01

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL; UNIDADE 
DE CONTRATACIÓN E APOIO Á SECRETARÍA

TIPO DE PERSOAL F.

ESCALA/SUBESCLA A.X. (ADTVA.)

GRUPO C1

Asumir a xestión, tramitación e seguimento administrativo dos expedientes e 
asuntos  propios  da  unidade,  nos  termos  do  disposto  na  propia  RPT  e  co 
alcance sinalado pola normativa de aplicación para o persoal  pertencente á 
subescala administrativa de administración xeral, baixo as directrices xerais da 
Coordinación Departamental

 FUNCIÓNS Asumir,  baixo  as  directrices  xerais  da  coordinación  departamental,  da 
organización xeral da unidade, Distribuíndo e supervisando, de xeito directo e 
operativo, o traballo dos Auxiliares e/ou restante persoal da unidade

 Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que  lle sexan 
facilitados

 Informar e atender ao público, en defecto de auxiliares e subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da propia 
unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos e unidades 
municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 01.03.00.02 a 03.

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL; 
UNIDADE DE CONTRATACIÓN E APOIO Á SECRETARÍA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.X. (AUXILIAR)

GRUPO C2

Prestar  tarefas  de  apoio  administrativo,  responsabilizándose  daquelas 
xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden.

 Asumir a responsabilidade da clasificación e arquivo  de documentos e 
expedientes.

 Levar  a  cabo  actividades  administrativas  elementais,  con  arranxo  a 
instrucións recibidas ou normas existentes.

 FUNCIÓNS Redactar oficios simples.

 Realizar tarefas de atención ó público en xeral. 

 Transcribir documentos.

 Colaborar  na  conformación  e  seguimento  dos  trámites  administrativos 
dos expedientes.

 Control e reposición do material de oficina do seu departamento.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos 
e unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 01.03.00.04 

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL; 
UNIDADE DE CONTRATACIÓN E APOIO Á SECRETARÍA

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. C2

Prestar  tarefas  de  apoio  administrativo,  responsabilizándose  daquelas 
xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden.

 Asumir a responsabilidade da clasificación e arquivo  de documentos e 
expedientes.

 Levar  a  cabo  actividades  administrativas  elementais,  con  arranxo  a 
instrucións recibidas ou normas existentes.

 FUNCIÓNS Redactar oficios simples.

 Realizar tarefas de atención ó público en xeral. 

 Transcribir documentos.

 Colaborar  na  conformación  e  seguimento  dos  trámites  administrativos 
dos expedientes.

 Control e reposición do material de oficina do seu departamento.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos 
e unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 01.04.00.01

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL; 
UNIDADE DE PERSOAL

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.X (ADTVA.)

GRUPO C1

Asumir  a  xestión,  tramitación  e  seguimento  administrativo  dos 
expedientes e asuntos propios da unidade, nos termos do disposto 
na propia RPT e co alcance sinalado pola normativa de aplicación 
para  o  persoal  pertencente  á  subescala  administrativa  de 
administración  xeral,  baixo  as  directrices  xerais  da  Coordinación 
Departamental

 FUNCIÓNS Asumir, baixo as directrices xerais da coordinación departamental, a 
organización xeral da unidade, Distribuíndo e supervisando, de xeito 
directo e operativo, o traballo dos Auxiliares e/ou restante persoal da 
unidade

 Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que 
lle sexan facilitados

 Informar e atender ao público, en defecto de auxiliares e 
subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro 
da propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, 
servizos e unidades municipais, cando as necesidades de servizo 
así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA

CÓDIGO 02.01.00.01

DENOMINACIÓN INTERVENTOR

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA. UNIDADE DE 
INTERVENCIÓN E CONTROL

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA/SUBES
CALA

H.E. (INTERVENCIÓN - TESOURERÍA)

GRUPO A1

Asumir o control e fiscalización interna da xestión económico-orzamentaria 
e  financeira  do  Concello,  co  alcance  dado  polo  RD 1174/1987,  demais 
normativa de aplicación e a presente RPT

 Asumir a asesoría xurídico-económica superior do Concello

 Informar  sobre  a  axeitada  coordinación  e  funcionamento  de  todos  os 
servizos e departamentos do Concello en canto aos procesos de xestión do 
gasto

 Prestar asesoramento, no eido das súas funcións, cando así sexa requirido 
dende os diferentes departamentos ou servizos

 FUNCIÓNS Asumir a xefatura e coordinación da unidade, coas obrigas derivadas disto

 Coordinar e supervisar a actividade do persoal adscrito ao departamento

 Emisión  de  informes  con  proposta  de  resolución  nos  supostos  en  que 
legalmente proceda

 Redacción de documentos, normas e circulares sobre os ámbitos materiais 
en que exerce as súas funcións

 Calquera  outra  propia  do  posto,  co  alcance determinado  pola  normativa 
vixente e pola propia RPT

OBSERVACIÓNS

ESPECIAL DISPOÑIBILIDADE E DEDICACIÓN
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 02.01.00.01

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA. UNIDADE DE 
INTERVENCIÓN E CONTROL

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA/SUBES
CALA

A.X. (ADTVA.)

GRUPO C1

Asumir a xestión, tramitación e seguimento administrativo dos expedientes 
e asuntos propios da unidade, nos termos do disposto na propia RPT e co 
alcance sinalado pola normativa de aplicación para o persoal pertencente á 
subescala  administrativa  de  administración  xeral,  e  baixo  as  directrices 
xerais aplicables ao Departamento.

 FUNCIÓNS Asumir,  baixo  as  directrices  xerais  da  coordinación  departamental,  a 
organización xeral da unidade, Distribuíndo e supervisando, de xeito directo 
e operativo, o traballo dos Auxiliares e/ou restante persoal da unidade

 Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que  lle 
sexan facilitados

 Informar e atender ao público, en defecto de auxiliares e subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos e 
unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 02.01.00.02

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA. UNIDADE DE 
INTERVENCIÓN E CONTROL

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA/SUBES
CALA

A.X. (AUXILIAR)

GRUPO C2

Prestar tarefas de apoio administrativo, responsabilizándose daquelas 
xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden

 Asumir a responsabilidade da clasificación e arquivo de documentos e 
expedientes

 Levar a cabo actividades administrativas elementais, con arranxo a 
instrucións recibidas ou normas existentes

 Redactar oficios simples

 FUNCIÓNS Realizar tarefas de atención ó público en xeral 

 Transcribir  documentos

 Colaborar na conformación e seguimento dos trámites administrativos dos 
expedientes

 Control e reposición do material de oficina do seu departamento

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos e 
unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 02.02.00.01

DENOMINACIÓN TESOUREIRO/A

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA. UNIDADE DE 
TESOURERÍA

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA H.E. (INTERVENCIÓN - TESOURERÍA)

GRUPO A1

Asumir  a  responsabilidade  sobre  a  prestación  das  funcións  propias  da 
Tesourería, co alcance que determina o RD 1174/1987, demais normativa 
de aplicación e a presente RPT

 Realizar asesoramento financeiro á corporación

 FUNCIÓNS Desempeñar a Xefatura do servizo Tesourería, coordinando e supervisando 
a  actividade  do  persoal  adscrito  á  unidade,  e  coas  restantes  obrigas 
derivadas da mesma

 Emitir  circulares  e  instrucións  internas  respecto  aos  procedementos  de 
xestión  do  pagamento  que  levan  a  cabo os  restantes  departamentos  e 
unidades

 Informar  sobre  a  axeitada  coordinación  e  funcionamento  de  todas  as 
unidades e departamentos do Concello en canto aos procesos materiais de 
realización material dos ingresos e gastos

 Calquera  outra  propia  do  posto,  co  alcance determinado  pola  normativa 
vixente e pola propia RPT

OBSERVACIÓNS

ESPECIAL  DISPOÑIBILIDADE E ADICACIÓN
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 02.02.00.02 e 03.

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO 

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA. UNIDADE DE 
TESOURERÍA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.X. (ADTVA.)

GRUPO C1

Asumir  a  xestión,  tramitación  e  seguimento  administrativo  dos 
expedientes e asuntos propios da unidade,  nos termos do disposto na 
propia RPT e co alcance sinalado pola normativa de aplicación para o 
persoal pertencente á subescala administrativa de administración xeral, e 
baixo as directrices xerais aplicables ao Departamento.

 FUNCIÓNS Asumir,  baixo  as  directrices  xerais  da  coordinación  departamental,  a 
organización  xeral  da  unidade,  Distribuíndo  e  supervisando,  de  xeito 
directo  e  operativo,  o  traballo  dos  Auxiliares  e/ou  restante  persoal  da 
unidade

 Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que  lle 
sexan facilitados

 Informar e atender ao público, en defecto de auxiliares e subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos 
e unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 02.00.00.01

DENOMINACIÓN TÉCNICO DE XESTIÓN FINANCEIRA E RECADACIÓN

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA/SUBES
CLA

A.E. (TÉCNICA)

GRUPO A2

Asumir  a asistencia  directa  en tódalas  actuacións  que legalmente  se lle 
recoñecen  á  Tesourería  e  Intervención  e  que  formen  parte  das 
competencias asumidas polo Departamento, no eido da súa capacitación 
profesional e competencial

 Prestar  asistencia  técnico-administrativa  na  tramitación  dos  expedientes 
propios  do  Departamento,  no  eido  da  súa  capacitación  profesional  e 
competencial

 FUNCIÓNS Realizar  labores  de  execución,  instrución  e  coordinación  xeral  das 
diferentes actividades e do persoal do Departamento, baixo a supervisión 
directa da Intervención e Tesourería

 Prestar  asesoramento,  no  eido  das  súas  competencias  e  capacitación 
profesional, cando así sexa requirido dende os diferentes departamentos ou 
servizos.

Substitución accidental da Intervención e Tesourería en caso de ausencia

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada co eido 
competencial no que se integra

 

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

DEPARTAMENTO DE URBANISMO

CÓDIGO 03.01.00.01

DENOMINACIÓN ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE URBANISMO. UNIDADE TÉCNICA

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA/SUBES
CALA

A.E. (TÉCNICA)

GRUPO A1

Asumir a responsabilidade técnica na supervisión, seguimento e tramitación 
e  execución  dos  expedientes  relativos  ao  Planeamento  e  Xestión 
Urbanística e Medioambiental, asumidos polo Departamento, e conforme a 
súa capacitación técnica e profesional

 Responsabilizarse  do  informe técnico  das  obras  maiores,  así  como dos 
proxectos de obras e infraestruturas públicas que sexan propios  do eido 
competencial do departamento, asumindo  a supervisión da súa execución, 
todo ilo conforme a súa capacitación técnica e profesional

 Asumir  a dirección  da elaboración e de obra dos proxectos municipais, 
propios  do  eido  competencial  do  departamento  e  no  marco  da  súa 
capacitación  técnica  e  profesional.  No  seu  caso,  a  responsabilidade  do 
proxecto cando se externalice a función de dirección
Asumir,  con  carácter  xeral,  o  informe  técnico  no  eido  das  licenzas  e 
disciplina urbanísticas, dentro do marco competencial do departamento e 
con arranxo a súa capacitación técnica e profesional

 FUNCIÓNS Supervisión e seguimento técnico dos servizos externalizados e vinculados 
ao  eido  competencial  do  departamento,  conforme  a  súa  capacitación 
técnica e profesional

Coordinación técnica inter-Administracións (sin perxuizo das competencias 
de  Secretaría)  nos  casos  de  expedientes  en  que  existan  afeccións 
relacionadas

 Realizar  informes  preceptivos,  dentro  do  seu  eido  competencial  e 
profesional, e relativos a materias e expedientes propios do departamento

 Prestar colaboración e asistencia técnica, por necesidade ou requirimento, 
naqueles  asuntos  propios  do departamento  e que entren  dentro  da  súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada co eido 
competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 03.01.00.02 e 3

DENOMINACIÓN ARQUITECTO TÉCNICO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE URBANISMO.UNIDADE TÉCNICA

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA A.E. (TÉCNICA)

GRUPO A2

Asumir o informe técnico das actividades sometidas ó deber de obtención 
de  licenza  de  apertura,  instalación  ou  funcionamento,  sexan  de 
establecementos fabrís, industriais, comerciais ou de calquera outra índole, 
conforme a súa capacitación técnica e profesional

 Realizar informes de licencias de obras menores, actividades, aliñacións e 
primeiras ocupacións, conforme a súa capacitación técnica e profesional

 Asumir,  con  carácter  xeral,  o  informe  técnico  no  eido  das  licenzas  e 
disciplina urbanísticas, dentro do marco competencial do departamento e 
con arranxo a súa capacitación técnica e profesional

 FUNCIÓNS Redacción de proxectos e memorias valoradas en materias e expedientes 
vinculados ao eido competencial do departamento e de conformidade coa 
súa capacitación técnica e profesional

 Prestar Colaboración e asistencia técnica, por necesidade ou requirimento, 
naqueles  asuntos  propios  do departamento  e que entren  dentro  da  súa 
capacitación profesional

 Realizar  informes  preceptivos,  dentro  da  súa  capacitación  técnica  e 
profesional,  e  relativos  á  materias  propias  do  eido  competencial  do 
departamento

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada co eido 
competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 03.02.00.01 

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE URBANISMO; UNIDADE ADMINISTRATIVA

TIPO DE 
PERSOAL

L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. C1

Asumir a xestión, tramitación e seguimento administrativo dos expedientes 
e asuntos propios da unidade, nos termos do disposto na propia RPT e co 
alcance sinalado pola normativa de aplicación para o persoal pertencente á 
subescala administrativa de administración xeral, baixo as directrices xerais 
aplicables ao Departamento. 

 FUNCIÓNS Asumir,  baixo  as  directrices  xerais  da  coordinación  departamental,  a 
organización xeral da unidade, Distribuíndo e supervisando, de xeito directo 
e operativo, o traballo dos Auxiliares e/ou restante persoal da unidade

 Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que  lle 
sexan facilitados

 Informar e atender ao público, en defecto de auxiliares e subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos e 
unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 03.02.00.02 a 03

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE URBANISMO; UNIDADE ADMINISTRATIVA

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA/SUBES
CALA

A.X. (ADTVA)

GRUPO C1

Asumir a xestión, tramitación e seguimento administrativo dos expedientes 
e asuntos propios da unidade, nos termos do disposto na propia RPT e co 
alcance sinalado pola normativa de aplicación para o persoal pertencente á 
subescala administrativa de administración xeral, baixo as directrices xerais 
aplicables ao Departamento.

