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1. Introdución e obxectivos 

O concello de Betanzos licitou a prestación do Servizo de asistencia técnica no deseño, 

confección e implantación efectiva dunha Relación de Postos de Traballo (RPT) e un plan de 

ordenación de RRHH, para os anos 2017-2020, de acordo co establecido no prego de 

prescricións técnicas, no Título V do Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado 

Público e nos Títulos IV e X da Lei de Emprego Público de Galicia, e demais normativa 

específica de aplicación básica ou supletoria. 

Unha vez entregado un borrador inicial no rexistro do concello de Betanzos o 10 de xullo 

de 2017, procedeuse a levar a cabo reunións durante o mes de agosto e setembro, tanto cos 

representantes dos traballadores como con todos os traballadores que solicitaron unha entrevista 

individualizada, cun total de 47 profesionais entrevistados 1  neste período de alegacións, 

concluíndo esta fase o día 22 de setembro do 2017. Ademais fóronnos entregadas as alegacións 

que o persoal do concello de Betanzos pasara polo rexistro. Dende novembro de 2017 ata marzo 

de 2018 levouse a cabo un proceso de negociación cos representantes sindicais dos traballadores 

e os seus asesores, que consistiu na realización de mesas de traballo nas cales se explicou o 

documento, se presentaron as correspondentes alegacións, se debateron os criterios e se 

alcanzaron os acordos reflexados no presente documento. Desde decembro do 2018 a marzo do 

2019 tiveron lugar as xuntanzas da mesa de negociación. 

Das mesas de traballo e de negociación cos representantes sindicais resulta un novo 

documento dividido en once epígrafes. Así empezaremos cunha introdución e a definición dos 

obxectivos específicos que se perseguen para o concello de Betanzos. Posteriormente 

expoñerase o marco xurídico que regula as implantacións das RPTs. Nun terceiro punto, 

explicarase a metodoloxía e os criterios aplicados para o desenvolvemento do traballo. No 

cuarto punto, se desenvolve a estrutura organizativa exposta, así como os organigramas 

propostos, tanto o descritivo como o codificado, e a súa visualización gráfica. No quinto punto, 

procederase a explicar a estrutura retributiva, desagregando as básicas, o complemento de 

destino, o complemento específico, cun modelo económico matemático que explique tanto as 

valoracións técnicas como as valoracións económicas. No seguinte apartado expóñense as 

fichas de todos os postos de traballo que configuran a RPT. Dedicaremos un apartado a analizar 

o impacto económico que supón a implantación da RPT e, para finalizar, expoñeremos as 

                                                 
1 Estas entrevistas foron a maiores das que se fixeran durante os meses de marzo, abril e maio con todos as/os 

traballadoras/es do concello de Betanzos. 
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consideracións futuras, as conclusións e un anexo que contén o Informe sobre a natureza 

xurídica do actual instrumento de ordenación dos postos de traballo do Concello de Betanzos 

elaborado polo catedrático  de Dereito Administrativo D. Carlos Alberto Amoedo Souto. 

As administracións locais teñen a necesidade de adaptarse ás novas demandas da 

sociedade. Para acadar este obxectivo é preciso definir un organigrama novo, claro, onde 

queden reflectidos os departamentos e as unidades da estrutura organizativa do concello e as 

relacións entre postos de traballo, consensuado e que permita unha maior racionalización dos 

recursos humanos adecuándoos ás novas funcións e servizos que debe prestar o concello de 

Betanzos, baixo os principios de economía, eficiencia e eficacia.  

Dado que non existe unha Relación de Postos de Traballo no Concello de Betanzos (véxase 

Anexo I: Informe sobre a natureza xurídica do actual instrumento de ordenación dos postos de 

traballo do Concello de Betanzos), este documento representa a primeira RPT para o concello 

de Betanzos que tal como se establece no artigo 69.1 do TRLEBEP (texto refundido da lei do 

Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015,  do 5 

de outubro) “a planificación dos recursos humanos nas Administracións Públicas terá como 

obxectivo contribuír á consecución da eficacia na prestación dos servizos e da eficiencia na 

utilización dos recursos económicos dispoñibles mediante a dimensión adecuada dos seus 

efectivos, a súa mellor distribución, formación, promoción profesional e mobilidade”.  

Os obxectivos máis concretos que se perseguen co deseño e implantación da RPT serían 

os seguintes: 

i. A adecuación da estrutura de persoal actual ás necesidades reais do Concello, 

orientado á mellora da prestación dos servizos á cidadanía, e que xere unha estrutura 

válida e real a corto e medio prazo. 

ii. A modernización da xestión e a desburocratización de actuacións, para tratar de dar 

respostas áxiles aos problemas de conformidade coa demanda. 

iii. Descentralización de funcións, coa incorporación de sistemas de programación 

flexibles das medidas e plans, que doten ó Concello da capacidade de actuación 

descentralizada para buscar a maior eficacia e eficiencia, e dar un trato mais 

personalizado á cidadanía. 

iv. Adecuación da RPT á realidade das funcións e competencias dentro dun programa 

que ofreza unha visión xeral da organización municipal. 
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2. Regulación e marco xurídico 

