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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

O Concello de Betanzos como Entidade de carácter territorial é titular, entre outras potestades, 

da autoorganización (artigo 4 da Lei 7/1985, reguladora de bases de réxime local). Esta 

potestade configúrase como unha potestade discrecional da Administración. En materia 

organizativa o Concello goza dun amplo poder que lle permite configurar as unidades e servizos 

dos que está dotada para o cumprimento da súa misión, con liberdade e sen máis límites que o 

respecto da legalidade e a sumisión ao interese público. Neste senso a xurisprudencia do 

Tribunal Supremo afirmou de modo reiterado que a “potestade autoorganizativa que atribúe a 

estas a facultade de organizar os servizos na forma que estime máis conveniente para a súa 

maior eficacia, á que lle compete o mandato contido no artigo 103.1 da CE, sen trabas 

derivadas do mantemento de formas de organización que haxan podido amosarse menos 

adecuadas para a satisfacción dese mandato, potestade de autoorganización nas que a 

característica da discrecionalidade que domina o seu exercicio, …)” ( STS do 17 de novembro 

de 1997, sentenza do 2 de febreiro de 2000 e do 20 de setembro de 2000, etc, entre outras). A 

eficacia como principio constitucional esixe e impón a organización dos servizos conforme a 

este principio. Ou expresado noutros termos, o Concello non é libre de non organizar os 

servizos e unidades como queira senón conforme, entre outros principios, ao de eficacia. 

O TSX de Navarra en sentencia do 6 de novembro de 2003, afirmou que a “configuración da 

plantilla orgánica entra dentro da potestade de autoorganización de servizos que corresponde a 

Administración”, chegándose a afirmar na sentenza de 13 de setembro de 2002 deste mesmo 

tribunal que “na creación de prazas existe unha ampla discrecionalidade administrativa ao ser 

unha materia vinculada á potestade de autoorganización que corresponde á Administración, 

sen que os funcionarios con carácter xeral teñan dereito a esixir a constitución das mesmas”. A 

xurisprudencia outórgalle un amplo marxe de discrecionalidade a hora de configurar as prazas a 

Administración, naturalmente con suxeición a lei e os principios xerais do dereito, e polo tanto 

ao cadro de persoal, como instrumento que recolle todas as prazas da Administración. A 

configuración e concepción das mesmas debe ser a que mellor encaixe coas necesidades do 

servizos e as máis adecuadas para satisfacer os intereses xerais. 
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Na mesma liña exposta, o TSX de Castela e León de Valladolid en sentenza de 29 de marzo de 

2009, afirma de modo claro e indiscutible que os entes públicos gozan de discrecionalidade a 

hora de confeccionar a relación de postos de traballo, que constitúe un dos instrumentos 

básicos por medio dos cales se leva a cabo aquela potestade de organización da 

Administración no réxime de función pública. Polo tanto non so se ten discrecionalidade para 

intervir no cadro de persoal, senón tamén na relación de postos de traballo e dos postos de 

traballo para os que serve. 

Finalmente, insistindo Na liña exposta o TSX de Andalucía de Granada en sentenza do 30 de 

maio de 2011, afirmou:  

“La xurisprudencia tiene declarada que la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo 

implica por parte de la administración, el ejercicio de su potestad autoorganizativa, la cual es 

incondicional y sus efectos se regulan por lo que determina el Ordenamiento Jurídico, habiendo 

reconocido reiteradamente el Tribunal Supremo como indiscutible, la potestad doméstica de la 

administración de organizar los servicios a su cargo en la forma que estime más conveniente a 

los intereses públicos, siempre que no se menoscabe el derecho ya adquirido por los 

funcionarios. 

En este ámbito la actuación de la administración ha de relacionarse con sus facultades de 

autoorganización, que conectan con su discrecionalidad técnica", en cuyo ejercicio se ha 

reconocido un alto grado de autonomía a los técnicos intervinientes en la valoración y 

clasificación de los puestos de trabajo para actuar conforme a sus criterios técnicos y razones 

de racionalización, pues no en vano, dicha potestad discrecional comporta la posibilidad de 

optar entre los dos o más soluciones todas ellas igualmente válidas según la Ley. 

Así las Relaciones de Puestos de Trabajo son concebidas en nuestro ordenamiento como el 

instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal, de acuerdo con las 

necesidades de los servicios y se fijan los requisitos para el desempeño de cada puesto"; tienen 

naturaleza normativa, atendiendo su valor ordinamental y las notas de generalidad, creación y 

permanencia, que en ellos concurren, diferenciandolas de los actos con destinatario plural e 

indeterminación pero carentes de contenido normativo. 

En este sentido se ha de reconocer al órgano administrativo correspondiente de un alto grado 

de discrecionalidad dentro, naturalmente, de los parámetros legales que definen sus límites, 

pues en todo caso dicha discrecionalidad, al estar presidida por la idea de buen servicio de 
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interés general; y la potestad autoorganizativa de las administraciones públicas, atribuye a ésta 

la facultad de reorganizar los servicios en la forma que estime más conveniente para su mayor 

eficacia, a la que le compete el mandato contenido en el artículo 103.1 de la Constitución (LA 

LEY 2500/1978), sin trabas derivadas del mantenimiento de formas de organización que hayan 

podido mostrarse menos adecuadas para la satisfacción de dicho mandato, potestad de 

autoorganización en la que es característica la discrecionalidad que domina si bien no puede 

confundirse con la arbitrariedad, siempre prohibida, ha tenido ocasión de señalar la 

jurisprudencia que la administración está facultada por el ordenamiento jurídico para modificar, 

unilateralmente, la normativa estatutaria del funcionario, frente a cuyo poder organizativo no se 

puede esgrimir con éxito otros derechos sino los que y por consolidación, hayan alcanzado la 

condición de adquiridos comprendiendo el concepto los de orden económico y los relativos al 

contenido de la función a realizar; como destaca la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la 

relación funcionarial es el resultado de un Aacto condición" por virtud del cual el funcionario 

queda sujeto a un estatus legal, reglamentario, sometido en cualquier momento a la facultad 

innovadora de la administración (STS de 27-07-86)”. 

O exposto, tradúcese en que o Concello esta obrigado e facultado para modificar as estruturas 

organizativas da súa organización, modificando o cadro de persoal e a relación de postos de 

traballo, cando o interese xeral así o esixe como manifestación da súa potestade discrecional 

de autoorganización. 

O alcance da potestade de autoorganización foi posta de releve polo TSX da nosa Comunidade 

Autónoma en sentenza do 21 de xaneiro de 2004, que sinala que “O alcance da potestade de 

autoorganización, en síntese, alude ao conxunto de poderes dunha autoridade pública para a 

ordenación dos medios persoais, materiais e reais que se lle encomenden con obxecto de que 

sexa posible o exercicio de determinadas competencias e potestades públicas, entrando de 

cheo no que se denominan facultades discrecionais públicas, respecto das que a xurisdicción 

contencioso-administrativa tan só poderá fiscalizar a adecuación, do acto ou da disposición, ao 

ordenamento xurídico, pero non entran a valorar os criterios de oportunidade ou conveniencia 

implícitos no exercicio da mesma e isto salvo, acreditación de manifesta arbitrariedade que 

entrañe desviación de poder, pois sometida, como toda potestade a legalidade, os poderes para 

ordenar a organización non poden constituír, so pretexto de que estamos ante unha facultade 

reconducida ao ámbito doméstico, un coto exento da sumisión ao Dereito, unha patente de 



  

Modificación puntual da RPT Concello de BETANZOS 

7 
 

corso para alterar o réxime estatutario dos funcionarios públicos, pois tal proceder e concepción 

sería contrario ao artigo 9.1 e 103.1 da CE”. 