 Asumir,  baixo  as  directrices  xerais  da  coordinación  departamental,  a 
organización xeral da unidade, Distribuíndo e supervisando, de xeito directo 
e operativo, o traballo dos Auxiliares e/ou restante persoal da unidade

 FUNCIÓNS Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que  lle 
sexan facilitados

 Informar e atender ao público, en defecto de auxiliares e subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos e 
unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 03.02.00.04

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÁREA DE 
ADSCRICIÓN

DEPARTAMENTO DE URBANISMO; UNIDADE ADMINISTRATIVA

TIPO DE 
PERSOAL

F

ESCALA/SUBES
CLA

A.X. (ADTVA)

GRUPO C2

Prestar  tarefas  de  apoio  administrativo,  responsabilizándose  daquelas 
xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden

 Asumir  a  responsabilidade  da  clasificación  e  arquivo  de  documentos  e 
expedientes

 Levar  a  cabo  actividades  administrativas  elementais,  con  arranxo  a 
instrucións recibidas ou normas existentes

 FUNCIÓNS Redactar oficios simples

 Realizar tarefas de atención ó público en xeral 

 Transcribir  documentos

 Colaborar na conformación e seguimento dos trámites administrativos dos 
expedientes

 Control e reposición do material de oficina do seu departamento

Calquera  outra,  propia  da  súa  capacitación  profesional,  tanto  dentro  da 
propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, servizos e 
unidades municipais, cando as necesidades de servizo así o requiran

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE

CÓDIGO 04.00.00.01

DENOMINACIÓN OFICIAL – XEFE

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E)

GRUPO C1

Exercer a xefatura da Policía Local, coas obrigas derivadas desta

 Asumir  a responsabilidade inmediata  na planificación  e execución 
dos servizos

 FUNCIÓNS Organizar e coordinar o persoal e elaborar o plan de servizos

 Colaborar  na  coordinación  da  Policía  Local  con  outras  forzas  e 
corpos  de  seguridade,  con  protección  civil,  coas  centrais  de 
emerxencias e coa administración de Xustiza

 Asumir as funcións propias da súa escala, segundo a Lei de forzas e 
corpos de seguridade do Estado e Lei 4/2007 de Coordinación de 
Policías Locais, e demais normativa vixente

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 04.00.00.02 a14.

DENOMINACIÓN POLICIA LOCAL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E)

GRUPO C1

Asumir as funcións propias da escala e categoría, segundo a Lei de 
forzas  e  corpos  de  seguridade  do  Estado  e  Lei  4/2007  de 
Coordinación de Policías Locais, e demais normativa vixente

 FUNCIÓNS Emitir informes e partes de incidencias

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL

CÓDIGO 05.00.00.01

DENOMINACIÓN TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO-COORDINADOR

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE

TIPO DE PERSOAL F/L

ESCALA/SUBESCALA/
CATEGORÍA

A.E. (TÉCNICA)/S.C.

GRUPO A2/EQUIV. A2

Exercer  a  coordinación  xeral  do  Departamento,  coas  obrigas 
derivadas disto

 Coordinar  e  Supervisar  a  actividade  do  persoal  adscrito  ao 
Departamento

 Asumir  a  supervisión  técnica  dos  servizos  externalizados  na  súa 
área

 Planificar, supervisar e participar na posta en marcha de programas 
e actividades a desenvolver no departamento

Realizar  as  tarefas  propias  da  súa  condición  de  técnico 
especializado,  no  marco  da  súa  capacitación  profesional,  e  no 
marco das competencias asumidas polo Departamento.

 FUNCIÓNS Asumir a Coordinación de actuacións cos outros departamentos e 
institucións

 Realizar  informes preceptivos,  dentro  do seu eido competencial  e 
profesional, e relativos ás materias propias do departamento

 Prestar  colaboración  e  asistencia  técnica,  por  necesidade  ou 
requirimento,  naqueles  asuntos  propios  do  departamento  e  que 
entren dentro da súa capacitación profesional
Deseñar e supervisar a posta en marcha de programas e actuacións 
propias do eido competencial  do departamento,  no marco da súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
ESIXENCIA  DE  FORMACIÓN  ESPECÍFICA  NO  EIDO 
SOCIEDUCATIVO; formación universitaria específica n o eido de 
Traballo Social ou Ciencias da Educación

129 de 229



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 05.01.00.01

DENOMINACIÓN TRABALLADOR SOCIAL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE. 
UNIDADE DE ATENCIÓN PRIMARIA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (TÉCNICA)

GRUPO A2

Asumir a xestión da atención primaria no eido dos servizos sociais, 
dentro  do marco competencial  atribuído  á administración  local  na 
normativa de referencia

 Elaboración de programas de prevención, avaliación e intervención 
social

 Investigar e avaliar necesidades e situacións sociais

 FUNCIÓNS Realizar seguimento de casos e visitas domiciliarias

 Colaborar na xestión e  tramitación de axudas económicas propias 
deste eido competencial

 Realizar as funcións propias do posto de traballador social, emitindo 
informes preceptivos dentro do seu eido competencial

 Prestar  colaboración  e  asistencia  técnica,  por  necesidade  ou 
requirimento,  naqueles  asuntos  propios  do  departamento  e  que 
entren dentro da súa capacitación profesional

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 05.01.00.02 a 03

DENOMINACIÓN TRABALLADOR SOCIAL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE. 
UNIDADE DE ATENCIÓN PRIMARIA

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Asumir a xestión da atención primaria no eido dos servizos sociais, 
dentro  do marco competencial  atribuído  á administración  local  na 
normativa de referencia

 Elaboración de programas de prevención, avaliación e intervención 
social

 Investigar e avaliar necesidades e situacións sociais

 FUNCIÓNS Realizar seguimento de casos e visitas domiciliarias

 Colaborar na xestión e  tramitación de axudas económicas propias 
deste eido competencial

 Realizar as funcións propias do posto de traballador social, emitindo 
informes preceptivos dentro do seu eido competencial

 Prestar  colaboración  e  asistencia  técnica,  por  necesidade  ou 
requirimento,  naqueles  asuntos  propios  do  departamento  e  que 
entren dentro da súa capacitación profesional

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 05.01.00.04 

DENOMINACIÓN PEDAGOGO/A

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE. 
UNIDADE DE ATENCIÓN PRIMARIA

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Participar,  xunto  co  restante  persoal  técnico  da  unidade,  e  con 
arranxo a súa capacitación profesional,  na prestación da atención 
primaria no eido dos servizos sociais, dentro do marco competencial 
atribuído á administración local na normativa de referencia

 Elaboración de programas de prevención, avaliación e intervención 
social

 Investigar e avaliar necesidades e situacións sociais

 FUNCIÓNS Realizar seguimento de casos e visitas domiciliarias

 Colaborar na xestión e  tramitación de axudas económicas propias 
deste eido competencial

 Realizar  as  funcións  propias  da  súa  especialidade  profesional, 
emitindo informes preceptivos dentro do seu eido competencial

 Prestar  colaboración  e  asistencia  técnica,  por  necesidade  ou 
requirimento,  naqueles  asuntos  propios  do  departamento  e  que 
entren dentro da súa capacitación profesional

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 05.02.00.01

DENOMINACIÓN TRABALLADOR SOCIAL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE. 
UNIDADE DE AXUDA NO FOGAR

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Exercer a supervisión e asistencia técnica no desenvolvemento das 
funcións propias da unidade

 Deseñar e realizar a posta en marcha de programas e actuacións de 
intervención,   orientación,  asesoramento,  inserción  e  prevención 
social propios do eido competencial da unidade

 Dar  información,  orientación  e  asesoramento  de  recursos  e 
lexislación dentro do seu eido competencial

 FUNCIÓNS Realizar seguimento de casos e visitas domiciliarias

 Realizar as funcións propias do posto de traballador social, emitindo 
informes preceptivos dentro do seu eido competencial

 Prestar  asesoramento,  cando así sexa requirido,  e dentro da súa 
capacitación profesional e competencial, respecto de actuacións e 
tramitacións levadas a cabo noutras unidades ou departamentos

 Colaborar e participar puntualmente noutros programas e proxectos 
propios dos departamento e no eido do súa capacitación profesional

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 05.02.00.02 a 07

DENOMINACIÓN AUXILIAR AXUDA NO FOGAR

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE. 
UNIDADE DE AXUDA NO FOGAR

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A.P

Asumir  a  prestación  operativa  das  tarefas  propias  do  servizo  de 
axuda no fogar,  nos termos do legalmente definido,  e co alcance 
previsto no propio Concello

 FUNCIÓNS Colaborar e participar puntualmente noutros programas e proxectos 
propios dos departamento e no eido do súa capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 05.03.00.01

DENOMINACIÓN PSICÓLOGO/A

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE. 
UNIDADE DE IGUALDADE E ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Exercer  asistencia  e  asesoramento  psicolóxico,  así  como  a 
supervisións  técnica  xeral,  no  desenvolvemento  das  funcións 
propias da unidade

 Deseñar e realizar a posta en marcha de programas e actuacións de 
intervención,   orientación,  asesoramento,  inserción  e  prevención 
social propios do eido competencial da unidade

 Dar  información,  orientación  e  asesoramento  de  recursos  e 
lexislación dentro do seu eido competencial

 FUNCIÓNS Realizar seguimento de casos e visitas domiciliarias

 Elaborar  informes  propios  da  súa  capacitación  competencial  e 
profesional

 Prestar  asesoramento,  cando así sexa requirido,  e dentro da súa 
capacitación profesional e competencial, respecto de actuacións e 
tramitacións levadas a cabo noutras unidades ou departamentos

 Colaborar e participar puntualmente noutros programas e proxectos 
propios dos departamento e no eido do súa capacitación profesional

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 05.04.00.01

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE. 
UNIDADE ADMINISTRATIVA

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. C2

Prestar  tarefas  de  apoio  administrativo,  responsabilizándose 
daquelas xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden

 Asumir a responsabilidade da clasificación e arquivo de documentos 
e expedientes

 Levar a cabo actividades administrativas elementais, con arranxo a 
instrucións recibidas ou normas existentes

 FUNCIÓNS Redactar oficios simples

 Realizar tarefas de atención ó público en xeral 

 Transcribir  documentos

 Colaborar  na  conformación  e  seguimento  dos  trámites 
administrativos dos expedientes

Control e reposición do material de oficina do seu departamento

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro 
da propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, 
servizos e unidades municipais,  cando as necesidades de servizo 
así o requiran.
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

CÓDIGO 06.01.00.01

DENOMINACIÓN RESPONSABLE UNIDADE DE VÍAS E OBRAS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE  VÍAS,  OBRAS  E  MANTEMENTO  INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Asumir a supervisión operativa e directa da actividade da unidade, 
coordinando as actuacións da mesma

 Organizar e dirixir o traballo do persoal adscrito 

 FUNCIÓNS Realizar  o  seguimento  das  actuacións  materiais  desta  unidade, 
supervisando  e  coordinando  as  mesmas  con outras  unidades  ou 
departamentos cando sexa preciso

 Colaborar  e  participar  activamente  nas  actuacións  materiais  da 
unidade, realizando tarefas propias da súa capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.02

DENOMINACIÓN OFICIAL-ALBANEL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO INSFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Realización das tarefas propias da súa especialización profesional - 
albanelería -, no marco das competencias asumidas pola unidade, e 
baixo a directa supervisión do responsable

 FUNCIÓNS Colaborar  na  realización  das  restantes  funcións  asumidas  pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.03 a 04

DENOMINACIÓN CHÓFER PALISTA

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO INSFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Manexar dos vehículos utilizados para o desenvolvemento dos 
traballos propios da unidade, e baixo a directa supervisión do 
responsable

 FUNCIÓNS Asumir a conservación e mantemento básico dos vehículos

 Colaborar na realización das restantes funcións asumidas pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.05

DENOMINACIÓN OFICIAL-ALBANEL-FONTANEIRO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO INSFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Realización das tarefas propias da súa especialización profesional –
albanelería  e fontanería  -,  no  marco das competencias  asumidas 
pola unidade, e baixo a directa supervisión do responsable

 FUNCIÓNS Colaborar  na  realización  das  restantes  funcións  asumidas  pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.06

DENOMINACIÓN OFICIAL-MECÁNICO SOLDADOR

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO INSFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Realización das tarefas propias da súa especialización profesional 
-mecánico soldador-, no marco das competencias asumidas pola 
unidade, e baixo a directa supervisión do responsable

 FUNCIÓNS Colaborar na realización das restantes funcións asumidas pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.07

DENOMINACIÓN OFICIAL SOLDADOR CALDEREIRO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO INSFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Realización das tarefas propias da súa especialización profesional 
-soldador  caldereiro -  no marco das competencias  asumidas pola 
unidade, e baixo a directa supervisión do responsable

 FUNCIÓNS Colaborar  na  realización  das  restantes  funcións  asumidas  pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.08 

DENOMINACIÓN OFICIAL ELECTRICISTA

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO INSFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Realización das tarefas propias da súa especialización profesional 
-electricista -,  no marco das competencias asumidas pola unidade, 
e baixo a directa supervisión do responsable

 FUNCIÓNS Colaborar  na  realización  das  restantes  funcións  asumidas  pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.09 a 11.

DENOMINACIÓN OFICIAL DE OBRAS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE  VÍAS,  OBRAS  E  MANTEMENTO  INSFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPAIS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Realizar  múltiples  tarefas de  mantemento e acondicionamento  de 
espazos, infraestruturas e vías públicas municipais, propias da súa 
cualificación profesional, no marco das competencias asumidas pola 
unidade, e baixo a directa supervisión do responsable

 FUNCIÓNS Realizar  pequenas  obras,  baixo  as  directrices  xerais  dos  postos 
técnicos, e coa supervisión dos seus superiores

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.12

DENOMINACIÓN  CONDUTOR

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE  VÍAS,  OBRAS  E  MANTEMENTO  INSFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Asumir  o  manexo  e  condución  dos  vehículos  utilizados  para  o 
desenvolvemento dos traballos propios da unidade, dentro da súa 
cualificación profesional, no marco das competencias asumidas pola 
unidade, e baixo a directa supervisión do responsable

 FUNCIÓNS Asumir a conservación e mantemento básico dos vehículos

 Colaborar  na  realización  das  restantes  funcións  asumidas  pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.01.00.13 a 15

DENOMINACIÓN PEÓN OBRAS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE  VÍAS,  OBRAS  E  MANTEMENTO  INSFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO A.P.

FUNCIÓNS Realizar  múltiples  tarefas de  mantemento e acondicionamento  de 
espazos, infraestruturas e vías públicas municipais, que requiran de 
escasa   cualificación  profesional,  no  marco  das  competencias 
asumidas pola unidade, e baixo a directa supervisión do persoal - 
oficiais - con maior especialización e cualificación

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.00.00.01

DENOMINACIÓN ENCARGADO DE SERVIZOS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. 

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Asumir a supervisión operativa e directa da actividade da unidades 
de cemiterios, de xardinería, de limpeza viaria e de lixo, coordinando 
as actuacións das mesmas

 Organizar e dirixir o traballo do persoal adscrito 

 FUNCIÓNS Realizar  o  seguimento  das  actuacións  materiais  desta  unidade, 
supervisando  e  coordinando  as  mesmas  con outras  unidades  ou 
departamentos cando sexa preciso

 Colaborar  e  participar  activamente  nas  actuacións  materiais  da 
unidade, realizando tarefas propias da súa capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.02.01. e 02.

DENOMINACIÓN OFICIAL SEPULTUREIRO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE CEMITERIOS

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

 Realizar  múltiples  tarefas  de  mantemento  e  acondicionamento, 
propias  da  súa  cualificación  profesional,  necesarias  para  a 
adecuada conservación e mantemento das instalación do cemiterio 
municipal,  así como para o cumprimento das funcións adscritas a 
esta  unidade,  e todo ilo  baixo  a  directa  supervisión  do  posto  de 
encargado

 FUNCIÓNS Supervisar o acceso e o coidado das instalacións.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.03.00.01

DENOMINACIÓN OFICIAL XARDINEIRO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE XARDINERÍA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Realizar múltiples tarefas de mantemento, reparación, conservación 
e acondicionamento dos espazos verdes e xardíns municipais,  no 
marco das  competencias  asumidas pola  unidade,  propias  da  súa 
capacitación profesional e baixo a directa supervisión do posto de 
encargado

 FUNCIÓNS Colaborar  na  realización  das  restantes  funcións  asumidas  pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.03.00.02. a 05.

DENOMINACIÓN PEÓN XARDÍNS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE XARDÍNS E ESPAZOS VERDES

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A.P.

FUNCIÓNS Realizar múltiples tarefas de mantemento, reparación, conservación 
e acondicionamento  de parques e espazos  verdes  de  titularidade 
municipal,  que  requiran  de  escasa   cualificación  profesional,  no 
marco das competencias asumidas pola unidade, e baixo a directa 
supervisión  do  persoal  -  oficiais  -  con  maior  especialización  e 
cualificación

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.04.00.01 a 07.

DENOMINACIÓN PEÓN LIMPEZA VIARIA

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE LIMPEZA VIARIA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCLA A.E. (S.E.)

GRUPO A.P.

Realizar as tarefas propias da Limpeza viaria e de espazos públicos 
dentro da súa cualificación profesional, no marco das competencias 
asumidas pola unidade, e baixo a directa supervisión do posto de 
encargado

 FUNCIÓNS Asumir a conservación e mantemento básico do equipo, ferramentas 
e utensilios propios das funcións desempeñadas que desempeña

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.05.00.01. a 02.

DENOMINACIÓN  CHÓFER-CONDUCTOR

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE RECOLLIDA DE LIXO

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C2

Asumir  o  manexo  e  condución  dos  vehículos  utilizados  para  o 
desenvolvemento dos traballos propios da unidade, dentro da súa 
cualificación profesional, no marco das competencias asumidas pola 
unidade, e baixo a directa supervisión do posto de encargado

 FUNCIÓNS Asumir a conservación e mantemento básico dos vehículos

 Colaborar  na  realización  das  restantes  funcións  asumidas  pola 
unidade,  e que entren dentro da súa capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.05.00.03 a 06

DENOMINACIÓN PEÓN RECOLLIDA LIXO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE RECOLLIDA DE LIXO

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO A.P.

Realizar as tarefas propias da recollida de lixo e residuos urbanos, 
no  marco  das  súa  cualificación  profesional  e  das  competencias 
asumidas pola unidade, e baixo a directa supervisión do posto de 
encargado

 FUNCIÓNS Asumir a conservación e mantemento básico do equipo, ferramentas 
e utensilios propios das funcións desempeñadas 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.06.01.01

DENOMINACIÓN OFICIAL- ENCARGADO/A LIMPEZA MUNICIPAL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO CONSERVACIÓN E LIMPEZA 
DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS; SECCIÓN DE LIMPEZA

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. C2

Asumir  a  supervisión  operativa  da  actividade  da  unidade, 
coordinando as actuacións da mesma, no marco da súa cualificación 
profesional e de conformidade co eido competebncia da unidade

 FUNCIÓNS Organizar e dirixir o traballo do persoal adscrito á unidade

 Colaborar  e  participar  activamente  nas  actuacións  materiais  da 
unidade,  e  dos  restantes  peóns  de  limpeza  adscritos  á  unidade, 
realizando tarefas propias da súa capacitación profesional 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.06.01.01 a 09.

DENOMINACIÓN PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS MUNICIPAIS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO CONSERVACIÓN E LIMPEZA 
DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS; SECCIÓN DE LIMPEZA

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A.P.

Realizar as tarefas propias e necesarias para a adecuado estado de 
limpeza e asepsia  das instalacións e edificios municipais, no marco 
das súa cualificación profesional e das competencias asumidas pola 
unidade, e baixo a directa supervisión do posto de encargado/a de 
limpeza

 FUNCIÓNS Asumir  a  conservación  e  mantemento  básico  do  equipo, 
ferramentas,  utensilios  e  produtos  propios  das  funcións 
desempeñadas 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.06.02.01

DENOMINACIÓN RESPONSABLE CONSERXERÍA 

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO CONSERVACIÓN E LIMPEZA 
DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS; SECCIÓN DE CONSERXERÍA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA A.X. (SUBALTERNO)

GRUPO A.P.

Asumir  a  supervisión  operativa  da  actividade  da  sección, 
coordinando as actuacións da mesma, no marco da súa cualificación 
profesional e de conformidade co eido competencial da unidade

 Organizar e supervisar o traballo do persoal adscrito á sección

 FUNCIÓNS Colaborar  e  participar  activamente  nas  actuacións  materiais  da 
sección  e  do  restante  persoal  de  conserxería  adscrito  á  mesma, 
realizando tarefas propias da súa capacitación profesional

 Realizar  as  tarefas  propias  do  posto  de  conserxe,  segundo  as 
necesidades da propia sección.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 06.06.02.02. a 07.

DENOMINACIÓN CONSERXES 

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS. UNIDADE 
DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO CONSERVACIÓN E LIMPEZA 
DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS; SECCIÓN DE CONSERXERÍA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.X. (SUBALTERNO)

GRUPO A.P.

Realizar as tarefas propias do servizo de conserxería, dentro da súa 
capacitación  profesional,  e  no marco das competencias  asumidas 
pola unidade

 Realizar  tarefas  materiais  de  auxilio  á  función  administrativa; 
Reprografía, encadernación, traslado de documentación e similares

 Xestionar o taboleiro de anuncios

 FUNCIÓNS Recepcionar, clasificar e repartir o correo e demais correspondencia

 Asumir a apertura, peche e control do acceso ás dependencias 

 Realizar  labores  de  atención  e  información  ao  cidadáns, 
derivándoos,  no  caso  necesario,  aos  departamentos  ou  servizos 
oportunos

 Realizar as tarefas propias do almacenaxe e loxística 

Recepción, distribución e inventario de produtos e pedidos

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES E BIBLIOTECA

CÓDIGO 07.01.00.01

DENOMINACIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES E 
BIBLIOTECA. UNIDADE ADMINISTRATIVA

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORIA S.C.

GRUPO EQUIV. C2

Prestar  tarefas  de  apoio  administrativo,  responsabilizándose 
daquelas xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden

 Asumir a responsabilidade da clasificación e arquivo de documentos 
e expedientes

 Levar a cabo actividades administrativas elementais, con arranxo a 
instrucións recibidas ou normas existentes

 Redactar oficios simples

 FUNCIÓNS Realizar tarefas de atención ó público en xeral 

 Transcribir  documentos

 Colaborar  na  conformación  e  seguimento  dos  trámites 
administrativos dos expedientes

Control e reposición do material de oficina do seu departamento

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro 
da propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, 
servizos e unidades municipais,  cando as necesidades de servizo 
así o requiran.

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 07.02.00.01

DENOMINACIÓN XESTOR DE ACTIVIDADES CULTURAIS E NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN,  DEPORTES  E 
BIBLIOTECA. UNIDADE PROMOCIÓN CULTURAL

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E.)

GRUPO C1

Asumir  o deseño,  así  como a materialización  e desenvolvemento 
práctico das actividades e actuacións desenvolvidas pola unidade, 
no  eido  da  promoción  cultural  e,  de  xeito  particular,  no  eido  da 
normalización  e  dinamización  lingüísticas,  todo  ilo  dentro  da  súa 
capacitación  profesional  e  baixo  as  directrices  directas  da 
Concellaría responsable
Asesorar ao Concello en todo o relacionado co política lingüística así 
como facer un seguimento do cumprimento da lexislación lingüística

Asumir a responsabilidade sobre o fomento da mellora da calidade 
lingüística  no  conxunto  da  actividade  administrativa  municipal, 
planificando,  propoñendo  e  desenvolvendo  programas  e  accións 
concretas no ámbito lingüístico

FUNCIÓNS Deseñar  e  participar  activa  e  materialmente,  nos  programas  e 
actividades,  de  índole  cultural,  realizados  e  promovidos  dende  a 
unidade, no eido da súa capacitación profesional

 Asumir a supervisión e seguimento operativo daquelas actividades 
que  dende  a  unidade  se  poñan  en  marcha,  garantindo  o  seu 
adecuado desenvolvemento.

 Incentivación e organización da participación veciñal nos programas 
e/ou actividades culturais do Concello

 Colaborar  e  participar,  por  necesidade  ou  requirimento,  nos 
restantes  programas  e actividades do departamento, no eido da 
súa capacitación profesional

 Calquera outra, correspondente á súa categoría, e propia da área na 
que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 07.02.00.02

DENOMINACIÓN RESPONSABLE MUSEO

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN,  DEPORTES  E 
BIBLIOTECA. UNIDADE PROMOCIÓN CULTURAL 

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORIA S.C.

GRUPO EQUIV. C1

Asumir  a xestión  e organización  ordinaria  do museo,  cos obrigas 
inherentes, todo ilo dentro da súa capacitación profesional e baixo 
as directrices directas da Concellaría responsable

FUNCIÓNS Encargarse da organización, control e coordinación das actividades 
e eventos desenvolvidos polo museo, no marco da súa capacitación 
profesional, e baixo as directrices da Concellaría responsable

Xestionar  e  coordenar  as  exposicións  temporais  que  sexan 
organizadas, baixo as directrices da Concellaría responsable

Encargarse da relación e  difusión,  nos medios de comunicación, 
das  actividades  desenvolvidas  no  museo  e  polo  resto  do 
departamento, baixo as directrices da Concellaría responsable.

Colaborar  e  participar,  por  necesidade  ou  requirimento,  nos 
restantes  programas  e actividades do departamento, no eido da 
súa capacitación profesional

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
ESIXENCIA  DE  COÑECEMENTOS  ESPECÍFICOS  EN  MATERIA 
DE XESTIÓN DE MUSEOS MUNICIPAIS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 07.02.00.03.

DENOMINACIÓN ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES E 
BIBLIOTECA. UNIDADE PROMOCIÓN CULTURAL 

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORIA S.C.

GRUPO EQUIVALENTE C1

Colaborar  co  Xestor  no  deseño,  así  como  a  materialización  e 
desenvolvemento  práctico  das  actividades  e  actuacións 
desenvolvidas pola unidade, no eido da promoción cultural, todo ilo 
dentro da súa capacitación profesional e baixo as directrices directas 
da Concellaría responsable

FUNCIÓNS Deseñar  e  participar  activa  e  materialmente,  nos  programas  e 
actividades,  de  índole  cultural,  realizados  e  promovidos  dende  a 
unidade, no eido da súa capacitación profesional

Colaborar  co  Xestor  na  supervisión  e  seguimento  operativo 
daquelas  actividades que dende a unidade se poñan en marcha, 
garantindo o seu adecuado desenvolvemento.

Asumir a incentivación e organización da participación veciñal nos 
programas e/ou actividades culturais do Concello

Asumir  a  responsabilidade  sobre  a  xestión  ordinaria  da  Oficina 
Municipal de Información Xuvenil (OMIX), coas obrigas inherentes e 
propias.

 Colaborar  e  participar,  por  necesidade  ou  requirimento,  nos 
restantes  asuntos  e actividades do departamento, no eido da súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 07.03.00.01.

DENOMINACIÓN BIBLIOTECARIO/A

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES E 
BIBLIOTECAS. UNIDADE DE BIBLIOTECA 

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (TÉCNICA)

GRUPO A2

Planificación  e  organización  da  actividade  ordinaria  da  Biblioteca 
Municipal,  coas  obrigas  inherentes,  todo  ilo  dentro  da  súa 
capacitación  profesional  e  baixo  as  directrices  directas  da 
Concellaría responsable

Automatización de fondos e mantemento do catálogo

FUNCIÓNS Programación e posta en marcha de actividades e programas de 
animación á lectura ou doutra índole e propios do eido competencial 
da unidade

Atender aos usuarios do servizo

Colaborar,  segundo  necesidades,  na  prestación  das  funcións  e 
tarefas propias do servizo de arquivo e propias da súa capacitación 
profesional

 Colaborar  e  participar,  por  necesidade  ou  requirimento,  nos 
restantes  asuntos  e actividades do departamento, no eido da súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 07.04.00.01

DENOMINACIÓN COORDINADOR DE ACT. DEPORTIVAS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN,  DEPORTES  E 
BIBLIOTECAS. UNIDADE PROMOCIÓN DEPORTIVA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. (S.E)

GRUPO C1

Asumir  a  organización  e  supervisión  xeral  das  actividades  e 
actuacións desenvolvidas pola unidade, no eido deportivo, todo ilo 
dentro da súa capacitación profesional e baixo as directrices directas 
da Concellaría responsable

Deseñar  e  participar  activa  e  materialmente,  nos  programas  e 
actividades, de índole deportiva, realizados e promovidos dende a 
unidade, no eido da súa capacitación profesional.

Coordinación e vertebración de todas as actividades deportivas que 
se  desenvolven  dende  as  diferentes  asociacións  e  agrupacións 
deste Concello.

FUNCIÓNS Asumir a supervisión e seguimento operativo daquelas actividades 
que  dende  a  unidade  se  poñan  en  marcha,  garantindo  o  seu 
adecuado desenvolvemento.

 Incentivación e organización da participación veciñal nos programas 
e/ou actividades deportivas do Concello

 Prestar colaboración, por necesidade ou requirimento, nos restantes 
asuntos  propios  do  departamento  e  que  entren  dentro  da  súa 
capacitación profesional

  Calquera outra, correspondente á súa categoría, e propia da área 
na que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 07.04.00.02

DENOMINACIÓN ADMINISTRADOR DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO  DE  CULTURA,  EDUCACIÓN,  DEPORTES  E 
BIBLIOTECAS. UNIDADE PROMOCIÓN DEPORTIVA

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E.(S.E.)

GRUPO C1

Asumir a xestión, organización e supervisión xeral do uso, utilización 
e  funcionamento  ordinario  das  instalacións  deportivas  municipais, 
todo ilo dentro da súa capacitación profesional e baixo as directrices 
directas da Concellaría responsable

Asumir  a  responsabilidade  sobre  o  adecuado  estado  de 
conservación  e  mantemento  das  diversas  instalacións  deportivas 
municipais, en directa colaboración co persoal adscrito á unidade de 
conserxería,  mantemento,  conservación  e  limpeza  de instalacións 
municipais.

Asumir a xestión ordinaria da matriculación, así como das altas e 
baixas,  nas  actividades  deportivas  e  culturais  municipais, 
configurando  as  listaxes  e  relación  de  datos  necesarias  para   a 
xestión do cobro por parte da unidade competente.