A discrecionalidade o que esixe “son motivacións suficientes, discutibles ou non, pero 

considerables en todo caso e non meramente dunha calidade que o faga inatacable” (SSTS de 

13 de xullo de 1984, 21 de novembro de 1985, etc). A motivación da decisión administrativa é o 

“auténtico elemento diferenciado entre a discrecionalidade e a arbitrariedade” (STSJ de Castilla 

e León de 29 de marzo de 2005). 

Xunto a isto, debe recordarse que a Administración ten “a posibilidade (e nos diríamos 

obrigación) de organizar e reorganizar os servizos da maneira  máis adecuada ao interese 

público para lograr a maior eficiencia na organización do Concello.. dado que pretender  o 

mantemento inalterable das unidades administrativas nalgúns momentos deseñadas, a súa 

organización ou a súa integración no seo da Administración resulta complemente absurdo” 

(STSJ de Andalucía de Granada de 21 de outubro de 2002). 

A utilización da potestade de autoorganización como potestade discrecional o único que esixe e 

impón é que ademais de satisfacer os intereses públicos se motive, sen necesidade dunha 

motivación que sexa inatacable”. 

Así, co fin de corrixir estes desequilibrios e dar unha solución global e axustada ás necesidades 

dun municipio do tamaño que nos ocupa, estúdase a reestruturación organizativa neste 

documento. 

Para a súa elaboración, partiuse da Relación de Postos de Traballo actualmente vixente, e 

aprobada no seu momento. 

Por estes motivos, se propón a modificación puntual da RPT nos termos referidos nas vindeiras 

páxinas. 
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2. ORGANIGRAMA MUNICIPAL 
 

Este apartado mostra o organigrama de áreas funcionais e postos de traballo proposto, 

considerado como máis apropiado para o funcionamento da entidade local. 

O mesmo representa, dun modo gráfico, o desenvolvemento das áreas, servizos e unidades 

nas que se distribúe a actividade municipal. 

Para a elaboración da proposta de estrutura municipal recollida neste documento seguíronse os 

criterios xerais definidos na RPT aprobada en 2020; tanto en canto á codificación dos postos de 

traballo como á valoración dos mesmos. 

Mantense, así mesmo, a estructura de Departamento, Unidade e Sección previstas pola RPT 

vixente. 

A presente proposta de organización da estrutura municipal foi elaborada atendendo a varios 

criterios, a importancia dos cales é sumamente relevante á hora de definir as grandes áreas 

funcionais, así como para definir os servizos e unidades que as integran e, ao mesmo tempo, a 

misión de cada unha delas. Estes factores son os seguintes: 

- Definición de Concello como entidade administrativa municipal. 

- Servizos e instalacións ofertados dende o Concello. 

- Demanda de servizos pola cidadanía. 

- Capacidade de xestión municipal. 

- Tipo e características deste (industrial, de servizos, etc.) 

Os seguintes apartados recollen a distribución de responsabilidades dentro de cada unha das 

áreas funcionais determinadas así como os principais postos de responsabilidade destas. 

 



 
 

 

 
 

ALCALDE

01.SECRETARÍA E ADMÓN. XERAL

01.01. Administración Xeral

05. SERVIZOS SOCIAIS 06. SERVIZOS MÚLTIPLES02. SERVIZOS ECONÓMICOS

02.01. Intervención

07. MEDIO AMBIENTE 09. SEGURIDADE

02.02 Tesourería

03.01. Ud. Xurídica Adminsitrativa

03.URBANISMO

01.02.03

Conserxe

01.01

Secretario/a Xeral

01.01.01 / 03.01.01

Técnico/a Admón. Xeral-As. Xur.

01.01.02

Administrativo/a-Secretario/a alcaldía

01.01.04 / 01.02.01

Administrativo/a

01.01.05

Administrativo/a

01.01.03

Administrativo/a

01.02. Rexistro e Atención ao P.

01.02.02

Administrativo/a

01.02.04

Conserxe

01.02.05

Conserxe

01.02.06

Conserxe

01.03. Comunicación e NT

01.03.01
Técnico/a Informático/a

02.01

Interventor/a

02.01.01

Técnico/a Administración Xeral

02.01.02

Administrativo/a

02.01.03

Administrativo/a

02.02

Tesoureiro/a

02.02.01

Administrativo/a

03.01

Responsable Urbanismo

03.01.02

Administrativo/a

03.01.03

Administrativo/a

03.02. Ud. Técnica Urbanismo

03.02.01

Arquitecto/a Técnico/a

03.02.02 / 04.02.02

Arquitecto

04. CONTRATACIÓN E PERSOAL

04.01. Persoal

04.01.01

Administrativo/a

04.02. Contratación e Patrimonio

04.02.01

Arquitecto/a Técnico/a

04.02.03

Técnico/a Administración Xeral

04.02.04

Administrativo/a

05.01. Asuntos Sociais

05.01.01

Coordinador/a Traballador/a Social

05.01.01.01

Administrativo/a

05.01.01.02

Traballador/a Social

05.01.01.03

Traballador/a Social

05.01.01.04

Auxiliar Axuda a Domicilio

05.02. Escola Infantil

05.02.01.01

Profesor/a Escola Infantil

05.02.01.02

Profesor/a Escola Infantil

06.01 Sevizos Múltiples

06.01.01.01

Operario/a Mantemento-Roza

06.01.01.02

Oficial Serv. Mpal. Emerxencias

06.01.01.03

Oficial Serv. Mpal. Emerxencias

06.01.01.04

Operario/a Mantemento

06.02. Electricidade

06.01.01.05

Operario/a Mantemento

06.02.01

Encargado/a Téc. Esp. Electricidade

08. CULTURA E DES. LOCAL

07.01

Encargado/a Limpeza

07.01. Limpeza Viaria

07.01.01

Conductor/a

07.01.02

Operario/a Limpeza Viaria

07.01.03

Operario/a Limpeza Viaria

07.01.04

Operario/a Limpeza Viaria

08.01 Conservatorio

08.02. Biblioteca/Museo/Arquivo

08.01.01.01

Profesor/a Conservatorio

08.02.01

Director/a Biblioteca/Museo/Arquivo

09.01
Inspector/a Xefe/a

09.01. Policía

09.01.01

Inspector/a

09.01.02

Oficial Policía Local

09.01.03

Oficial Policía Local

09.01.04

Oficial Policía Local

09.01.05

Oficial Policía Local

09.01.06

Oficial Policía Local

09.01.07

Policía Local

09.01.11

Policía Local

09.01.10

Policía Local

09.01.09

Policía Local

09.01.08

Policía Local

09.01.15

Policía Local

09.01.14

Policía Local

09.01.13

Policía Local

09.01.12

Policía Local

09.01.20

Policía Local

09.01.18

Policía Local
09.01.17

Policía Local

09.01.16

Policía Local

09.01.19

Policía Local

08.01.01.02

Director Profesor Baile Tradicional

06.02.02

Electricista

05.01.04.05

Auxiliar Axuda a Domicilio

05.02.01

Técnico Especialista Xardín Infancia

05.02.02

Técnico Especialista Xardín Infancia

06.01.01.03

Profesor Gaita e Percusión

06.03. Limpeza de Edificios

06.03.01

Limpiadora

06.04.01

Conductor

06.04. Aparcamiento

LENDA

Funcionario

Laboral fixo

POSTO AFECTADO
POLA MODIFICACIÓN

05.01.05

Psicóloga

CONCELLO DE BETANZOS. MODIFICACIÓN PUNTUAL RPT

08.01.01,05

Conserxe

(2ª actividade)

06.01.01.04

Profesor Guitarra

10.00.00.01

Normlizador/a Lingüístico/a

06.03.02

Limpiadora

02.01.04/04.02.05

Técnico/a Medio/a

05.01.04.06

Educador/a Familiar
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3. FICHAS DESCRIPTIVAS DOS POSTOS 
 

Nas páxinas seguintes recóllese as fichas descriptiva dos postos de traballo afectados pola 

modificación da RPT. Trátase de un total de 12 postos de traballo. 