FUNCIÓNS Asumir a responsabilidade sobre adecuada xestión do almacenaxe e 
loxística,  así  como  da  recepción,  distribución  e  inventario  de 
produtos e pedidos

Prestar colaboración, por necesidade ou requirimento, nos restantes 
asuntos  propios  do  departamento  e  que  entren  dentro  da  súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

CÓDIGO 08.00.00.01

DENOMINACIÓN AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Asumir a responsabilidade sobre o desenvolvemento das tarefas e 
procesos  técnicos  encamiñados  á  dinamización  e  potenciación 
económica e laboral municipal,  todo ilo dentro da súa capacitación 
profesional  e  baixo  as  directrices  directas  da  Concellaría 
responsable
Asumir o asesoramento e asistencia técnica especializada no eido 
do desenvolvemento local

Encargarse da elaboración, aplicación e seguimento de programas, 
plans e actuacións no eido do desenvolvemento local

FUNCIÓNS Responsabilizarse da dinamización e vertebración das iniciativas de 
axentes sociais e económicos do Concello

 Encargarse da emisión de informes dentro do seu eido competencial 
e no marco da súa capacitación profesional

 Prestar colaboración, por necesidade ou requirimento, nos restantes 
asuntos  propios  do  departamento  e  que  entren  dentro  da  súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 08.00.00.02

DENOMINACIÓN ORIENTADOR/A LABORAL

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Prestar  asesoramento  en  materia  de  emprego,  formación  e 
orientación e inserción no mercado laboral, tanto ao propio Concello 
como ao veciños que o requiran,  todo ilo dentro da súa capacitación 
profesional  e  baixo  as  directrices  directas  da  Concellaría 
responsable

FUNCIÓNS Encargarse da elaboración, aplicación e seguimento de programas, 
plans e actuacións orientadas á formación, ao fomento do emprego 
e  a  inserción  laboral,  con  especial  atención  aos  colectivos  con 
maiores dificultades de inserción sociolaboral

Encargarse  da  emisión  de  informes,  dentro  do  seu  eido 
competencial, e no marco da súa capacitación profesional

Prestar colaboración, por necesidade ou requirimento, nos restantes 
asuntos  propios  do  departamento  e  que  entren  dentro  da  súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 08.00.00.03

DENOMINACIÓN XESTOR DE TALLERES OCUPACIONAIS

ÁREA DE ADSCRICIÓN DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Prestar asesoramento e asistencia técnica especializada no eido da 
formación  profesional  e  ocupacional,  ,  tanto  ao  propio  Concello 
como  aos  veciños  que  o  requiran,   todo  ilo  dentro  da  súa 
capacitación  profesional  e  baixo  as  directrices  directas  da 
Concellaría responsable

FUNCIÓNS Encargarse da elaboración, aplicación e seguimento de programas, 
plans  e  actuacións  orientadas  á  formación  ocupacional  e 
profesional, así como eá inserción laboral, con especial atención aos 
colectivos con maiores dificultades de inserción sociolaboral

Encargarse  da  emisión  de  informes,  dentro  do  seu  eido 
competencial, e no marco da súa capacitación profesional

Prestar colaboración, por necesidade ou requirimento, nos restantes 
asuntos  propios  do  departamento  e  que  entren  dentro  da  súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS

167 de 229



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

EMISORA MUNICIPAL

CÓDIGO 09.00.00.01

DENOMINACIÓN ENCARGADO/A DE REDACCIÓN

ÁREA DE ADSCRICIÓN EMISORA MUNICIPAL

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Asumir a supervisión e coordinación xeral das labores xornalísticas 
e  de  xestión  da  información  necesarias  para  o  funcionamento 
ordinario do servizo.

FUNCIÓNS Deseñar e supervisar a programación da Radio, en colaboración co 
Órgano Municipal competente, así como as restantes  actividades a 
desenvolver no servizo.

Participar  no  desenvolvemento  dos  programas  e  actividades 
radiofónicas, actuando como locutor e condutor dos mesmos

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

CÓDIGO 09.00.00.02

DENOMINACIÓN REDACTOR/A EMISORA

ÁREA DE ADSCRICIÓN EMISORA MUNICIPAL

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Colaborar co encargado de redacción na supervisión e coordinación 
xeral  das  labores  xornalísticas  e  de  xestión  da  información 
necesarias para o funcionamento ordinario do servizo.

FUNCIÓNS Colaborar co encargado de redacción no deseño e supervisión da 
programación  da  Radio,  en  colaboración  co  Órgano  Municipal 
competente,  así como as restantes  actividades a desenvolver  no 
servizo.

Participar  no  desenvolvemento  dos  programas  e  actividades 
radiofónicas, actuando como locutor e condutor dos mesmos

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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CÓDIGO 09.00.00.03

DENOMINACIÓN TÉCNICO SON EMISORA

ÁREA DE ADSCRICIÓN EMISORA MUNICIPAL

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. C1

Responsabilizarse  do  manexo  e  mantemento  do  equipamento 
técnico da Radio, no marco da súa capacitación profesional

Asumir a responsabilidade xeral sobre as labores propias do control 
de son e adecuada transmisión da programación

FUNCIÓNS Asumir o coidado e mantemento  básico dos equipos de son, no 
marco da súa capacitación profesional

Participar  no  desenvolvemento  das  restantes  actividades  e 
actuacións da emisora, no marco da súa capacitación profesional 

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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SERVIZO DE CALIDADE E NOVAS TECNOLOXÍAS

CÓDIGO 10.00.00.01

DENOMINACIÓN TÉCNICO CALIDADE 

ÁREA DE ADSCRICIÓN SERVIZO  TRANSVERSAL.  SERVIZO  DE  CALIDADE  E  NOVAS 
TECNOLOXÍAS

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. A2

Asumir a organización e supervisión técnica xeral das actividades e 
actuacións  desenvolvidas  polo  servizo,  todo  ilo  dentro  da  súa 
capacitación  profesional  e  baixo  as  directrices  directas  da 
Concellaría responsable e/ou da Alcaldía.

Asumir  a  responsabilidade  da  organización,  implantación  e 
supervisión  técnica  dos  procedementos  e  aplicativos  da 
administración electrónica e actuacións desenvolvidas polo servizo, 
todo ilo dentro da súa capacitación profesional e baixo as directrices 
directas da Concellaría responsable e/ou da Alcaldía.

Asumir a responsabilidade sobre a xestión ordinaria da páxina web 
municipal, ; 

Asumir a supervisión e control da implantación de novos sistemas 
informáticos  e  ferramentas  tecnolóxicas  relacionados  coa 
administración electrónica e a páxina web 

Formular e deseñar propostas para a implantación de ferramentas 
informáticas  para  a  estandarización  e  normalización  de 
procedementos administrativos ordinarios do Concello, asumindo o 
seu control e seguimento.

FUNCIÓNS Asumir a supervisión e control da normativa vixente en materia de 
Protección  de  Datos  daqueles  ficheiros  asociados  cos  aplicativos 
empregados na administración electrónica e páxina 

 Prestar  asesoramento  técnico  especializado,  no  eido  da  súa 
capacitación  profesional,  cando  así  sexa  requirido  dende  os 
diferentes departamentos ou servizos

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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CÓDIGO 10.00.00.02.

DENOMINACIÓN ADMINISTRATIVO

ÁREA DE ADSCRICIÓN SERVIZO TRANSVERSAL. SERVIZO DE CALIDADE E NOVAS 
TECNOLOXÍAS

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORÍA S.C.

GRUPO EQUIV. C1

Asumir  a  xestión,  tramitación  e  seguimento  administrativo  dos 
expedientes e asuntos propios da unidade, nos termos do disposto 
na propia RPT e co alcance sinalado pola normativa de aplicación 
para  o  persoal  pertencente  á  subescala  administrativa  de 
administración  xeral,  baixo  as  directrices  xerais  da  Coordinación 
Departamental

FUNCIÓNS Asumir, baixo as directrices xerais da coordinación departamental, a 
organización xeral da unidade, Distribuíndo e supervisando, de xeito 
directo e operativo, o traballo dos Auxiliares e/ou restante persoal da 
unidade

Redactar acordos ou resolucións de conformidade cos modelos que 
lle sexan facilitados

Informar  e  atender  ao  público,  en  defecto  de  auxiliares  e 
subalternos.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, tanto dentro 
da propia unidade de pertenza como nos restantes departamentos, 
servizos e unidades municipais,  cando as necesidades de servizo 
así o requiran.

OBSERVACIÓNS
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SERVIZO DE ARQUIVO E DOCUMENTACIÓN

CÓDIGO 11.00.00.01

DENOMINACIÓN AXUDANTE DE ARQUIVO-ARQUIVEIRO/A

ÁREA DE ADSCRICIÓN SERVIZO TRANSVERSAL.SERVIZO DE ARQUIVO E 
DOCUMENTACIÓN

TIPO DE PERSOAL F

ESCALA/SUBESCALA A.E. ( TÉCNICA)

GRUPO A2

Asumir a organización e supervisión técnica xeral das actividades e 
actuacións  desenvolvidas  polo  servizo,  todo  ilo  dentro  da  súa 
capacitación profesional e baixo as directrices emanadas da Alcaldía 

Organización  e  xestión  ordinaria  do  Arquivo  Municipal,  baixo  as 
directrices emanadas da Alcaldía

Responsabilizarse  da  adecuada  prestación  dun  servizo  de 
documentación municipal, colaborando e asesorando, no marco da 
súa  capacitación  profesional,  na  configuración  dunha  base 
documental de consulta con toda a información oficial  e normativa 
que  poida  ser  requirida  dende  os  diferentes  departamentos 
municipais,  así como  con aquela que a propia entidade poida xerar.

FUNCIÓNS Prestar  asesoramento  técnico  especializado,  no  eido  da  súa 
capacitación  profesional,  cando  así  sexa  requirido  dende  os 
diferentes departamentos ou servizos

Colaborar,  segundo  necesidades,  na  prestación  das  funcións  e 
tarefas  propias  da  unidade  de  boblioteca  e  propias  da  súa 
capacitación profesional

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra

OBSERVACIÓNS
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CÓDIGO 11.00.00.02

DENOMINACIÓN AUXILIAR DE ARQUIVO

ÁREA DE ADSCRICIÓN SERVIZO  TRANSVERSAL.SERVIZO  DE  ARQUIVO  E 
DOCUMENTACIÓN

TIPO DE PERSOAL L

CATEGORIA S.C.

GRUPO EQUIV.C1

Prestar  tarefas  de  apoio  administrativo,  responsabilizándose 
daquelas xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden e, 
de xeito concreto, da asistencia administrativa directa ao posto de 
Arquiveiro

FUNCIÓNS Asumir  a  asistencia  operativa  e  directa  nas  funcións  técnicas 
desenvolvidas  polo  posto  de  Arquiveiro,   no  marco  da  súa 
capacitación  profesional  e  dentro  do  eido  competencial  asumido 
polo Servizo

Realizar as tarefas propias de calquera auxiliar administrativo, nos 
termos do definido na presente RPT, e no marco competencial do 
servizo

Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada 
co eido competencial no que se integra.

OBSERVACIÓNS
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III PARTE

VALORACIÓN  DOS POSTOS DE TRABALLO  

MANUAL  DE VALORACIÓN  E COMPLEMENTO DE DESTINO E 

ESPECÍFICO RESULTANTES
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CONSIDERACIÓNS PREVIAS

O proceso  de valoración,  agora  exposto,  ten como obxecto determinar,  para cada  posto de 

traballo,  a  súa  importancia  relativa  (en  relación  cos  demais  postos  de  traballo),  dentro  do 

conxunto dunha organización, coa finalidade de establecer unha estrutura salarial baseada en 

principios obxectivos vinculados á natureza e características reais dos mesmos. En definitiva, 

por  medio da valoración  dos postos  de traballo  preténdese a  fixación das  súas  retribucións 

complementarias (destino e específico) dun xeito equitativo, obxectivo e cuantificable.

A valoración dos postos de traballo foi realizada seguindo criterios obxectivos e técnicos, e 

partindo  da  definición  e  descrición  dos  postos  de  traballo  e  do  organigrama  previamente 

realizado.  O  resultado  final  de  dita  valoración  serve  para  determinar  as  retribucións 

complementarias (Destino e Específico) que se asignarán a cada posto. En todo caso, respecto 

deste  proceso  de valoración,  aplicaranse  unha serie de  principios  e  criterios  básicos  e 

xerais;

1. Nos  supostos  en  que,  como  consecuencia  do  proceso  de  racionalización  e  regulación 

retributiva  derivada  da  aplicación  da  presente  RPT,  particularmente  no  tocante  á 

determinación  das  retribucións  complementarias  dos  postos  (  Destino  e  Específico),  o 

persoal  afectado  experimente  unha  minoración  nas  retribucións  percibidas,  con 

anterioridade,  e  que  foran  fixas  e  propias  do  posto/praza/categoría  desempeñados,  terá 

dereito a un Complemento Persoal e Transitorio (CPT) pola diferenza, nos termos e co 

alcance fixado na Disposición Transitoria Décima da Lei 30/84, de 2 de agosto, de medidas 

para a reforma da función pública. 

2. O sistema retributivo obxecto de valoración  (Complemento  de Destino e  Complemento 

Específico), así como os niveis e contías económicas resultantes e asignadas aos diferentes 

postos incluídos na RPT, só serán de aplicación directa ao persoal que se adscriba e/ou 

vincule ao seu desempeño; isto é,  a percepción, por parte do persoal municipal, do 

Complemento de Destino e Específico que se veñen de fixar para os diferentes postos, 

así  como,  no  seu  caso,  do  correspondente  CPT,  esixirá  da  previa  adscrición  e 

desempeño efectivo dos mesmos. 
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

3. A metodoloxía e criterios de valoración, que se describen a continuación - no Manual 

de Valoración - foron obxecto de tratamento e validación pola representación legal do 

persoal municipal; así, partindo das proposta metodolóxica proposta polo persoal técnico 

da  empresa  encargada  da  asistencia  especializada,  e  habitualmente  utilizada  noutros 

procesos de elaboración de RPTs, acordáronse, no marco da Mesa Xeral de Negociación, 

unha serie de variacións e adaptacións - coa finalidade de buscar a maior adecuación posible 

á realidade do propio Concello de Fene -, e que contan, xa que logo, coa conformidade da 

representación legal do persoal municipal.
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Sección 1ª

Manual para a valoración dos postos de traballo
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Consideracións previas

No tocante ao proceso técnico de valoración, convén clarificar que existen diversas técnicas ou 

sistemas  de  valoración  de  postos  de  traballo.  Unhas,  as  globais  ou  non analíticas,  valoran 

globalmente  o  conxunto  de  características  de  cada  posto  de  traballo,  non  establecendo 

diferencias numéricas entre elas. Outras, as analíticas ou cuantitativas, valoran individualmente 

cada unha das características ou factores de cada posto de traballo, outorgándolle a cada un 

deles unha puntuación numérica, obténdose finalmente, pola suma das diferentes puntuacións, 

unha puntuación total para cada posto. Estas últimas son as mais recomendábeis, en particular o 

método de comparación por factores e o método de puntuación de factores. De eles, quizais o 

máis adecuado para as Administracións públicas sexa o sistema de puntuación de factores, que 

será o utilizado, e que consiste en facer un tratamento analítico de determinados elementos ou 

factores dos postos, fundamentalmente os previstos nas normas legais aplicábeis , para a súa 

posterior valoración de acordo cunha graduación previamente acordada.

O sistema de puntuación por factores require das seguintes operacións:

A) A elección dos factores de valoración e a súa definición. 

B) Valoración en puntos dos factores.

C) Determinación do valor económico (no caso do Complemento Específico) e do 

nivel (no caso do Complemento de Destino) correspondente ós puntos acadados.

Operacións cuxo alcance e contido se describen a continuación.

1.- A ELECCIÓN DOS FACTORES DE VALORACIÓN E A SÚA DEFINICIÓN. 

Os factores de valoracións son as características ou elementos comúns aos postos de traballo 

que van ser obxecto de valoración, polo que deberán estar presentes, en maior ou menor grado, 
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na totalidade ou na maioría dos postos a valorar. Ademais, deberán ser perfectamente definidos 

para que non exista posibilidade de interpretacións diversas respecto ó seu significado.