 

POSTOS DE TRABALLO DE NOVA CREACIÓN 

 02.01.04/04.02.05 Técnico/a Medio/a. Posto de nova creación, reservado a funcionario, 

para dar soporte técnico a Intervención e ao servizo de Contratación e Patrimonio. 

 05.01.05/06 Auxiliar de Axuda a Domicilio. Estes dous postos se crean, dento da área 

de Servizos Sociais, no departamento de Asuntos Sociais en aplicación do artigo 28 da 

Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia tras ser declarados os 

traballadores como persoal laboral indefinido non fixo por sentenza xudicial. Modifícase, 

por tanto, a ficha 32 deixando un total de 2 prazas. Modifícase, ademais, a titulación de 

acceso para adaptala os requerimentos do posto. 

 05.01.05 Psicólogo/a. Este posto se crea, dento da área de Servizos Sociais, 

no departamento de Asuntos Sociais en aplicación do artigo 28 da Lei 2/2015, de 29 de 

abril, de Emprego Público de Galicia tras ser declarado o traballador como persoal 

laboral indefinido non fixo por sentenza xudicial. Créase a nova ficha 53 para a 

descripción de este novo posto de traballo. 

 05.02.01-03 Técnico/a Especialista Xardínde Infancia. Este posto se crea, dento da 

área de Servizos Sociais, no departamento de Escola Infantil en aplicación do artigo 28 

da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia tras ser declaradas as 

traballadoras como persoal laboral indefinido non fixo por sentenza xudicial. Créase a 

nova ficha 54 para a descripción de este novo posto de traballo con tres prazas. 

 06.02.02 Electricista. Este posto se crea, dento da área de Servizos Múltiples, no 

departamento de Electricidade en aplicación do artigo 28 da Lei 2/2015, de 29 de abril, 

de Emprego Público de Galicia tras ser declarado o traballador como persoal laboral 

indefinido non fixo por sentenza xudicial. Créase a nova ficha 56 para a descripción de 

este novo posto de traballo. 
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 06.03.01/02 Limpador/a. Estes dous postos se crean, dento da área de Servizos 

Múltiples, no departamento de Limpeza de edificios en aplicación do artigo 28 da Lei 

2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia tras ser declarados os 

traballadores como persoal laboral indefinido non fixo por sentenza xudicial. Créanse as 

novas ficha 57 e 66 para a descripción de estes dous novos postos de traballo, un deles 

singularizado. 

 06.04.01/02 Conductor/a. Creación de un posto de traballo, dento da área de Servizos 

Múltiples, no departamento de Aparcamento en aplicación do artigo 28 da Lei 2/2015, de 

29 de abril, de Emprego Público de Galicia tras ser declarado o traballador como persoal 

laboral indefinido non fixos por sentenza xudicial. O postos de traballo é a amortizar. 

Créase a nova ficha 58 para a descripción de este novo posto de traballo. 

 08.01.01.02 Profesor/a de Baile Tradicional. Este posto se crea, dento da área 

de Cultura e Desenvolvemento Local, no departamento de Conservatorio en aplicación 

do artigo 28 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia tras ser 

declarado o traballador como persoal laboral indefinido non fixo por sentenza xudicial. 

Créase a nova ficha 59 para a descripción de este novo posto de traballo. 

 08.01.01.03 Profesor/a Gaita e Percusión. Este posto se crea, dento da área de 

Cultura e Desenvolvemento Local, no departamento de Conservatorio en aplicación do 

artigo 28 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia tras ser declarado 

o traballador como persoal laboral indefinido non fixo por sentenza xudicial. Créase a 

nova ficha 60 para a descripción de este novo posto de traballo. 

 08.01.01.04 Profesor/a Guitarra. Este posto se crea, dento da área de Cultura e 

Desenvolvemento Local, no departamento de Conservatorio en aplicación do artigo 28 

da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia tras ser declarado o 

traballador como persoal laboral indefinido non fixo por sentenza xudicial. Créase a nova 

ficha 61 para a descripción de este novo posto de traballo. 

 08.01.01.05 Conserxe. Este posto se crea, dento da área de Cultura e 

Desenvolvemento Local, no departamento de Conservatorio, reservado a funcionario 

com pase á situación de segunda actividade, para acoller a un axente de policía local en 

dita situación. Créase a nova ficha 61 para a descripción de este novo posto de traballo. 
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 10.00.00.01 Normalizador/a Lingüístico/a. Este posto se crea, dento da área de 

Alcaldía, en aplicación do artigo 28 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de 

Galicia tras ser declarado o traballador como persoal laboral indefinido non fixo por 

sentenza xudicial. Créase a nova ficha 63 para a descripción de este novo posto de 

traballo. 

 05.01.04.06 Educador/a Familiar. Este posto se crea, dento da área de Servizos 

Sociais, no departamento de Asuntos Sociais en aplicación do artigo 28 da Lei 2/2015, 

de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia tras ser declarado o traballador como 

persoal laboral indefinido non fixo por sentenza xudicial. Créase a nova ficha 67 para a 

descripción de este novo posto de traballo. 
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POSTOS DE TRABALLO QUE MODIFICAN SUS CARACTERÍSTICAS 

 01.01 Secretario/a. Se revisan as funcións do posto e, consecuentemente, a 

dotación do complemento específico. Modifícase a ficha 1 para adaptala as novas 

características do posto de traballo. 

 02.01 Interventor/a. Se revisan as funcións do posto e, consecuentemente, a 

dotación do complemento específico. Modifícase a ficha 12 para adaptala as novas 

características do posto de traballo. 

 03.02.02/04.02.02 Arquitecto/a. Este posto previsto para persoal Laboral Fixo, dentro 

da área de Urbanismo, na Unidade Técnica de Urbanismo, se transforma en posto 

reservado a funcionário, non singularizado, para dar cabida a un funcionario interino que 

xa desenvolve as funcións. Modifícase a ficha 1 para adaptala as novas características 

do posto de traballo. Modifícase a ficha 23 para adaptala as novas características do 

posto de traballo. 

 07.01.02 Operario/a Limpeza Viaria. Posto vacante, reservado a funcionário, que 

modifica a súa condición á de persoal laboral fixo. Modifícanse os complementos 

salariais equiparándoos aos dos outros dous postos (07.01.03-04) xa existentes de 

persoal laboral fixo e se incorporan na ficha correspondente. 

 09.01.07 Policía Local. Este posto previsto para persoal Funcionario, dentro da área 

de Seguridade, no departamento de Policía, modifica as suas funcións para equipararlas 

as recollidas na ficha 50 (09.01.08-20 Policía Local). Engádese, por tanto unha nova 

praza á ficha 50 e se elimina a ficha 49. 

 09.01.20 Policía Local. Este posto previsto para persoal Funcionario, dentro da área 

de Seguridade, no departamento de Policía, modifica as suas funcións para equipararlas 

as recollidas na ficha 50 (09.01.08-20 Policía Local). Engádese, por tanto unha nova 

praza á ficha 50 e se elimina a ficha 52. 

 09.01.06 Oficial Policía Local. Este posto previsto para persoal Funcionario, dentro 

da área de Seguridade, no departamento de Policía, modifica as suas funcións 

assumindo o control da munición e armamento que previamente ostentaba o posto 

09.01.07 antes referido. Corríxese, por tanto, a ficha 48 deixando un total de 4 prazas e 

creando a nova ficha 49 correspondente ao posto 09.01.06. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 01.01 

Ficha: 
1 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
SECRETARIO/A 

Superior 
Xerárquico 
ALCALDÍA 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

 
Habilitación de 

carácter 
nacional 

Secretaría Superior 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Singularizado Funcionario A1 30 100 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Dereito 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
-Dirixir, programar e controlar a totalidade do persoal e medios materiais asignados ao departamento de 
Secretaría e Administración Xeral. 
-Dar fé pública e asesoramento legal preceptivo. 
-Asesoramento legal non preceptivo 
Funcións máis significativas: 

1. A función de fe pública, como marca o Artigo n. 3 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo 
que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional (BOE nº 67, do 17 de marzo), que comprende: 
a) Preparar os asuntos a incluír na orde do día das sesións que celebre o Pleno, a Xunta de Goberno e 
calquera outro órgano colexiado da Corporación na que se adopten acordos que vinculen a mesma e 
asistencia ao Alcalde ou Presidente da Xunta na realización da correspondente convocatoria.  
b) Notificar as convocatorias das sesións que se celebren en Pleno, na Xunta de Goberno e calquera 
outro órgano colexiado da Corporación, no prazo legal establecido.  
c) Custodiar, dende o momento da convocatoria, a documentación íntegra dos expedientes incluídos 
na orde do día e tela a disposición dos membros do respectivo órgano colexiado por se desexan 
examinala.  
d) Asistir e levantar acta das sesións dos órganos colexiados referidos na letra a) e publicala na sede 
electrónica da Corporación de acordo a normativa sobre protección de datos.  
e) Transcribir no Libro de Resolucións, as ditadas pola Presidencia, membros da Corporación ou 
calquera outro órgano con competencias resolutivas. 
f) Certificar todos os actos ou resolucións da Presidencia e os acordos dos órganos colexiados 
decisorios, así como os antecedentes, libros e documentos da Entidade Local 
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g) Remitir á Administración Xeral do Estado e á Comunidade Autónoma, nos prazos e formas 
determinados pola normativa aplicable, copia ou, no seu caso, extracto dos actos e acordos dos 
órganos decisorios da Corporación.  
h) Anotar nos expedientes, baixo firma, as resolucións e acordos que recaian, así como notificar os 
mesmos na forma establecida na normativa aplicable. 
i) Actuar como fedatario na formalización de todos os contratos, convenios e documentos análogos 
nos que interveña a Entidade Local.  
j) Dispor que se publiquen, cando sexa perceptivo, os actos e acordos da Entidade Local.  
k) Levar e custodiar o Rexistro de Intereses dos membros da Corporación, o Inventario de Bens da 
Entidade Local e, no seu caso, o Rexistro de Convenios. 
l) A superior dirección dos arquivos e rexistros da Entidade Local.  

2. A función de asesoramento legal preceptivo, como marca o Artigo n. 3 do Real Decreto 128/2018, do 16 de 
marzo, polo cal se regula o réxime xurídico dos funcionarios da Administración Local con habilitación de 
carácter nacional, que comprende:  

a) Emitir informes previos sempre que así o ordene o Presidente da Corporación ou un terzo dos 
concelleiros con antelación suficiente á celebración da sesión.  
b) A emisión de informes previos sempre que un precepto legal expreso así o estableza.  
c) A emisión de informe previo sempre que se trate de asuntos para cuxa aprobación se esixa a 
maioría absoluta do número legal de membros da Corporación ou calquera outra maioría cualificada.  
d) Informar nas sesións dos órganos colexiados a que asista e cando medie requirimento expreso de 
quen presida, acerca dos aspectos legais do asunto que se discuta, con obxecto de colaborar na 
corrección xurídica da decisión que haxa de adaptarse.  
e) Acompañar o presidente ou membros da corporación nos actos de firma de escrituras e, se así o 
demandaren nas súas visitas a autoridades ou asistencia a reunións, para os efectos de asesoramento 
legal.  
f) Asistir ao Presidente da Corporación, xunto co Interventor, para a formación do presuposto, a 
efectos procedimentais e formais, non materiais.  
g) Emitir informes cando así o estableza a lexislación sectorial.  

3. Coordinación do departamento correspondente a secretaría, así como do persoal integrante da mesma.  
4. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 
previamente instruído 
5. Emisión de todo tipo de informes xurídicos e asesoramento legal non previsto polo RD 128/2018, de 16 de 
marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional (BOE nº 67, do 17 de marzo) 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 02.01 

Ficha: 
12 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
INTERVENTOR/A 

Superior 
Xerárquico 
ALCALDÍA 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Económicos 

 
Habilitación de 

carácter 
nacional 

Intervención-
Tesourería 

Superior 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Singularizado Funcionario A1 30 100 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Dereito, Ciencias Económicas ou Empresariais. 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
-Dirixir, programar e controlar a totalidade do persoal e medios materiais asignados a unidade de Intervención 
-Control e fiscalización interna da xestión económico-financeira e orzamentaria 
-Elaboración de orzamentos e documentación anexa 
Funcións máis significativas: 
1. A función de control e fiscalización interna da xestión económico-financeira e orzamentaria do Artigo n. 4 
do Real Decreto 128/2018, do 16 de marzo, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 67, do 17 de marzo), que comprende:  

a) A función interventora.  
b) O control financeiro nas modalidades de función de control permanente e a auditoría pública, 
incluíndose en ambas o control de eficacia referido no artigo 213 do texto refundido da Lei 
reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.  

2. A función de contabilidade do Artigo n. 4 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, polo que se regula o 
réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (BOE nº 67, do 
17 de marzo), que comprende:  

a) Levar e desenrolar a contabilidade financeira e de execución do presuposto da Entidade Local de 
acordo coas normas xerais e as ditadas polo Pleno da Corporación.  
b) Formar a Conta Xeral da Entidade Local.  
c) Formar, de acordo a criterios usualmente aceptados, os estados integrados e consolidados das 
contas que determine o Pleno da Corporación.  
d) Coordinar as funcións ou actividades contables da Entidade Local, emitindo as instrucións técnicas 
oportunas e inspeccionando a súa aplicación. 
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e) Organizar un adecuado sistema de arquivo e conservación de toda a documentación e información 
contable que permita por a disposición dos órganos de control os xustificantes, documentos, contas ou 
rexistros do sistema de información contable solicitados nos prazos requiridos.  
f) Inspeccionar a contabilidade dos organismos autónomos, das sociedades mercantiles dependentes da 
Entidade Local, así como das súas entidades públicas empresariais, de acordo cos procedementos 
establecidos polo Pleno.  
g) Elaborar a información a que se refire o artigo 207 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas 
Locais, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e remitila ao Pleno da Corporación, 
por conduto da Presidencia, nos prazos e coa periodicidade establecida.  
h) Elaborar o avance da liquidación do presuposto corrente que debe unirse ao presuposto da Entidade 
Local a que se refire o artigo 18.b) do Real Decreto 500/1990, do 20 de abril.  
i) Determinar a estrutura de avance da liquidación do presuposto corrente a que se refire o artigo 168 do 
texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. 
j) A xestión do rexistro contable de facturas e o seu seguimento para cumprir os obxectivos da Lei 3/2004, 
do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións 
comerciais e da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e a creación do 
rexistro contable de facturas no Sector Público.  
k) A emisión da información económico financeira ao Ministerio de Facenda e Función Pública, ao Tribunal 
de Contas e aos órganos de control externo.  