De  conformidade  coa  normativa  vixente,  art.  23  da  LMRFP  e  art.  3  do  RD  158/1996, 

propóñense os seguintes factores de valoración: 

-- Para a determinación do Complemento de Destino:

+ especialización

+ competencia

+ mando

+ complexidade territorial e funcional

+ responsabilidade

-- Para a determinación do Complemento Específico:

+ responsabilidade

+ especial dificultade técnica

+ dedicación

+ incompatibilidade

+ perigosidade

+ penosidade

Pasamos agora a definir cada un destes factores:

a) Especialización

Fai  referencia  á  formación  inicial  requirida  para  o  acceso  ó  posto  (posesión  dun 

determinado  nivel  de  estudios  ou  titulación),  así  como  a  aquela  outra  de  natureza 

complementaria, esencial para o correcto desempeño do mesmo (coñecementos especializados). 

Deste xeito, os postos diferéncianse en función do tipo de actividades a realizar, o que permite a 

súa clasificación en grupos ou familias de especialidade.
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Este factor desagrégase, en consecuencia, en dous subfactores:

FACTOR 1: TITULACIÓN OU FORMACIÓN BÁSICA

FACTOR 2: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

b) Competencia

Refírese á capacidade do ocupante do posto para actuar en nome ou representación do 

Concello, capacidade de imputación xurídica. E dicir, a capacidade para vincular ó Concello 

coas actuacións e decisións do posto de traballo.

FACTOR 3: COMPETENCIA

c) Mando

Fai referencia ó número de postos/persoas que están baixo a dependencia xerárquica do 

posto  considerado,  tendo  presente  a  cualificación  profesional  dos  subordinados  e  a 

complexidade  das  tarefas  realizadas  por  estes.  Valórase,  fundamentalmente,  a  labor  de 

dirección (comunicación,  motivación, liderazgo),  a  organización do traballo e o control  dos 

resultados.

FACTOR 4: XEFATURA OU MANDO

d) Complexidade territorial e funcional

A  complexidade  territorial  refírese  á  extensión  da  área  de  actuación  ou  amplitude 

xeográfica da zona de desempeño dos postos de traballo. 

A complexidade funcional refírese á amplitude funcional do posto, e dicir, ó número de 

tarefas  diferentes  que  se  realizan  no  mesmo,  así  como  a  súa  interrelación  ou 

complementariedade (que teñan ou non unha relación natural por situarse no mesmo ámbito ou 

área de especialidade ou polo contrario que carezan dela por situarse en áreas distintas).

FACTOR 5: COMPLEXIDADE TERRITORIAL
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

FACTOR 6: COMPLEXIDADE FUNCIONAL

e) Responsabilidade

Consiste na valoración da  obriga que asume o ocupante dun posto de desenvolver as 

tarefas  encomendadas  e  de  responder  polos  resultados  ou  consecuencias  das  mesmas.  Son 

moitos os aspectos que poden ser incluídos na responsabilidade inherente a un posto de traballo. 

En particular, son especialmente relevantes os seguintes:

i)  Responsabilidade funcional  por xestión autónoma dunha unidade ou determinadas 

funcións administrativas ou polos resultados doutras persoas que ocupan postos subordinados ó 

de  referencia  nunha unidade administrativa  (este  tipo de  responsabilidade  garda  unha certa 

relación co factor xefatura ou mando; sen embargo, naquel valorase o labor de dirección, de 

organización do traballo e de control dos subordinados, polo que non debe ser confundido coa 

responsabilidade polos resultados desas persoas).

ii) Responsabilidade Directiva, que fai referencia ás funcións e competencias de carácter 

directivo, segundo a definición dada pola normativa de réxime local e de emprego público, e 

que  se  identificará,  con  carácter  xeral,  coa  responsabilidade  asumida  polos  postos 

desempeñados por habilitados estatais ou aqueles de análogas ou similares características.

iii)  Responsabilidade  por  decisións  que  comprometen  á  organización  (este  tipo  de 

responsabilidade coincide co concepto de COMPETENCIA, polo que se incluirá naquel factor 

de forma diferenciada)

iv) Responsabilidade asumida como consecuencia dos contactos e relacións con outras 

persoas e institucións esixidas polo posto ó seu ocupante.

En consecuencia este factor desagrégase nos seguintes subfactores:

FACTOR 7: RESPONSABILIDADE POLOS RESULTADOS DE OUTROS

FACTOR 8:  RESPONSABILIDADE DIRECTIVA

FACTOR 9: RESPONSABILIDADE POR RELACIÓNS CON OUTRAS PERSOAS

182 de 229



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

f) Especial dificultade técnica

Fai  referencia  á  maior  ou  menor  facilidade  de  realización  do  traballo,  valorada  en 

función dun conxunto de habilidades e condicións de diversa natureza esixidas ó ocupante para 

un desempeño eficaz do traballo e que, se acadan un certo grao, non son habituais.

Considéranse a  necesidade de autonomía para o desempeño do traballo, xuízo propio, 

creatividade e viveza mental, así como o grao de precisión e destreza esixida ó ocupante do 

posto. Estas características asócianse coa necesidade de posuír un certo grao de experiencia 

para o desempeño das tarefas propias do posto, así como coa necesidade dunha permanente 

actualización dos coñecementos para un desempeño eficaz dos postos.

O traballo realizado nos postos cunha alta dificultade técnica non sería posíbel realizalo, 

de xeito adecuado e como norma xeral, por ningún traballador da organización que ocupase un 

posto diferente ó analizado.

FACTOR 10: ESPECIAL DIFICULTADE TÉCNICA

g) Dedicación

Alude ó tempo de traballo, e dicir,  á duración da xornada e á dispoñibilidade horaria 

esixida polo posto ó seu ocupante.

FACTOR 11: DEDICACIÓN

h) Incompatibilidade

Posibilidade/imposibilidade de simultaneala ocupación do posto con outro/s posto/s ou 

actividades de carácter público ou privado.

FACTOR 12: INCOMPATIBILIDADE

i) Perigosidade
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Nivel  de  risco  que  asume  o  ocupante  do  posto,  en  particular  os  riscos  de  sufrir 

accidentes de traballo ou enfermidades profesionais. Terase en conta o tipo de tarefas a realizar 

no posto, os medios de traballo empregados e as condicións ambientais nas que se desenrola.

FACTOR 13: PERIGOSIDADE

k) Penosidade

Fai referencia ás especiais circunstancias nas que se realiza o traballo, que dan lugar a 

incomodidade, molestias ou excesivo esforzo físico ou mental.

Entre  outras,  teranse  en  conta  para  a  súa  valoración,  as  condicións  ambientais  de 

traballo  (frío,  humidade,  ruído,  iluminación,  fumes,  etc.)  e  a  duración da exposición a dito 

ambiente, así como a fatiga causada, a posición de traballo, o grado de enerxía utilizada ou a 

necesidade, no caso do esforzo mental, de manter altos niveis de concentración durante longos 

períodos,  de  realizar  tarefas  distintas  ó  mesmo  tempo,  tarefas  imprevistas  ou  calquera 

circunstancia propia do posto favorecedora de “stress” emocional.

FACTOR 14: PENOSIDADE

2.- VALORACIÓN EN PUNTOS DOS FACTORES.

a)  Valoración  en  puntos  dos  factores  a  efectos  da  determinación  do  Complemento 

Específico.

Os factores que determinarán a contía do complemento específico son a Especial Dificultade 

Técnica, a Dedicación, a Responsabilidade (descomponse en tres subfactores: Responsabilidade 

polos Resultados de Outros, Responsabilidade Directiva e Responsabilidade por Relacións con 

Outras Persoas), a Incompatibilidade, a Perigosidade e a Penosidade.
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É preciso, a continuación, establecer o peso ou importancia de cada un dos factores respecto ó 

total, realizando unha ponderación dos mesmos que, despois, permita asignar puntos a cada un 

deles.

A táboa achegada no anexo documental I, reflicte a proposta de valoración e ponderación de 

cada un dos factores, expresada en porcentaxe, de xeito tal que a suma das ponderacións de 

tódolos factores debe ser 100.

a) Cada factor representa unha % da puntuación total máxima que tal como se 

indica  na  fila  inferior.   Tomando  como exemplo  a 

penosidade  teríamos  que   representa  o  20  %  da 

puntuación  total.   Polo  tanto  a  puntuación  máxima 

para este factor é de 200 puntos.

b) Para  valorar cada posto atribuiráselle por cada factor 

un  coeficiente  que  vai  dende  o  mínimo,  0,5  ata  o 

máximo 5. 

c) O  valor  polo  que  se  multiplicará  o  devandito 

coeficiente  será polo cociente de dividir o número  máximo de puntos do 

factor por 5 (coeficiente máximo). No caso da penosidade ese valor será 40 

(resultado de dividir 200 (puntos máximos)/5 (coeficiente máximo). 

d) Os puntos atribuídos a cada posto polo factor en cuestión será o resultado de 

multiplicar  o  coeficiente  asignado  polo  valor  do  mesmo.  Así  para  a 

penosidade: Coeficiente 1x40= 40 puntos.; Coeficiente 2 x 40= 80 puntos. .... 

ata  o  coeficiente  máximo  5x40= 200  puntos  que  corresponde  aos  puntos 

máximos do factor.

e) Unha vez determinados os puntos correspondentes a cada factor, sumaranse 

todos para determinar a puntuación total do posto.
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b)  Valoración  en puntos dos factores  a  efectos  da determinación  do  Complemento  de 

Destino.

Os  factores  que  determinarán  a  contía  do  Complemento  de  Destino  son  a  Especialización 

(descomponse  en  dous  subfactores:  Titulación  ou  Formación  Básica  e  Formación 

Complementaria),  a  Responsabilidade  (descomponse  en  tres  subfactores:  Responsabilidade 

polos Resultados de Outros, Responsabilidade Directiva e Responsabilidade por Relacións con 

Outras Persoas), a Competencia, a Xefatura ou Mando e a Complexidade territorial e funcional 

(descomponse en dous subfactores: Complexidade Territorial e Complexidade Funcional).

É preciso, a continuación, establecer o peso ou importancia de cada un dos factores respecto ao 

total, realizando unha ponderación dos mesmos que, despois, permita asignar puntos a cada un 

deles.

A táboa achegada como anexo documental I conten a proposta de de valoración e ponderación 

de cada un dos factores, expresada en porcentaxe, de xeito tal que a suma das ponderacións de 

tódolos factores sexa 100.

a) Cada factor representa unha % da puntuación total máxima que tal como se 

indica na fila inferior.  Tomando como exemplo a competencia teríamos que 

representa o 15 % da puntuación total.  Polo tanto a 

puntuación  máxima  para  este  factor  é  de  150 

puntos.

b) Para   valorar  cada  posto  atribuiráselle  por  cada 

factor un coeficiente que vai dende o mínimo, 0,5 

ata o máximo 5. 

c) O valor polo que se multiplicará o devandito coeficiente será polo cociente de 

dividir o número  máximo de punto do factor por 5 (coeficiente máximo). No 

caso  da  competencia  ese  valor  será  30  (resultado  de  dividir  150(puntos 

máximos)/5 (coeficiente máximo). 
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d) Os puntos atribuídos a cada posto polo factor en cuestión será o resultado de 

multiplicar  o  coeficiente  asignado  polo  valor  do  mesmo.   Así  para  a 

penosidade: Coeficiente 0,5x30= 15 puntos.; Coeficiente 2x30= 60 puntos. .... 

ata  o  coeficiente  máximo  5x30= 150  puntos  que  corresponde  aos  puntos 

máximos do factor.

e) Unha vez determinados os puntos correspondentes a cada factor, sumaranse 

todos para determinar a puntuación total do posto.

C) Determinación do valor económico (no caso do Com plemento Específico) e  

do  nivel  (no  caso  do  Complemento  Destino)  correspon dente  aos  puntos  

acadados .

C1) Determinación do valor económico do Complemento Específico.

Unha vez determinados os puntos correspondentes a cada posto, con arranxo ao procedemento 

sinalado anteriormente,  e dado que non resulta posible a translación inmediata e directa dos 

mesmos  na  Contía  do  Complemento  Específico,  procede   fixar  o  procedemento  para 

determinación  da  contía  final  do  Complemento  Específico.  Por  tanto,  para  lograr  a 

transformación  da  puntuación  acadada  no  proceso  do  Específico,  nunha  contía  cantidade 

concreta, en cartos,  aplicaranse os seguintes criterios;

a) Como criterio  xeral,  compre  salientar   que  un  posto  con  maior  puntuación  non 

poderá ter, en ningún caso, un Específico inferior a outros que teñan asignada menor 

puntuación. 

b) Coa finalidade de homoxeneizar, dun xeito racional e lóxico, os puntos acadados, e a 

súa  conversión  en  cartos,  fixaranse  unha  serie  de  tramos/niveis,  que  se 

corresponderán cuns intervalos de puntos.

c) A cada tramo/nivel de puntos, se lle asignará unha contía en cartos, que será o valor 

do Complemento Específico dos postos cuxa valoración en puntos se sitúe dentro 

dos intervalos - de puntos - fixados para estos tramos - sistema de tramos que se 

incorpora no anexo documental II -
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d) Deste xeito,  a contía de C. Específico dos diferentes postos será a fixada para o 

tramo/nivel no que se sitúa, segundo a puntuación acadada no proceso de valoración.

C2) Determinación do nivel e do valor económico do Complemento de Destino.

O igual que ocorre no Complemento Específico, a translación inmediata da puntuación obtida 

por cada posto no complemento de destino no proceso de valoración a un nivel concreto resulta 

imposible.

En primeiro lugar, porque ao igual que no caso do complemento específico convén fixar tramos 

que permitan a homoxeneización e que limiten os marxes de erro nos que se pode incorrer.

En segundo lugar, porque no caso do recoñecemento dun nivel concreto temos unha limitación 

legal que é que a adscrición dos postos a Grupos condiciona o recoñecemento dos niveis.

Por tanto, para lograr a transformación da puntuación nun nivel concreto teranse en conta os 

seguintes criterios;

a) O grupo a asignar a cada praza ven determinado pola titulación esixible para a 

mesma.

b) Unha vez determinado o grupo, fixarase o nivel de cada posto tomando como base 

a puntuación acadada polo mesmo no proceso de valoración, e tendo en conta os límites 

legais establecidos. 

c) Salvo nos supostos de limitación legais establecidas en función dos grupos,  un 

posto con maior puntuación non poderá ter un nivel inferior a outros que teñan asignada 

menor puntuación. 

d) Coa finalidade de homoxeneizar, dun xeito racional e lóxico, os puntos acadados, 

e  a  súa  conversión  nos  niveis  do  Complemento  de  Destino,  fixaranse  unha  serie  de 

tramos/niveis, que se corresponderán cuns intervalos de puntos.