3. Coordinación da unidade de intervención, así como ao persoal relacionado.  
4. Coordinación de tipo procidemental da súa unidade en relación con distintas unidades do concello relacionado 
con temas de intervención.  
5. Elaboración dos orzamentos municipais e documentación anexa. 
6. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose previamente 
instruído 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 03.02.02/04.02.02 

Ficha: 
64 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
TÉCNICO/A MEDIO/A 

Superior 
Xerárquico 

INTERVENTOR/A 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Intervención 

---------- 
Contratación e 

Persoal 

Intervención 
---------------------- 

Contratación e Patrimonio 
Admón. Xeral Xestión - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado Funcionario A2 22 55,0 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Vacante Continuo 
semana ½ + ½ = 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Áreas económicas 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
Apoio técnico económico á intervención e ao servizo de contratación e patrimonio 

Funcións máis significativas: 
1. Labores de execución, instrución e coordinación xeral das diferentes actividades da área, baixo a 

autoridade directa do interventor e do responsable do servizo de contratación e patrimonio. 
2. Elaboración completa da contabilidade municipal. 
3. Colaboración co interventor na elaboración dos orzamentos municipais. 
4. Xustificación das subvencións e axudas solicitadas polo Concello. 
5. Elaboración da documentación económica a remitir ao Ministerio. 
6. Elaboración das declaracións tributarias trimestraisod. 
7. Apoio ao interventor en calquera actividade propia do servizo baixo as súas instrucción. 
8. Funcións técnicas para as que esté habilitado dentro do servizo de contratación e patrimonio. 
9. Apoio ao Técnico de Administración Xeral na tramitación dos expedientes do departamento de 

contratación e patrimonio. 
10. En xeral, as previstas polo artículo 169.1, apartado b) do Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 

abril: tarefas de apoio as funcións de carácter superior 
11. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 03.02.02/04.02.02 

Ficha: 
23 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
ARQUITECTO/A 

Superior 
Xerárquico 

RESPONSABLE 
URBANISMO 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Urbanismo 

---------- 
Contratación e 

Persoal 

Oficiña Rehabilitación 
---------------------- 

Contratación e Patrimonio 
Admón. Especial Técnica - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado Funcionario A1 26 54,7 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Vacante Continuo 
semana ½ + ½ = 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Arquitectura 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
Realizar asesoramento técnico e verificación dos proxectos, obras e licenzas concedidas 

Funcións máis significativas: 
1. Informar e asesorar os/as usuarios/as en materia de urbanismo. 
2. Elaborar proxectos para execución de obras municipais. 
3. Asumir a dirección de obra das distintas obras municipais cando se lle requira. 
4. Verificar a legalidade das obras municipais probando ao respecto da normativa vixente na materia e 

á licenza solicitada ou concedida. 
5. Supervisar o cumprimento das obrigacións asumidas polas empresas externas adxudicatarias dos 

contratos relacionados coa súa área de traballo. 
6. Cumprir e facer cumplir a normativa vixente en relación coa prevención de riscos laborais. 
7. Relizar o cobro das taxas das licenzas urbanísticas, comunicación telefónica ou persoal cos usuarios 

da área para o cobro de ditas taxas. 
8. Emitir informes ou certificacións urbanísticas de parcelas. 
9. Emitir informes sobre disciplina urbanística. 
10. Expedientes de disciplina urbanística: reposición legalidade, infraccións urbanísitcas, demolicións, 

etc. 
11. Expedientes de declaración de ruínas. 
12. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 05.01.01.04/05/05 

Ficha: 
32 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO 

Superior 
Xerárquico 

COORDINADOR/A 
TRABALLADOR/A 

SOCIAL 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Servizos Sociais Asuntos Sociais - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Persoal laboral 
fixo V 7 22,0 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
oposición 

Ocupación 
provisoria Continuo 2 Completa 

Local asuntos 
sociais e vivendas 

do concello 
Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requerimentos: 
certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais. 
Permiso de conducir B. 

Responsabilidades Xerais: 
Colaborar nas tarefas de axudas a domicilio seguindo as instrucción da coordinadora da área. 
 
Funcións máis significativas: 
 
1. Realizar as tarefas domésticas nos domicilios. 
2. Control da medicación dos usuarios. 
3. Control das curas dos usuarios. 
4. Axuda na administración da economía familiar. 
5. Control das casas, familias, realización de recados, etc. 
6. Realizar aseos persoais aos usuarios. 
7. Acompañamentos dos usuarios. 
8. Preparación de comidas nos domicilios. 
9. Apoio psicolóxico ás familias. 
10. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruído 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 05.01.05 

Ficha: 
53 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
PSICÓLOGO/A 

Superior 
Xerárquico 

COORDINADOR 
TRABALLADOR/A 

SOCIAL 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Servizos Sociais Asuntos Sociais - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado 

Persoal laboral 
fixo II 16 40,4 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
oposición 

Vacante con 
laboral 

indefinido 

Continuo 
semana 1 Completa 

Local asuntos sociais 
e vivendas do 

concello 
Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Psicoloxía 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
 
Funcións máis significativas: 

1. Xestión do programa de competencias personais e sociais. 
2. Detección, análise e valoración de familias con competencias persoais e sociais mermadas. 
3. Abordaxe sistemático en habilidades sociais básicas. 
4. Deseño, avaliación e execución de proxectos familiares. 
5. Intervención con asesoramento constante e entrenamiento continuo para garantir relacións 

familiares equilibradas. 
6. Orientación pautada para previr crises e mellorar a comunicación interpersoal. 
7. Asesoramento e orientación para manexar e xestionar conflictos. 
8. Apoio no proceso de integración/inclusión de familias na comunidade. 
9. Coordinación fluida entre axentes sociais, educativos e comunitarios. 
10. Colaboración cos responsables do equipo de intervención familiar do programa de educación 

familiar. 
11. Coordinación con outros servizos e emisión de informes. 
12. Funcións para as que habilite o título de psicólogo/a 
13. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 05.02.01-03 

Ficha: 
54 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
TÉCNICO/A ESPECIALISTA XARDÍN DE INFANCIA 

Superior 
Xerárquico 
ALCALDÍA 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Servizos Sociais Escola Infantil - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado Laboral fixo II-A / III 14 33,8 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
oposición 

Vacante con 
laboral 

indefinido 

Continuo 
semana 2 Completa Escola Infantil 

Titulación esixida: 
FP grao superior 

Especialidade: 
Técnico Especialista en Xardín de Infancia 

Outros requerimentos: 
Carné de manipulador de alimentos. Curso de primeiros auxilios. Inscrición no Rexistro de non delincuentes 
sexuais 

Responsabilidades Xerais: 
Misión educativa, orientativa familia-escola e programación dun proxecto de centro. 