A cada tramo/nivel de puntos, se lle asignará un nivel de Destino, que será  que se lle asigne 

aos postos cuxa valoración en puntos se sitúe dentro dos intervalos - de puntos - fixados para 

estos tramos - sistema de tramos que se incorpora no anexo documental II -
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Deste xeito, o nivel de Destino dos diferentes postos será o fixado para o tramo/nivel no que 

se sitúen, segundo a puntuación acadada no proceso de valoración.

d) En todo caso, e con independencia do nivel de Destino finalmente fixado para os 

postos,  deberanse  respectar  os  niveis  que,  no  seu  caso,  poidan ter  consolidados os  seus 

ocupantes; isto é, de conformidade coa previsións legais aplicables ao respecto, o persoal 

municipal terá garantido o nivel de Destino que, con carácter previo, tivera consolidado.
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TOTAL
PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF

PUNTOS 150 30 90 18 60 12 220 44 130 26 50 10 100 20 200 40

N. COEFICIENTES 5 5 5 5 5 5 5 5

% SOBRE TOTAL 15 9 6 22 13 5 10 20

1000

ADICACION INCOMPATIBILI. PERIGOSIDADE PENOSIDADE

TOTAIS

100

COMPLEMENTO ESPECIFICO

RESULTADO OUT DIRECTIVA RELACIONS OU

RESPONSABILIDADE

DIF. TECNICA

TOTAL
PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF TOTAL

PTOS  
/COEF

PUNTOS 150 30 100 20 70 14 70 14 60 12 150 30 200 40 70 14 130 26 1000

N. COEFICIENTES 5 5 5 5 5 5 5 5 5

% SOBRE TOTAL 15 10 7 7 6 15 20 7 13 100

RESULT OUT DIRECTIVA RELAC.OUTRO

TOTAIS

 TERRITORIAL FUNCIONALFORM. COMP.

COMPLEXIDADEESPECIALIZACION RESPONSABILIDADE

COMPETENCIA XEFE/MANDOTIT. FOR. BASIC

COMPLEMENTO DE DESTINO

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

ANEXO DOCUMENTAL I

FACTORES DE VALORACIÓN.- SISTEMA DE PONDERACIÓN E PUNTUACIÓN
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ANEXO DOCUMENTAL II

SISTEMA DE TRANSFORMACIÓN DE PUNTOS EN NIVEIS DE DESTINO E 
CONTÍA DO COMPLEMENTO ESPECÍFICO

FIXACIÓN DO ESPECÍFICO

TRAMO INTERVALO EN PUNTOS VALOR DO C.E.
1 Menos de 224 puntos 5.000 €
2 De 225 a 274 puntos 7.500 €
3 De 275 a 324 puntos 8.000 €
4 De 325 a 374 puntos 8.500 €
5 De 375 a 424 puntos 9.000 €
6 De 425 a 474 puntos 9.500 €

7 De 474 a 524 puntos 10.500 €
8 De 525 a 574 puntos 12.500 €
9 De 575 a 624 puntos 15.000 €
10 De 625 a 674 puntos 17.500 €
11 De 675 a 724 puntos 20.000 €
12 De 725 a 774 puntos 22.500 €
13 De 775 a 824 puntos 25.000 €

Tramo 
especial 
(T.E.)*

A partires de 825 puntos SEGUNDO CRITERIO 
ESPECIAL

*  Este  tramo  especial  integrará  aqueles  postos  que,  polas  súas  especiais 
características, non se adaptan ao sistema e criterios ordinarios de valoración e que, 
neste caso concreto, se corresponden cos postos de Habilitados Estatais - Secretaría, 
Intervención  e  Tesourería  -.  Postos  que,  pola  súa  especial  relevancia  directiva, 
exercicio  de  responsabilidade  e  particular  dificultade  técnica  no  seu  desempeño 
laboral  ordinario  requiren  dun  método  e  sistema de  valoración  especial  que  sexa 
capaz de adecuarse a  estas especiais características.  Así,  nestos postos,  para a 
fixación  da  contía  do  Específico,  conforme  a  estas  especiais  características,  se 
procederá á unha transformación,  en cartos,  dos puntos acadados no proceso de 
valoración, mediante a asignación dun valor económico particular a ditos puntos; valor 
económico  que  se  obtén  dividindo  as  partidas  económicas  dotadas 
orzamentariamente, para cada un destes postos, para a retribución do Complemento 
Específico, entre o total de puntos acadados no proceso de valoración. Proceso do 
que resulta, como consecuencia desta asignación dun valor en cartos de cada punto, 
a contía do Específico finalmente reflectida nesta RPT, para estos postos.
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FIXACIÓN DOS NIVEIS DE DESTINO
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NIVEL 
DESTINO

INTERVALO EN PUNTOS

14 Menos de 200 puntos.- posto encadrado en 
Agrupacións Profesionais

16 Menos de 200 puntos. - posto encadrado en 
Grupo C2

18 De 200 a 299 puntos
20 De 300 a 399 puntos
22 De 400 a 499 puntos
24 De 500 a 599 puntos
26 De 600 a 699 puntos
28 De 700 a 799 puntos

29 De 800  a 900 puntos
30 De 900 a 1000 puntos
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Sección 2ª

Valoración de postos resultante; Fixación dos nivei s de Destino e 
das contías do Complemento Específico
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Consideracións previas

De conformidade cos criterios e método de valoración descritos con anterioridade, e tomando 

como referencia  a  descrición  funcional  e  profesional  dos  postos,  así  como  o  organigrama 

igualmente definido, resulta a valoración que se inclúe, de xeito singularizado, nas táboas que a 

continuación se detallan.
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COMPLEMENTO ESPECÍFICO RESULTANTE PARA CADA POSTO DE TRABALLO

POSTO.- 
DENOMINACIÓN

RESPONSABILIDE
D. TEC ADIC. INC. PER PEN

P
T

O
S

.

T
R

A
M

O

RE. O DI REL.O
CONTÍA 

C.E.CODIGO PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS

01.00.00.01.
SECRETARIO XERAL-

COORDINADOR 150 90 60 220 130 50 20 180 900 T.E. 36.119,40

01.01.00.01. ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

01.01.00.02. AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 15 0 42 66 0 0 10 100 233 2 7.500,00

01.01.00.03. AXENTE NOTIFICADOR 15 0 42 44 39 0 60 180 380 5 9.000,00

01.02.00.01. ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

01.00.00.02. TEC. ADM. XERAL 105 54 48 198 52 0 10 160 627 10 17.500,00

01.03.00.01 ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

01.03.00.02
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 15 0 42 66 0 0 10 100 233 2 7.500,00

01.03.00.03
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 15 0 42 66 0 0 10 100 233 2 7.500,00

01.03.00.04
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 15 0 42 66 0 0 10 100 233 2 7.500,00

01.04.00.01. ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

02.01.00.01 INTERVENTOR 150 90 60 220 130 50 20 180 900 T.E. 36.119,40

02.01.00.02 ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

02.01.00.03
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 15 0 42 66 0 0 10 100 233 2 7.500,00

02.02.00.01 TESOURERIO 120 72 48 220 130 50 20 180 840 T.E. 29.434,80

02.02.00.02 ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

02.02.00.03 ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

02.00.00.01
TÉCNICO  DE XESTIÓN 

FINANCEIRA  E 
RECADACIÓN

45 0 24 154 0 0 10 100 333 4 8.500,00

03.01.00.01
ENXEÑEIRO DE 

CAMIÑOS, CANLES E 
PORTOS

105 54 48 198 52 0 10 160 627 10 17.500,00

03.01.00.02 ARQUITECTO TÉCNICO 45 0 24 154 0 0 10 100 333 4 8.500,00

03.01.00.03 ARQUITECTO TÉCNICO 45 0 24 154 0 0 10 100 333 4 8.500,00

03.02.00.01 ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00
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03.02.00.02 ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

03.02.00.03 ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

03.02.00.04 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 15 0 42 66 0 0 10 100 233 2 7.500,00

04.00.00.01 OFICIAL/XEFE POLICÍA 
LOCAL 45 0 24 132 65 0 90 180 536 8 12.500,00

04.00.00.02 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.03 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.04 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.05 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.06 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.07 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.08 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.09 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.10 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.11 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.12 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.13 POLICÍA LOCAL 15 0 42 88 78 0 100 180 503 7 10.500,00

04.00.00.14 POLICÍA LOCAL 15 0 24 44 0 0 20 80 183 7 10.500,00

05.00.00.01.

TÉCNICO 
SOCIOEDUCATIVO-

COORDINADOR 
DEPARTAMENTO 

BENESTAR SOCIAL E 
IGUALDADE

45 0 24 132 0 0 10 100 311 3 8.000,00

05.01.00.01 TRABALLADOR SOCIAL 30 0 24 110 0 0 30 120 314 3 8.000,00

05.01.00.02 TRABALLADOR SOCIAL 30 0 24 110 0 0 30 120 314 3 8.000,00

05.01.00.03 TRABALLADOR SOCIAL 30 0 24 110 0 0 30 120 314 3 8.000,00

05.01.00.04. PEDAGOGO/A 30 0 24 110 0 0 20 120 304 3 8.000,00

05.02.00.01. TRABALLADOR SOCIAL 30 0 24 110 0 0 30 120 314 3 8.000,00

05.02.00.02
AUXILIAR AXUDA NO 

FOGAR 15 0 12 0 0 0 10 180 217 1 5.000,00
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05.02.00.03
AUXILIAR AXUDA NO 

FOGAR 15 0 12 0 0 0 10 180 217 1 5.000,00

05.02.00.04
AUXILIAR AXUDA NO 

FOGAR 15 0 12 0 0 0 10 180 217 1 5.000,00

05.02.00.05 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 15 0 12 0 0 0 10 180 217 1 5.000,00

05.02.00.06 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 15 0 12 0 0 0 10 180 217 1 5.000,00

05.02.00.07 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 15 0 12 0 0 0 10 180 217 1 5.000,00

05.03.00.01. PSICÓLOGO/A 30 0 24 132 0 0 20 100 306 3 8.000,00

05.04.00.01.
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 15 0 42 66 0 0 10 100 233 2 7.500,00

06.01.00.01
RESPONSABLE 

UNIDADE DE VÍAS E 
OBRAS

45 0 12 66 26 0 50 120 319 3 8.000,00

06.01.00.02 OFICIAL ALABANEL 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.03 CHÓFER PALISTA 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.04 CHÓFER PALISTA 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.05 OFICIAL ALABANEL-
FONTANEIRO 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.06 OFICIAL MECÁNICO 
SOLDADOR 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.07
OFICIAL SOLDADOR 

CALDEREIRO 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.08 OFICIAL ELECTRICISTA 15 0 12 44 0 0 70 140 281 3 8.000,00

06.01.00.09 OFICIAL DE OBRAS 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.10 OFICIAL DE OBRAS 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.11 OFICIAL DE OBRAS 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.12 CONDUCTOR 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.01.00.13 PEÓN DE OBRAS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.01.00.14 PEÓN DE OBRAS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.01.00.15 PEÓN DE OBRAS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.00.00.01 ENCARGADO DE 
SERVIZOS 30 0 12 66 26 0 50 120 304 3 8.000,00

06.02.00.01 OFICIAL 
SEPULTUREIRO 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.02.00.02 OFICIAL 
SEPULTUREIRO 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00
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06.03.00.01 OFICIAL XARDINEIRO 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.03.00.02 PEÓN XARDÍNS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.03.00.03 PEÓN XARDÍNS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.03.00.04 PEÓN XARDÍNS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.03.00.05 PEÓN XARDÍNS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.04.00.01 PEÓN LIMPEZA VIARIA 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.04.00.02 PEÓN LIMPEZA VIARIA 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.04.00.03 PEÓN LIMPEZA VIARIA 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.04.00.04 PEÓN LIMPEZA VIARIA 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.04.00.05 PEÓN LIMPEZA VIARIA 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.04.00.06 PEÓN LIMPEZA VIARIA 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.04.00.07 PEÓN LIMPEZA VIARIA 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.05.00.01 CHÓFER CONDUCTOR 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.05.00.02 CHÓFER CONDUCTOR 15 0 12 44 0 0 50 140 261 2 7.500,00

06.05.00.03 PEÓN RECOLLIDA LIXO 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.05.00.04 PEÓN RECOLLIDA LIXO 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.05.00.05 PEÓN RECOLLIDA LIXO 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.05.00.06 PEÓN RECOLLIDA LIXO 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.06.01.01
OFICIAL-

ENCARGADO/A 
LIMPEZA

30 0 12 66 26 0 60 140 334 4 8.500,00

06.06.01.02
PEÓN LIMPEZA 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.06.01.03
PEÓN LIMPEZA 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.06.01.04
PEÓN LIMPEZA 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.06.01.05 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS MUNICIPAIS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.06.01.06 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS MUNICIPAIS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.06.01.07 PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS MUNICIPAIS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00
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06.06.01.08
PEÓN LIMPEZA 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.06.01.09
PEÓN LIMPEZA 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 15 0 12 22 39 0 90 200 378 5 9.000,00

06.06.02.01
RESPONSABLE 

CONSERXERÍAS-
COORDINADOR PRL

30 0 36 66 39 0 60 160 391 5 9.000,00

06.06.02.02 CONSERXE 15 0 42 44 39 0 60 180 380 5 9.000,00

06.06.02.03 CONSERXE 15 0 42 44 39 0 60 180 380 5 9.000,00

06.06.02.04 CONSERXE 15 0 42 44 39 0 60 180 380 5 9.000,00

06.06.02.05 CONSERXE 15 0 42 44 39 0 60 180 380 5 9.000,00

06.06.02.06 CONSERXE 15 0 42 44 39 0 60 180 380 5 9.000,00

06.06.02.07 CONSERXE 15 0 42 44 39 0 60 180 380 5 9.000,00

07.01.00.01. AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 15 0 42 66 0 0 10 100 233 2 7.500,00

07.02.00.01

XESTOR ACTIVIDADES 
CULTURAIS E 

NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA

30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

07.02.00.02
RESPONSABLE DE 

MUSEO 15 0 42 88 0 0 10 80 235 2 7.500,00

07.02.00.03
ANIMADOR 

SOCIOCULTURAL 15 0 36 88 0 0 10 80 229 2 7.500,00

07.03.00.01 BIBLIOTECARIO/A 30 0 30 132 0 0 10 80 282 3 8.000,00

07.04.00.01
COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS

30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

07.04.00.02
ADMINISTRADOR 
INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS

30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00

08.00.00.01
AXENTE DE EMPREGO 
E DESENVOLVEMENTO 

LOCAL
30 0 30 132 0 0 10 80 282 3 8.000,00

08.00.00.02 ORIENTADOR 
LABORAL 30 0 30 132 0 0 10 80 282 3 8.000,00

08.00.00.03
XESTOR DE TALLERES 

OCUPACIONAIS 30 0 30 132 0 0 10 80 282 3 8.000,00

09.00.00.01
ENCARGADO/A DE 

REDACCIÓN 30 0 36 110 13 0 10 80 279 3 8.000,00

09.00.00.02
REDACTOR/A 

EMISORA 30 0 36 110 13 0 10 80 279 3 8.000,00

09.00.00.03
TÉCNICO DE SON 

EMISORA 15 0 36 88 0 0 10 80 229 2 7.500,00

10.00.00.01
TÉCNICO DE 

CALIDADE E XESTIÓN 
INFORMÁTICA

45 0 24 154 0 0 10 100 333 4 8.500,00

10.00.00.02 ADMINISTRATIVO 30 0 30 88 0 0 10 80 238 2 7.500,00
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11.00.00.01
AXUDANTE DE 

ARQUIVO- 
ARQUIVEIRO/A

30 0 24 132 0 0 10 100 296 3 8.000,00

11.00.00.02 AUXILIAR DE ARQUIVO 15 0 30 88 0 0 10 100 243 2 7.500,00
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NIVEIS DE DESTINO RESULTANTES PARA CADA POSTO DE TRABALLO

CODIGO DENOMINACION

ESPECIALI. RESPONSABILIDADE

COMP. XEF.M

COMPLEX

P
U

N
T

O
S

G
R

U
P

O

NIVEL

F. BAS F. CO RES. O DI REL. O TERR. FUNC.

PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS PTOS

01.00.00.01.
SECRETARIO XERAL-
COORDINADOR 150 100 70 70 60 150 200 28 130 958 A1 30

01.01.00.01. ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

01.01.00.02.
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 60 30 7 0 42 45 0 28 39 251

EQUIV. 
C2 18

01.01.00.03.
AXENTE 
NOTIFICADOR 30 0 7 0 42 0 0 63 13 155 A.P. 14

01.02.00.01. ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

01.00.00.02. TEC. ADM. XERAL 150 100 49 42 48 135 120 28 130 802 A1 29

01.03.00.01 ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

01.03.00.02
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 60 30 7 0 42 45 0 28 39 251 C2 18

01.03.00.03
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 60 30 7 0 42 45 0 28 39 251 C2 18

01.03.00.04
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 60 30 7 0 42 45 0 28 39 251

EQUIV. 
C2 18

01.04.00.01. ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

02.01.00.01 INTERVENTOR 150 100 70 70 60 150 200 28 130 958 A1 30

02.01.00.02 ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

02.01.00.03
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 60 30 7 0 42 45 0 28 39 251 C2 18

02.02.00.01 TESOURERIO 150 100 56 56 48 150 200 28 130 918 A1 30

02.02.00.02 ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

02.02.00.03 ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

02.00.00.01

TÉCNICO  DE 
XESTIÓN 
FINANCEIRA  E 
RECADACIÓN 120 90 21 0 24 135 80 28 117 615 A2 26

03.01.00.01

ENXEÑEIRO DE 
CAMIÑOS, CANLES E 
PORTOS 150 100 49 42 48 135 120 28 130 802 A1 29

03.01.00.02
ARQUITECTO 
TÉCNICO 120 90 21 0 24 135 60 35 117 602 A2 26

03.01.00.03
ARQUITECTO 
TÉCNICO 120 90 21 0 24 135 60 35 117 602 A2 26

03.02.00.01 ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334
EQUIV. 

C1 20
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03.02.00.02 ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

03.02.00.03 ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

03.02.00.04
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 60 30 7 0 42 45 0 28 39 251 C2 18

04.00.00.01
OFICIAL/XEFE 
POLICÍA LOCAL 90 40 21 0 24 60 60 28 52 375 C1 20

04.00.00.02 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.03 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.04 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.05 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.06 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.07 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.08 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.09 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.10 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.11 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.12 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.13 POLICÍA LOCAL 90 30 7 0 42 60 0 70 39 338 C1 20

04.00.00.14 POLICÍA LCOAL 60 10 7 0 24 30 0 28 39 198 C2 20

05.00.00.01.

TÉCNICO 
SOCIOEDUCATIVO-
COORDINADOR 
DEPARTAMENTO 
BENESTAR SOCIAL E 
IGUALDADE 120 90 21 0 24 90 100 28 104 600

EQUIV. 
A2 26

05.01.00.01
TRABALLADOR 
SOCIAL 120 80 14 0 24 90 40 56 91 515 A2 24

05.01.00.02
TRABALLADOR 
SOCIAL 120 80 14 0 24 90 40 56 91 515

EQUIV. 
A2 24

05.01.00.03
TRABALLADOR 
SOCIAL 120 80 14 0 24 90 40 56 91 515

EQUIV. 
A2 24

05.01.00.04. PEDAGOGO/A 120 80 14 0 24 90 40 56 91 515
EQUIV. 

A2 24

05.02.00.01
TRABALLADOR 
SOCIAL 120 80 14 0 24 90 40 56 91 515

EQUIV. 
A2 24

05.02.00.02
AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 30 0 7 0 12 0 0 56 13 118

EQUIV. 
A.P. 14
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05.02.00.03
AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 30 0 7 0 12 0 0 56 13 118

EQUIV. 
A.P. 14

05.02.00.04
AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 30 0 7 0 12 0 0 56 13 118

EQUIV. 
A.P. 14

05.02.00.05
AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 30 0 7 0 12 0 0 56 13 118

EQUIV. 
A.P. 14

05.02.00.06
AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 30 0 7 0 12 0 0 56 13 118

EQUIV. 
A.P. 14

05.02.00.07
AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR 30 0 7 0 12 0 0 56 13 118

EQUIV. 
A.P. 14

05.03.00.01. PSICÓLOGO/A 120 90 14 0 24 60 40 49 104 501
EQUIV. 

A2 24

05.04.00.01.
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 60 30 7 0 42 45 0 28 39 251

EQUIV. 
C2 18

06.01.00.01

RESPONSABLE 
UNIDADE DE VÍAS E 
OBRAS 60 20 21 0 12 0 60 63 26 262 C2 18

06.01.00.02 OFICIAL ALABANEL 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.03 CHÓFER PALISTA 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.04 CHÓFER PALISTA 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.05
OFICIAL ALABANEL-
FONTANEIRO 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.06
OFICIAL MECÁNICO 
SOLDADOR 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.07
OFICIAL SOLDADOR 
CALDEREIRO 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.08
OFICIAL 
ELECTRICISTA 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.09 OFICIAL DE OBRAS 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.10 OFICIAL DE OBRAS 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.11 OFICIAL DE OBRAS 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.12 CONDUCTOR 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.01.00.13 PEÓN DE OBRAS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.01.00.14 PEÓN DE OBRAS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.01.00.15 PEÓN DE OBRAS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.00.00.01
ENCARGADO DE 
SERVIZOS 60 20 14 0 12 0 40 63 26 235 C2 18

06.02.00.01
OFICIAL 
SEPULTUREIRO 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.02.00.02
OFICIAL 
SEPULTUREIRO 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18
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06.03.00.01 OFICIAL XARDINEIRO 60 20 7 0 12 0 20 63 26 208 C2 18

06.03.00.02 PEÓN XARDÍNS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125
EQUIV. 

A.P. 14

06.03.00.03 PEÓN XARDÍNS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125
EQUIV. 

A.P. 14

06.03.00.04 PEÓN XARDÍNS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125
EQUIV. 

A.P. 14

06.03.00.05 PEÓN XARDÍNS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125
EQUIV. 

A.P. 14

06.04.00.01
PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.04.00.02
PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.04.00.03
PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.04.00.04
PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.04.00.05
PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.04.00.06
PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.04.00.07
PEÓN LIMPEZA 
VIARIA 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.05.00.01
CHÓFER 
CONDUCTOR 60 10 7 0 12 0 40 63 26 218 C2 18

06.05.00.02
CHÓFER 
CONDUCTOR 60 10 7 0 12 0 40 63 26 218 C2 18

06.05.00.03
PEÓN RECOLLIDA 
LIXO 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.05.00.04
PEÓN RECOLLIDA 
LIXO 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.05.00.05
PEÓN RECOLLIDA 
LIXO 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.05.00.06
PEÓN RECOLLIDA 
LIXO 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125 A.P. 14

06.06.01.01

OFICIAL-
ENCARGADO/A 
LIMPEZA 60 10 14 0 12 0 40 63 26 225

EQUIV. 
C2 18

06.06.01.02

PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 
MUNICIPAIS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125

EQUIV. 
A.P. 14

06.06.01.03

PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 
MUNICIPAIS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125

EQUIV. 
A.P. 14

06.06.01.04

PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 
MUNICIPAIS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125

EQUIV. 
A.P. 14

06.06.01.05

PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 
MUNICIPAIS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125

EQUIV. 
A.P. 14

06.06.01.06

PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 
MUNICIPAIS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125

EQUIV. 
A.P. 14

06.06.01.07

PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 
MUNICIPAIS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125

EQUIV. 
A.P. 14
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06.06.01.08

PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 
MUNICIPAIS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125

EQUIV. 
A.P. 14

06.06.01.09

PEÓN LIMPEZA 
EDIFICIOS 
MUNICIPAIS 30 0 7 0 12 0 0 63 13 125

EQUIV. 
A.P. 14

06.06.02.01
RESPONSABLE 
CONSERXERÍAS 30 20 14 0 36 0 0 35 13 148 A.P. 14

06.06.02.02 CONSERXE 30 0 7 0 42 0 0 35 13 127 A.P. 14

06.06.02.03 CONSERXE 30 0 7 0 42 0 0 35 13 127 A.P. 14

06.06.02.04 CONSERXE 30 0 7 0 42 0 0 35 13 127 A.P. 14

06.06.02.05 CONSERXE 30 0 7 0 42 0 0 35 13 127 A.P. 14

06.06.02.06 CONSERXE 30 0 7 0 42 0 0 35 13 127 A.P. 14

06.06.02.07 CONSERXE 30 0 7 0 42 0 0 35 13 127 A.P. 14

07.01.00.01.
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 60 30 7 0 42 45 0 28 39 251

EQUIV. 
C2 18

07.02.00.01

XESTOR 
ACTIVIDADES 
CULTURAIS E 
NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

07.02.00.02
RESPONSABLE DE 
MUSEO 90 40 7 0 42 60 20 28 52 339

EQUIV. 
C1 20

07.02.00.03
ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL 90 40 7 0 36 45 0 42 52 312

EQUIV. 
C1 20

07.03.00.01 BIBLIOTECARIO/A 120 90 14 0 30 75 40 28 117 514 A2 24

07.04.00.01

COORDINADOR DE 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

07.04.00.02

ADMINISTRADOR 
INSTALACIÓNS 
DEPORTIVAS 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334 C1 20

08.00.00.01

AXENTE DE 
EMPREGO E 
DESENVOLVEMENTO 
LOCAL 120 90 14 0 30 75 40 28 117 514

EQUIV. 
A2 24

08.00.00.02
ORIENTADOR 
LABORAL 120 90 14 0 30 75 40 28 117 514

EQUIV. 
A2 24

08.00.00.03

XESTOR DE 
TALLERES 
OCUPACIONAIS 120 90 14 0 30 75 40 28 117 514

EQUIV. 
A2 24

09.00.00.01
ENCARGADO/A DE 
REDACCIÓN 120 90 14 0 36 60 40 42 104 506

EQUIV. 
A2 24

09.00.00.02
REDACTOR/A 
EMISORA 120 90 14 0 36 60 40 42 104 506

EQUIV. 
A2 24

09.00.00.03
TÉCNICO DE SON 
EMISORA 90 40 7 0 36 45 0 42 52 312

EQUIV. 
C1 20

10.00.00.01

TÉCNICO DE 
CALIDADE E 
XESTIÓN 
INFORMÁTICA 120 90 21 0 24 135 60 35 117 602

EQUIV. 
A2 26

10.00.00.02 ADMINISTRATIVO 90 40 14 0 30 60 20 28 52 334
EQUIV. 

C1 20
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Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

11.00.00.01

AXUDANTE DE 
ARQUIVO- 
ARQUIVEIRO/A 120 90 14 0 24 75 40 28 117 508 A2 24

11.00.00.02
AUXILIAR DE 
ARQUIVO 90 50 7 0 30 60 0 28 65 330

EQUIV. 
C1 20

206 de 229



Avda. do Concello, s/n.- Tlfno.: 981 49 27 07 / Fax: 981 49 27 88 – 15500 - FENE

C
.I

.F
.: 

P
-1

50
36

00
-G

Dilixencia: acta aprobada en sesión do 09.01.2014

IV PARTE

RPT RESULTANTE
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CÓDIGO DENOMINACIÓN TIPO ESCALA/SUBESCALA/CATEG. GRUPO N IVEL C.E. PROV. R.N. TITULACIÓN FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

ADM. OBSERVACIÓNS

01. DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XER AL

01.00.00.01. SECRETARIO XERAL-
COORDINADOR 

F H.E. (SECRETARIA) A1 30 36.119,4 € C R.N. LICENCIATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO OU 

EQUIVALENTE

H.E. ESPECIAL DISPONIBILIDADE E 
DEDICACIÓN                                      

 01.01. UNIDADE DE REXISTRO E ATENCIÓN AO PÚBLICO
01.01.00.01. ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0

01.01.00.02. AUX. ADMINISTRATIVO L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
C2

18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. A. F.

01.01.00.03. AXENTE NOTIFICADOR F A.X. (SUBALTERNO) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERFTIFICADO DE STUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 01.02. UNIDADE DE CENSO E PADRÓN
01.02.00.01. ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0

01.00.00.02. TEC. ADM. XERAL F A.X. (TÉCNICA) A1 29 17.500,0 € C U.E. LICENCIATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO OU 

EQUIVALENTE

A.L. 0
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 01.03. UNIDADE DE CONTRATACIÓN E APOIO A SECRETARÍ A
01.03.00.01 ADMINISTRATIVO F A.X (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0

01.03.00.02 AUXILIAR ADMINISTRATIVO F A.X. (AUXILIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

01.03.00.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO F A.X. (AUXILIAR.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

01.03.00.04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
C2

18 7.500,0 € C U.E GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. A.F.

 01.04. UNIDADE DE PERSOAL
01.04.00.01. ADMINISTRATIVO F A.X.(ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E BACHARELATO OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0
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02. DEPARTAMENTO DE XESTIÓN ECONÓMICA

 02.01. UNIDADE DE INTERVENCIÓN E CONTROL
02.01.00.01 INTERVENTOR F H.E. (INTERVENCIÓN) A1 30 36.119,4 € C R.N. LICENCIATURA, GRAO 

UNIVERSITARIO OU 
EQUIVALENTE

H.E ESPECIAL DISPOÑIBILIDADE E 
DEDICACIÓN

02.01.00.02 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

02.01.00.03 AUXILIAR ADMINISTRATIVO F A.X. (AUXULIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 02.02. UNIDADE DE TESOURERÍA
02.02.00.01 TESOURERIO F A.H. (TESOURERÍA) A1 30 29.434,8 € C R.N. LICENCIATURA, GRAO 

UNIVERSITARIO OU 
EQUIVALENTE

H.E. ESPECIAL DISPOÑIBILIDADE E 
DEDICACIÓN

02.02.00.02 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

02.02.00.03 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

02.00.00.01 TÉCNICO  DE XESTIÓN 
FINANCEIRA  E 
RECADACIÓN

F A.E. (TÉCNICA) A2 26 8.500,0 € C U.E. DIPLOMATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO EN 
ADMINISTRACIÓN E 

DIRECCIÓND E EMPRESAS, 
ECONOMÍA OU EQUIVALENTE

A.L. 0
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03. DEPARTAMENTO DE URBANISMO

 03.02. UNIDADE TÉCNICA
03.01.00.01 ENXEÑEIRO DE CAMIÑOS, 

CANLES E PORTOS
F A.E. (TÉCNICA) A1 29 17.500,0 € C U.E. LICENCIATURA OU GRAO 

UNIVERSITARIO EN 
ENXEÑERÍA DE CAMIÑOS, 

CANLES E PROTOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

03.01.00.02 ARQUITECTO TÉCNICO F A.E. (TÉCNICA) A2 26 8.500,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 
UNIVERSITARIO EN 

ARQUITECTURA TÉCNICA, 
OU EQUIVALENTE

A.L. 0

03.01.00.03 ARQUITECTO TÉCNICO F A.E. (TÉCNICA) A2 26 8.500,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 
UNIVERSITARIO EN 

ARQUITECTURA TÉCNICA, 
OU EQUIVALENTE

A.L. 0

 03.02.. UNIDADE ADMINISTRATIVA
03.02.00.01 ADMINISTRATIVO L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 

C1
20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 

EQUIVALENTE
A.L. A.F.