Funcións máis significativas: 
1. Programación anual das clases e levalas a cabo. 
2. Preparar reunións cos país anualmente e atendelos diariamente. 
3. Levar a cabo a avaliación dos menos. 
4. Control da alimentación dos menos: almorzos, comidas, merendas. 
5. Atender a sesta dos menos. 
6. Programar e participar en actividades de ocio e recreo. 
7. Suplencia da dirección. 
8. Labor asistencial de hábitos tanto de hixiene como de saúde. 
9. Asesoramento a familias. 
10. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 06.02.02 

Ficha: 
56 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
ELECTRICISTA 

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO TÉC. 
ESPECIALISTA 

ELECTRICIDADE 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Servizos Múltiples Electricidade - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado Laboral fixo III 11 36,5 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
Vacante con 

laboral 
indefinido 

Continuo 
semana 1 Completa Instalacións 

municipais 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP 

Especialidade: 
Electricidade 

Outros requerimentos: 
Do oficio de electrididade. Carné de conducir B 

Responsabilidades Xerais: 
Realizar as funcións de mantemento e reparación relacionados coa electricidade para o correcto 
funcionamento das dependencias municipais. 

Funcións máis significativas: 
1. Reparación e mantemento dos subministracións do Concello. 
2. Realización de reformas e aumentos nas instalacións de electricidade, voz e datos (cos seus 

respectivos cálculos), instalacións para eventos e alumeado de festas. 
3. Coñecer as tecnoloxías de iluminación pública, existentes no mercado. 
4. Ter coñecementos relativos á instalación e manexo de equipos de medida, control e programación 

básica. 
5. Saber desenrolar un esquema, previo a execución dunha instalación ou cadro eléctrico. 
6. Coñecer o nome e a definición das unidades eléctricas de uso máis frecuente, e saber manexar 

adecuadamente os medidores. 
7. Coñecer como mínimo a lei de Ohm e de Wat e saber facer cálculos das instalacións, tanto en 

sistemas monofásicos como trifásicos: seccións e caídas de tensión das liñas, potencias, cargas en 
amperios ... 

8. Saber manexar o regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión. 
9. Ter coñecementos sobre instalación de motores e de sistemas de arranque (estrela - triángulo) con 

contactores. 
10. Coñecer o principio de funcionamento dos materiais de mando e protección que vai manexar: 

diferenciais, magnetotérmicos, limitadores de tensión, reloxos astronómicos, células fotoeléctricas, 
contactores, reléx, etc. 

11. Realizar o mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións deportivas e de 
calquera outra instalación municipal interna ou externa. 
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12. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu cometido. 
13. Realizar funcións de mantemento xeral. 
14. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruído. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 06.03.01 

Ficha: 
66 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
LIMPADOR/A 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 
Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Servizos Múltiples Limpeza de Edificios - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Singularizado Laboral fixo V 7 30,2 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
Vacante con 

laboral 
indefinido 

Continuo 
semana 1 Completa Instalacións 

municipais 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
Limpeza, aseo e orde das dependencias municipais ao seu cargo. 

Funcións máis significativas: 
1. Vaciado de papeleras. 
2. Barrido e fregado do chan. 
3. Limpeza de ventanas. 
4. Limpeza dos mobeis das dependencias e vaciado de papeleiras. 
5. Orde xeral das estancias. 
6. Atención e limpeza no aulario infantil. 
7. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 06.03.02 

Ficha: 
57 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
LIMPADOR/A 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 
Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Servizos Múltiples Limpeza de Edificios - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado Laboral fixo V 7 25,2 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
Vacante con 

laboral 
indefinido 

Continuo 
semana 1 Completa Instalacións 

municipais 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
Limpeza, aseo e orde das dependencias municipais ao seu cargo. 

Funcións máis significativas: 
1. Vaciado de papeleras. 
2. Barrido e fregado do chan. 
3. Limpeza de ventanas. 
4. Limpeza dos mobeis das dependencias e vaciado de papeleiras. 
5. Orde xeral das estancias. 
6. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 06.04.01-02 

Ficha: 
58 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
CONDUCTOR/A 

Superior 
Xerárquico 
ALCALDÍA 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Servizos Múltiples Aparcamento - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado Laboral fixo IV 9 33,9 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
Vacante con 

laboral 
indefinido 

Continuo 
seman 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Graduado en ESO 

Especialidade: 
Non requirida 

Outros requerimentos: 
Carné de conducir B e C1 

Responsabilidades Xerais: 
Conducir e manexar os vehículos municipais de Servizos Múltiples. 

Funcións máis significativas: 
1. Conducir e manexar os vehículos municipais de Servizos Múltiples, principalmente o guindastre 

municipal. 
2. Atención á sinalización relacionada co tráfico. 
3. Mantemento básico (limpeza, engrase e pequeñas reparacións) dos vehículos municipais. 
4. Control do estado administrativo do vehículo antes do seu uso (ITV e seguro). 
5. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
 
Ambos postos a amortizar. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 07.01.02-.03-.04 

Ficha: 
43 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
OPERARIO/A LIMPEZA VIARIA 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 
Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Medio Ambiente Limpeza Viaria - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado 

Persoal laboral 
fixo V 7 25,2 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 

Un vacante 
dous en 

ocupación 
provisoria 

Continuo 
e fin 

semana 
3 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida 

Outros requerimentos: 
Carné de conducir B. 
Responsabilidades Xerais: 
Realizar tarefas de limpeza e mantemento relacionados coa xardinería. 

Funcións máis significativas: 
1. Realizar traballos de limpeza, mentamento das rúas e prazas. 
2. Realizar operacións de carga e descarga de material. 
3. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu cometido. 
4. Realizar funcións de mantemento xeral. 
5. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 08.01.01.02 

Ficha: 
59 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
DIRECTOR/A PROFESOR/A BAILE TRADICIONAL 

Superior 
Xerárquico 

DIRECTOR/A E 
PROFESOR/A 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Cultura e 

Desenvolvemento 
Local 

Conservatorio - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non Singularizado Laboral fixo III 11 32,2 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
Vacante con 

laboral 
indefinido 

Partido 1 Completa Conservatorio 

Titulación esixida: 
Título grao profesional de música. 

Especialidade: 
 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
Impartir clases da sua especialidade aos nenos e nenas. 
Funcións máis significativas: 

1. Impartir clases de baile tradicional. 
2. Levar a cabo didácticas dentro do ámbito da sua especialidade. 
3. Preparar audicións. 
4. Realizar actividades extraescolares. 
5. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 08.01.01.03 

Ficha: 
60 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
PROFESOR/A GAITA E PERCUSIÓN 

Superior 
Xerárquico 

DIRECTOR/A E 
PROFESOR/A 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Cultura e 

Desenvolvemento 
Local 

Conservatorio - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non Singularizado Laboral fixo III 11 28,7 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
Vacante con 

laboral 
indefinido 

Partido 1 Parcial Conservatorio 

Titulación esixida: 
Título grao profesional de música. 

Especialidade: 
Gaita e Percusión 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
Impartir clases da sua especialidade aos nenos e nenas. 

Funcións máis significativas: 
1. Impartir clases de gaita e percusión. 
2. Levar a cabo didácticas dentro do ámbito da sua especialidade. 
3. Preparar audicións. 
4. Realizar actividades extraescolares. 
5. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 08.01.01.04 
Ficha: 

61 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
PROFESOR/A GUITARRA 

Superior 
Xerárquico 

DIRECTOR/A E 
PROFESOR/A 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Cultura e 

Desenvolvemento 
Local 

Conservatorio - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non Singularizado Laboral fixo III 11 28,7 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
Vacante con 

laboral 
indefinido 

Partido 1 Parcial Conservatorio 

Titulación esixida: 
Título grao profesional de música. 

Especialidade: 
Guitarra 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
Impartir clases da sua especialidade aos nenos e nenas. 

Funcións máis significativas: 
6. Impartir clases de gaita e percusión. 
7. Levar a cabo didácticas dentro do ámbito da sua especialidade. 
8. Preparar audicións. 
9. Realizar actividades extraescolares. 
10. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 08.01.01.05 

Ficha: 
62 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
CONSERXE 

Superior 
Xerárquico 

DIRECTOR/A E 
PROFESOR/A 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Cultura e 

Desenvolvemento 
Local 

Conservatorio - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non Singularizado Funcionario AP 7 20,9 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Funcionario en 
2ª actividade 

Partido e fin 
de semana 1 Completa Conservatorio 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade. 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 

- Custodiar as instalación e controlar as dependencias municipais. 
- Auxiliar nas tarefas propias do persoal subalterno e realizar pequeñas tarefas de mantemento. 

Funcións máis significativas: 
1. Funcións comúns de vixilancia e custodia interior de oficinas, así como misións de Conserxe, Porteiro 

ou outras análogas en edificios e servizos da Corporación, recollidas no Artigo nº 169 do Real Decreto 
Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais 
vixentes en materia de Réxime Local. 

2. Información xeral ao público e control de público nas oficinas municipais e colexios. 
3. Apertura e peche de portas, luces e xanelas. 
4. Prendido, control e apagado de calefacción e electricidade. 
5. Preparación e reparto de correo e documentación nas distintas oficinas municipais. 
6. Realizar a compra de material de oficina e calquera outro material consumible, así como xestións 

sinxelas en organismos ou institucións públicas ou privadas. 
7. Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo. 
8. Realizar os avisos de mantemento. 
9. Actos protocolarios. 
10. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruído. 
 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 08.01.07-18 

Ficha: 
50 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
POLICÍA LOCAL 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía 
Admón. 
Especial 

Servizos 
Especiais 

Policía Local e 
auxiliares 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non Singularizado Funcionario C1 20 64,5 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Quendas 
con noites 13 Completa Policía Local 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio. 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requerimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido por Lei. Carné 
B1 a A2. 

Responsabilidades Xerais: 
Protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades dos cidadás, contribuíndo a garantir a seguridade e a 
consecución do benestar social. 

Funcións máis significativas: 
1. De acordo co disposto no Artigo nº 53 da Lei de forzas e corpos de seguridade, son funcións dos corpos 

da Policía Local as seguintes: 
a) Protexer as autoridades das corporacións locais e vixiar ou custodiar os seus edificios e instalacións. 
b) Ordenar, regular, sinalar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da súa competencia no 

chan urbano legalmente delimitado, de acordo co establecido nas normas de tráfico e seguridade 
viaria. 

c) Intuír atestados por accidentes de circulación no ámbito da súa competencia dentro do chan urbano 
legalmente delimitado. 

d) Policía administrativa, no relativo as ordenanzas, bandos e demais disposicións municipais dentro do 
ámbito da súa competencia. 

e) Participar nas funcións da Policía xudicial, na forma establecida na normativa vixente. 
f) Prestar auxilio, nos casos de accidentes, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma 

prevista nas leis, en canto á execución dos plans de protección civil. 
g) Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos penais no 

marco de colaboración establecido nas xuntas de seguridade. 
h) Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa Policía de 

Galicia na protección das manifestacións e o mantemento da orden en grandes concentracións 
humanas, cando sexan requiridos para elo. 

i) Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para elo. 
j) Outras funcións en materia de seguridade pública que, de acordo coa lexislación vixente, lles sexan 

encomendadas. 
k) As demais funcións legalmente atribuídas 
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2. En virtude do convenio entre a Xunta de Galicia, os corpos de Policía Local tamén poderán exercer, dento 
do seu termo municipal, as seguintes funcións: 
a) Velar polo cumprimento das disposicións e ordes singulares ditadas polos órganos da comunidade 

autónoma, con especial atención as materias relativas á protección do menor, o medio ambiente, a 
saúda e a muller, sobre todo no ámbito da violencia de xénero. 

b) A vixilancia e protección de persoas, órganos, edificios, establecementos e dependencias da 
comunidade autónoma e dos seus entes instrumentais, garantindo o normal funcionamento das 
instalacións e a seguridade dos usuarios dos servizos. 

c) Inspección das actividades sometidas á ordenación e disciplina da comunidade autónoma, 
denunciando toda actividade ilícita. 

d) O uso da coacción para a execución forzosa dos actos ou disposicións da propia comunidade 
autónoma. 

3. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 
previamente instruído. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
 
Amortizar 2 postos cando se cubran as vacantes de oficial. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 09.01.02-05 

Ficha: 
48 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
OFICIAL POLICÍA LOCAL 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía 
Admón. 
Especial 

Servizos 
Especiais 

Policía Local e 
auxiliares 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non Singularizado Funcionario C1 22 69,2 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 2 Ocupados 
2 Vacantes 

Quendas 
con noites 4 Completa Policía Local 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio. 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requerimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido por Lei. Carné 
B1 a A2. 

Responsabilidades Xerais: 
Protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades dos cidadás, contribuíndo a garantir a seguridade e a 
consecución do benestar social. 

Funcións máis significativas: 
1. De acordo co disposto no Artigo nº 53 da Lei de forzas e corpos de seguridade, son funcións dos corpos 

da Policía Local as seguintes: 
a) Protexer as autoridades das corporacións locais e vixiar ou custodiar os seus edificios e instalacións. 
b) Ordenar, regular, sinalar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da súa competencia no 

chan urbano legalmente delimitado, de acordo co establecido nas normas de tráfico e seguridade 
viaria. 

c) Intuír atestados por accidentes de circulación no ámbito da súa competencia dentro do chan urbano 
legalmente delimitado. 

d) Policía administrativa, no relativo as ordenanzas, bandos e demais disposicións municipais dentro do 
ámbito da súa competencia. 

e) Participar nas funcións da Policía xudicial, na forma establecida na normativa vixente. 
f) Prestar auxilio, nos casos de accidentes, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma 

prevista nas leis, en canto á execución dos plans de protección civil. 
g) Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos penais no 

marco de colaboración establecido nas xuntas de seguridade. 
h) Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa Policía de 

Galicia na protección das manifestacións e o mantemento da orden en grandes concentracións 
humanas, cando sexan requiridos para elo. 

i) Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para elo. 
j) Outras funcións en materia de seguridade pública que, de acordo coa lexislación vixente, lles sexan 

encomendadas. 
k) As demais funcións legalmente atribuídas 
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2. En virtude do convenio entre a Xunta de Galicia, os corpos de Policía Local tamén poderán exercer, dento 
do seu termo municipal, as seguintes funcións: 
a) Velar polo cumprimento das disposicións e ordes singulares ditadas polos órganos da comunidade 

autónoma, con especial atención as materias relativas á protección do menor, o medio ambiente, a 
saúda e a muller, sobre todo no ámbito da violencia de xénero. 

b) A vixilancia e protección de persoas, órganos, edificios, establecementos e dependencias da 
comunidade autónoma e dos seus entes instrumentais, garantindo o normal funcionamento das 
instalacións e a seguridade dos usuarios dos servizos. 

c) Inspección das actividades sometidas á ordenación e disciplina da comunidade autónoma, 
denunciando toda actividade ilícita. 

d) O uso da coacción para a execución forzosa dos actos ou disposicións da propia comunidade 
autónoma. 

3. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 
previamente instruído. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 09.01.06 

Ficha: 
49 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
OFICIAL POLICÍA LOCAL 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía 
Admón. 
Especial 

Servizos 
Especiais 

Policía Local e 
auxiliares 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non Singularizado Funcionario C1 22 74,4 
Provisión 

posto 
Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Quendas 
con noites 1 Completa Policía Local 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio. 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requerimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido por Lei. Carné 
B1 a A2. 

Responsabilidades Xerais: 
Protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades dos cidadás, contribuíndo a garantir a seguridade e a 
consecución do benestar social. 

Funcións máis significativas: 
1. De acordo co disposto no Artigo nº 53 da Lei de forzas e corpos de seguridade, son funcións dos corpos 

da Policía Local as seguintes: 
a) Protexer as autoridades das corporacións locais e vixiar ou custodiar os seus edificios e instalacións. 
b) Ordenar, regular, sinalar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da súa competencia no 

chan urbano legalmente delimitado, de acordo co establecido nas normas de tráfico e seguridade 
viaria. 

c) Intuír atestados por accidentes de circulación no ámbito da súa competencia dentro do chan urbano 
legalmente delimitado. 

d) Policía administrativa, no relativo as ordenanzas, bandos e demais disposicións municipais dentro do 
ámbito da súa competencia. 

e) Participar nas funcións da Policía xudicial, na forma establecida na normativa vixente. 
f) Prestar auxilio, nos casos de accidentes, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma 

prevista nas leis, en canto á execución dos plans de protección civil. 
g) Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos penais no 

marco de colaboración establecido nas xuntas de seguridade. 
h) Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa Policía de 

Galicia na protección das manifestacións e o mantemento da orden en grandes concentracións 
humanas, cando sexan requiridos para elo. 

i) Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para elo. 
j) Outras funcións en materia de seguridade pública que, de acordo coa lexislación vixente, lles sexan 

encomendadas. 
k) As demais funcións legalmente atribuídas 
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2. En virtude do convenio entre a Xunta de Galicia, os corpos de Policía Local tamén poderán exercer, dento 
do seu termo municipal, as seguintes funcións: 
a) Velar polo cumprimento das disposicións e ordes singulares ditadas polos órganos da comunidade 

autónoma, con especial atención as materias relativas á protección do menor, o medio ambiente, a 
saúda e a muller, sobre todo no ámbito da violencia de xénero. 

b) A vixilancia e protección de persoas, órganos, edificios, establecementos e dependencias da 
comunidade autónoma e dos seus entes instrumentais, garantindo o normal funcionamento das 
instalacións e a seguridade dos usuarios dos servizos. 

c) Inspección das actividades sometidas á ordenación e disciplina da comunidade autónoma, 
denunciando toda actividade ilícita. 

d) O uso da coacción para a execución forzosa dos actos ou disposicións da propia comunidade 
autónoma. 

3. Responsabilidade do depósito de munición e tiro. 
4. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruído. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 03.02.02/04.02.02 

Ficha: 
65 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
NORMALIZADOR/A LINGÜÍSTICO/A 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDE/SA 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Alcaldía 

 
Alcaldía Admón. Especial Técnica - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado Laboral II 16 34,9 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
Vacante 

ocupado por 
indefinido 

Continuo 
semana 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Lingua e literatura galegas 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
 

Funcións máis significativas: 
1. Atención ao público, telefónica e persoal, así como a través do blog do servizo 
2. Elaboración e mecanografiado de escritos diversos, correspondencia e resto de documentos 
3. Manexo dos programas informáticos necesarios para a sua actividade (gravación de datos, obtención 

de listaxes, etc.) 
4. Xestión de correspondencia (recepción, distribución e arquivo) 
5. Tarefas sinxelas e programadas ou estandarizadas da xestión administrativa 
6. Tarefas administrativas diversas  
7. Asesoramento lingüístico ao Concello e corrección de textos 
8. Deseño de documentación formal 
9. Elaboración de programas de fomento do galego na Admón. Local 
10. Fomento do galego na sociedade 
11. Organización das actividades do Día das Letras Galegas e actos similares 
12. Xestión municipal das actividades da Rede de Dinamización Lingüística da Xunta e Deputación 
13. Traballo con asociacións culturais dentro do municipio 
14. Coordinación con outras institucións en traballo de normalización lingüística 
15. Tarefas de comunicación (relación cos medios de comunicación) 
16. Tramitacións de subvencións  
17. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 
TRABALLO Nº 05.01.04.06 

Ficha: 
67 

NOME DO POSTO DE TRABALLO: 
 
EDUCADOR/A FAMILIAR 

Superior 
Xerárquico 

COORDINADOR 
TRABALLADOR/A 

SOCIAL 

Departamento Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 
Servizos Sociais Asuntos Sociais - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral Grupo Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado 

Persoal laboral 
fixo II 16 40,4 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 
oposición 

Vacante con 
laboral 

indefinido 

Continuo 
semana 1 Completa 

Local asuntos sociais 
e vivendas do 

concello 
Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
 

Outros requerimentos: 
Responsabilidades Xerais: 
 

1. Xestión do programa de Competencias Persoais e Sociais. 
2. Detección, análisis e valoración de familias con competencias persoais e sociais mermadas. 
3. Abordaxe sistemático en habilidades sociais básicas. 
4. Deseño, avalilación e execución de proxectos familiares: potencialidades, dificultades dinámicas, 

roles, límites. 
5. Intervención con asesoramento constante e entrenamiento continuo para garantir relacións 

familiares equilibradas. 
6. Orientación pautada para previr crises e mellorar a comunicación interpersoal. 
7. Asesoramento e orientación para manexar e xestionar conflitos. 
8. Apoio no proceso de integración/inclusión das familias na comunidade. 
9. Coordinación fluida entre axentes sociais, educativos e comunitarios. 
10. Colaboración cos responsables da equipa de intervención familiar no programa de educación 

familiar. 
11. Coordinación con outros servizos e emisión de informes. 
12. Emisión de informes sociofamiliares. 
13. Funcións para as que o habilite o título profesional. 
14. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para a cal fose 

previamente instruido. 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 
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4. MODIFICACIÓN DO MANUAL DE VALORACIÓN 
 
O incremento das funcións dos postos 01.01 Secretario/a Xeral e 02.01 Interventor/a, fai 

necesaria a revisión dos complementos salariais, polo que é precisa a corrección do apartado 

5.4.4. Aplicación da escala aos factores no seu primeiro parágrafo, quedando redactado do 

seguinte xeito: 

 

Existen postos reflectidos na RPT que por natureza teñen un tratamento diferenciado, 

como é o caso dos habilitados (Secretaría Xeral e Intervención), de tal xeito que a súa 

valoración técnica será por adscrición directa en base a asignación do máximo dos 

puntos que se poden acadar (100) multiplicado polo valor punto establecido para cada 

ano e garantindo un valor mínimo actualizable de 34.320,00 €, en función do que se 

acorde na lei de orzamentos anual para as retribucións básicas. 
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5. TÁBOA DE ASIGNACIÓN DE PUNTOS 
 
Nas páxinas seguintes recóllese a táboa de asignación de puntos, así como a valoración 

técnica ponderada e total de puntos por posto de traballo afectado pola modificación puntual. 

Non se puntúa o posto de arquitecto, xa que se trata da modificación dun posto existenten e 

valorado no seu momento. 

Na asignación de puntos e na valoración técnica mantense os criterios aprobados no manual de 

valoración de postos de traballo da RPT vixente. 
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