03.02.00.02 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

03.02.00.03 ADMINISTRATIVO F A.X. (ADTVA) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

03.02.00.04 AUXILIAR ADMINISTRATIVO F A.X. (AUXULIAR) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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04. DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE

04.00.00.01 OFICIAL/XEFE POLICÍA 
LOCAL

F A.E. (S.E.) C1 20 12.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.02 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.03 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.04 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.05 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.06 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.07 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.08 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.09 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.10 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.11 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS
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04.00.00.12 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.13 POLICÍA LOCAL F A.E. (S.E.) C1 20 10.500,0 € C R.N. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L.                                                                                                  
TRABALLO A QUENDAS

04.00.00.14 POLICÍA LOCAL F A.E.(S.E.) C1 20 10.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L.                                                                                                  
TRABALLO A QUENDAS
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05. DEPARTAMENTO DE BENESTAR SOCIAL E IGUALDADE

05.00.00.01. TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO-
COORDINADOR 

DEPARTAMENTO BENESTAR 
SOCIAL E IGUALDADE

F/L A.E. (TÉCNICA)/SEGUNDO 
CONVENIO

A2 / 
EQUIV. 

A2

26 8.000,0 € C U.E. LICENCIATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO OU 

EQUIVALENTE NO EIDO 
SOCIOEDUCATIVO OU DE 

TRABALLO SOCIAL

FORMACIÓN 
UNIVER. 

ESPECÍFICA NO 
EIDO DE 

TRABALLO 
SOCIAL OU 

CIENCIAS DA 
EDUCACIÓN

A.L. 0

 05.01. UNIDADE DE ATENCIÓN PRIMARIA
05.01.00.01 TRABALLADOR SOCIAL F A.E.(TÉCNICA) A2 24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 

UNIVERISTARIO EN 
TRABALLO SOCIAL, OU 

EQUIVALENTE

A.L. 0

05.01.00.02 TRABALLADOR SOCIAL L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 
UNIVERISTARIO EN 

TRABALLO SOCIAL, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

05.01.00.03 TRABALLADOR SOCIAL L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 
UNIVERISTARIO EN 

TRABALLO SOCIAL, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

05.01.00.04 PEDAGOGO/A L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 
UNIVERISTARIO EN 

TRABALLO SOCIAL, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 05.02. UNIDADE DE AXUDA NO FOGAR
05.02.00.01 TRABALLADOR SOCIAL L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 

A2
24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 

UNIVERISTARIO EN 
TRABALLO SOCIAL, OU 

EQUIVALENTE

A.L. 0

05.02.00.02 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

05.02.00.03 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

05.02.00.04 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

05.02.00.05 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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05.02.00.06 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

05.02.00.07 AUXILIAR AXUDA NO 
FOGAR

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 5.000,0 € C U.E. CERTIFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS OU 
EQUIVALENTE

A.L. XORNADA  INFERIOR A TEMPO 
COMPLETO.  RETRIBUCIÓNS 

PROPORCIONAIS

 05.03. UNIDADE DE IGUALDADE E ATENCIÓN SOCIOFAMILIA R
05.03.00.01. PSICÓLOGO/A L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 

A2
24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURAOU GRAO 

UNIVERISTARIO EN 
PSICOLOXÍA, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 05.04. UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.04.00.01. AUXILIAR ADMINISTRATIVO L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 

C2
18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0
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06. DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS BÁSICOS

 06.01. UNIDADE DE VÍAS, OBRAS E MANTEMENTO DE INFRA ESTRUTURAS MUNICIPAIS
06.01.00.01 RESPONSABLE UNIDADE DE 

VÍAS E OBRAS
F A.E.(S.E.) C2 18 8.000,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0

06.01.00.02 OFICIAL ALABANEL F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.03 CHÓFER PALISTA F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.04 CHÓFER PALISTA F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.05 OFICIAL ALABANEL-
FONTANEIRO

F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.06 OFICIAL MECÁNICO 
SOLDADOR

F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.07 OFICIAL SOLDADOR 
CALDEREIRO

F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.08 OFICIAL ELECTRICISTA F A.E.(S.E.) C2 18 8.000,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.09 OFICIAL DE OBRAS F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.10 OFICIAL DE OBRAS F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.11 OFICIAL DE OBRAS F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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06.01.00.12 CONDUCTOR F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.13 PEÓN DE OBRAS F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.14 PEÓN DE OBRAS F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.01.00.15 PEÓN DE OBRAS F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.00.00.01 ENCARGADO DE SERVIZOS F A.E.(S.E.) C2 18 8.000,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 06.02. UNIDADE DE CEMITERIOS
06.02.00.01 OFICIAL SEPULTUREIRO F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0

06.02.00.02 OFICIAL SEPULTUREIRO F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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 06.03. UNIDADE DE XARDINERÍA
06.03.00.01 OFICIAL XARDINEIRO F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0

06.03.00.02 PEÓN XARDÍNS L A.E.(S.E.) EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.03.00.03 PEÓN XARDÍNS L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.03.00.04 PEÓN XARDÍNS L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.03.00.05 PEÓN XARDÍNS L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 06.04. UNIDADE DE LIMPEZA VIARIA
06.04.00.01 PEÓN LIMPEZA VIARIA F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 

PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.04.00.02 PEÓN LIMPEZA VIARIA F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.04.00.03 PEÓN LIMPEZA VIARIA F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.04.00.04 PEÓN LIMPEZA VIARIA F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.04.00.05 PEÓN LIMPEZA VIARIA F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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06.04.00.06 PEÓN LIMPEZA VIARIA F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.04.00.07 PEÓN LIMPEZA VIARIA F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 06.05. UNIDADE DE RECOLLIDA DE LIXO
06.05.00.01 CHÓFER CONDUCTOR F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0

06.05.00.02 CHÓFER CONDUCTOR F A.E.(S.E.) C2 18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.05.00.03 PEÓN RECOLLIDA LIXO F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.05.00.04 PEÓN RECOLLIDA LIXO F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.05.00.05 PEÓN RECOLLIDA LIXO F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.05.00.06 PEÓN RECOLLIDA LIXO F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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 06.06. UNIDADE DE CONSERXERÍA, MANTEMENTO, CONSERVA CIÓN E LIMPEZA DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

 06.06.01. SECCIÓN DE LIMPEZA 

06.06.01.01 OFICIAL-ENCARGADO/A 
LIMPEZA

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
C2

18 8.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.01.02 PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS 
MUNICIPAIS

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.01.03 PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS 
MUNICIPAIS

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.01.04 PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS 
MUNICIPAIS

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. XORNADA TEMPO PARCIAL. 
RETRIBUCIÓNS PROPORCIONAIS

06.06.01.05 PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS 
MUNICIPAIS

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. XORNADA TEMPO PARCIAL. 
RETRIBUCIÓNS PROPORCIONAIS

06.06.01.06 PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS 
MUNICIPAIS

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.01.07 PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS 
MUNICIPAIS

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.01.08 PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS 
MUNICIPAIS

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.01.09 PEÓN LIMPEZA EDIFICIOS 
MUNICIPAIS

L SEGÚN CONVENIO EQUIV. 
A.P.

14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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 06.06.02. SECCIÓN DE CONSERXERÍA

06.06.02.01 RESPONSABLE 
CONSERXERÍAS

F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.02.02 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.02.03 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.02.04 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.02.05 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.02.06 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

06.06.02.07 CONSERXE F A.E.(S.E.) A.P. 14 9.000,0 € C U.E. CERTFICADO DE ESTUDOS 
PRIMARIOS, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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07. DEPARTAMENTO DE CULTURA,  EDUCACIÓN,  DEPORTES E BIBLIOTECA

 07.01. UNIDADE ADMINISTRATIVA
07.01.00.01. AUXILIAR ADMINISTRATIVO L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 

C2
18 7.500,0 € C U.E. GRADUADO E.S.O. OU 

EQUIVALENTE
A.L. A.F.

 07.02. UNIDADE DE PROMOCIÓN CULTURAL
07.02.00.01 XESTOR ACTIVIDADES 

CULTURAIS E 
NORMALIZACIÓN 

LINGÜÍSTICA

F A.E.(S.E.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

07.02.00.02 RESPONSABLE DE MUSEO L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
C1

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

07.02.00.03 ANIMADOR 
SOCIOCULTURAL

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
C1

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 07.03. UNIDADE DE BIBLIOTECA
07.03.00.01 BIBLIOTECARIO/A F A.E.(TÉNICA) A2 24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 

UNIVERISTARIO EN 
BIBLIOTECONOMÍA E 

DOCUMENTACIÓN, OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

 07.04. UNIDADE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
07.04.00.01 COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
F A.E.(S.E.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 

EQUIVALENTE
A.L. 0

07.04.00.02 ADMINISTRADOR 
INSTALACIÓNS DEPORTIVAS

F A.E.(S.E.) C1 20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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08. DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA  E  EMPREGO

08.00.00.01 AXENTE DE EMPREGO E 
DESENVOLVEMENTO LOCAL

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO OU 

EQUIVALENTE

A.L. 0

08.00.00.02 ORIENTADOR LABORAL L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO OU 

EQUIVALENTE

A.L. 0

08.00.00.03 XESTOR DE TALLERES 
OCUPACIONAIS

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO OU 

EQUIVALENTE

A.L. 0
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09. EMISORA MUNICIPAL

09.00.00.01 ENCARGADO/A DE 
REDACCIÓN

L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

24 8.000,0 € C U.E. LICENCIATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO EN 

XORNALISMO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

09.00.00.02 REDACTOR/A EMISORA L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

24 8.000,0 € C U.E. LICENCIATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO EN 

XORNALISMO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

09.00.00.03 TÉCNICO DE SON EMISORA L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
C1

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0
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10. SERVIZO DE CALIDADE E NOVAS TECNOLOXÍAS

10.00.00.01 TÉCNICO DE CALIDADE L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
A2

26 8.500,0 € C U.E. DIPLOMATURA, GRAO 
UNIVERSITARIO OU 

EQUIVALENTE

A.L. 0

10.00.00.02 ADMINISTRATIVO L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
C1

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. A.F.

11. SERVIZO DE ARQUIVO E NOVAS TECNOLOXÍAS

11.00.00.01 AXUDANTE DE ARQUIVO- 
ARQUIVEIRO/A

F A.E.(S.E.) A2 24 8.000,0 € C U.E. DIPLOMATURA OU GRAO 
UNIVERISTARIO EN 

BIBLIOTECONOMÍA E 
DOCUMENTACIÓN, OU 

EQUIVALENTE

A.L. 0

11.00.00.02 AUXILIAR DE ARQUIVO L SEGUNDO CONVENIO EQUIV. 
C1

20 7.500,0 € C U.E. BACHARELATO OU 
EQUIVALENTE

A.L. 0

SERVIZOS TRANSVERSAIS
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Clarificación sobre abreviaturas, indicacións e contidos incorporados :

Tipo: L: Posto reservado a persoal laboral
F: Posto reservado a persoal funcionario

Corpo/Escala ou Categoría: A.X.: Escala de Administración xeral 
A.E: Escala de Administración especial
H.E: Escalas de Habilitación Estatal

TÉCNICA; Subescala Técnica
ADTVA.: Subescala Administrativa
AUXILIAR: Subescala Auxiliar
SUBALTERNO: Subescala de Subalternos
S.E.: Subescala de Servizos Especiais

SEGUNDO CONVENIO: No caso de persoal laboral, Categoría Profesional segundo Convenio Colectivo de aplicación

(PROV).- Forma de provisión: C: concurso
                               L: libre designación

Reserva nacionalidade:     U.E.: Posto que pode ser ocupado por un nacional de calquera estado membro da U.E.
             R.N.: Posto reservado a persoas con nacionalidade española.

(ADM).-Adscrición a Administracións Públicas:     A. L:  Posto reservado a funcionarios propios da administración  local
                        H.E.; Posto reservado a funcionarios con habilitación de carácter estatal

Outras indicacións

Observacións.- Neste apartado se recollen certas particularidades distintivas e definitorias dos postos 

         Clarificación da indicación “A.F.”: A funcionarizar.- vinculado a futuros procesos de funcionarización
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Titulación/formación específica.- Nestes apartados se recollen as titulación e formación específica - no seu caso - requiridos para o desempeño do posto.
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ANEXO

SEGUNDA ACTIVIDADE DA POLICÍA LOCAL.- POSTOS E FUNCIÓNS 

RESERVADOS A POLICÍAS EN SEGUNDA ACTIVIDADE

No tocante á regulación e materialización da segunda actividade dos integrantes do Corpo de 

Policía Local de Fene estarase ao previsto na Lei 4/2007, de Coordinación de Policías Locais de 

Galicia, no Decreto 243/2008, do 16 de outubro, de desenvolvemento da devandita Lei, e na 

restante normativa de aplicación, así como aos criterios e normas específicos e regulamentarios 

que, de ser o caso, e en desenvolvemento das referidas previsións normativas, se poidan ter 

fixado, ao respecto, no propio Concello.

O pase dos membros do Corpo de Policía Local de Fene á situación de segunda actividade, 

definida no artigo  62 da Lei  4/2007,  de 20 de abril,  de coordinación de policías locais,  se 

producirá  por  calquera  das  causas  recollidas  no  seu  artigo  63,  nos  termos  e  condicións 

reguladas  no título VI,  capítulos II  y III  de dita Lei,  así  como Capítulo II  do Título IV do 

Decreto 243/2008, do 16 de outubro, que desenvolve a devandita Lei 4/2007.

Os  membros  da  Policía  Local  que,  por  aplicación  das  previsión  normativas  anteriormente 

sinaladas, pasen á situación de segunda actividade desempeñarán postos e funcións  adaptados a 

dita  situación,  de  conformidade  cos  límites  e  termos  fixados,  para  estes  supostos,  pola 

normativa de aplicación - artigo 69 do Decreto 243/2008, de 16 de outubro -, e que resulten 

acordes  á súa formación, categoría, experiencia e capacidade. Así, os policías que se atopen 

na  situación  de  segunda  actividade  poderán  desempeñar,  de  conformidade  coa  súa 

formación e categoría, e de acordo a súa experiencia e capacidade, postos adecuados a esta 

natureza,  ben  dentro  da  propia  Policía,  ben  dentro  doutro  eido  da  administración 

municipal, e que teñan atribuídas, con carácter xeral, as seguintes funcións;

a) Vixía da seguridade dos edificios destinados ás dependencias municipais
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b) Xestión e control  do mantemento dos medios técnicos que o Corpo de Policía Local 

utilice para cumprir coas súas obrigas

c) Asistencia  e  apoio  en  traballos  non  operativos  relacionados  coa  investigación  de 

accidentes de tráfico e outras actividades relativas á  seguridade viaria.

d) Tarefas administrativas de carácter xeral e ordinario, entre outras;

1. Atención ao público.

2. Apoio  en  la  tramitación  de  licenzas,  permisos,  autorizacións  e  sancións 

administrativas.

3. Apoio na análise estatística e  nas tarefas informáticas.

e) Xestión de recursos humanos e de control e mantemento de medios materiais.

f) En xeral, todas aquelas actividades técnicas de asesoramento, instrumentais de xestión e 

apoio da actividade policial  ou relacionadas coa  mesmas, de características  similares  ás 

expresadas nos parágrafos anteriores, sempre que estas no impliquen actuacións policiais 

operativas e resulten adecuadas á súa formación, categoría, experiencia e capacidade.
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