A obrigatoriedade de elaborar a Relación de Postos de Traballo (RPT) deriva do derrogado, 

tras o Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP), art. 16 de Lei 30/1984, de 2 de agosto, 

para a Reforma da Función Pública (LRFP), na súa redacción dada pola Lei 62/2003, do 30 de 

decembro, que obriga ás Corporacións Locais e Comunidades Autónomas á reforma das RPTs 

existentes nas súas organizacións nos termos previstos na lexislación básica da Función Pública, 

en dito artigo se sinalaba que “Las CC.AA. y la Administración local formarán también la 

relación de los puestos de trabajo existentes en su organización, que deberá incluir, en todo 

caso, la denominación, tipo y sistema de provisión dos puestos, las retribuciones 

complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño”. Estas 

relacións de postos serán públicas.  

Ademais, o artigo 14.5 da Lei 30/1984 sinalaba que “Las plantillas y puestos de trabajo 

de todo el personal de la Administración Local se fijarán anualmente a través de su 

presupuesto”. No artigo 15, da mesma Lei 30/1984, se indica que a RPT é o instrumento técnico 

a través do cal se realiza a ordenación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos e 

precísanse os requisitos para o desempeño de cada posto.  

Polo tanto, a RPT comprenderá, entre outras cuestións:  

 Conxunta ou separadamente, os postos de traballo do persoal funcionario de cada 

centro xestor, o número e as características dos que poidan ser ocupados por persoal 

eventual, así como aqueles que poidan desempeñarse por persoal laboral.  

 As RPTs indicarán, en todo caso, a denominación, tipo e sistema de provisión dos 

mesmos; os requisitos esixidos para o seu desenvolvemento; o complemento de 

destino e, no seu caso, o complemento específico que corresponda aos mesmos 

(persoal funcionario), ou a categoría profesional e réxime xurídico aplicable (persoal 

laboral). 

A Relación de Postos de Traballo constitúe unha manifestación importante da capacidade 

de autoorganización recoñecida ás Entidades Locais no art. 4 de Lei 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL), en materia de recursos humanos.  

Tal capacidade concrétase na posibilidade de configurar unha organización de postos de 

traballo adaptada as súas características. Nesa mesma lei 7/1985, modificada pola Lei 27/2013, 

de decembro de racionalización e sustentabilidade da administración local, o artigo 90.1 dispón 
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que “corresponde a cada Corporación Local aprobar anualmente a través del presupuesto, la 

plantilla, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados 

reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los 

principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación 

general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fijen 

con carácter general”. No artigo 90.2 establece que “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”. De conformidade co artigo 22.2.i) da Lei de 

Bases de Réxime Local corresponde ao Pleno municipal do Concello a aprobación da RPT, a 

fixación da contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o 

número e réxime do persoal eventual. A RPT ten vocación de permanencia, que se perfecciona 

no tempo. 

A RPT constitúe o principal instrumento organizativo das Entidades Locais, o máis 

importante de ordenación e xestión de persoal, pois a través dela se deseña o modelo 

organizativo a nivel de estrutura interna, ordenando e clasificando ao persoal en orde a 

realización concreta do traballo a desenvolver.  

Mediante a RPT racionalízase e ordénase a función pública municipal sendo un 

instrumento esencial da política xeral de persoal ao incluír na mesma a dimensión económica 

ou orzamentaria. 

O EBEP, aprobado pola Lei 7/2007, do 12 de abril, ao referirse á ordenación dos postos de 

traballo fai referencia ás RPTs e outros instrumentos organizativos similares, fixando un 

contido mínimo, ao sinalar no seu art. 74 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”. 

A lexislación das Comunidades Autónomas deberá ser tida en conta en defecto do disposto 

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

a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, e o Regulamento de provisión de 

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

Autonómica, aprobado por Decreto 93/1991. 
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Tamén é preciso ter en conta o regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da 

Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de traballo e promoción profesional 

dos funcionarios civís da Administración Xeral do Estado, aprobado por RD 364/1995 

(modificado polo RD 255/2006, de 3 de marzo, que asemade modificou o Regulamento de 

Situacións Administrativas, aprobado polo RD 365/1995). 

Tómase en consideración a Orde do 2 de decembro de 1988 sobre as Relacións de Postos 

de Traballo na Administración Xeral do Estado; complementada pola Orde do 6 de febreiro de 

1989, sobre modelos de relacións de traballo no que se refire ao modelo de relación de postos 

de traballo do persoal funcionario e se ditan normas para a súa elaboración, contido similar se 

atopa na Orde do 21 de novembro de 1989, da Consellería Presidencia, modificada por Orde 

do 12 de xuño de 2002. Así mesmo débese sinalar unha referencia á reserva de nacionais, en 

caso de ser necesario, segundo o artigo 57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do 

Empregado Público.  

En consecuencia, con carácter xeral as RPTs deberán ter o seguinte contido: 

i. Denominación e encadre orgánico do posto (dependencia de adscrición). 

ii. Indicación de se o posto vai ser desempeñado por persoal funcionario ou laboral. 

iii. Características esenciais do posto (posto singularizado ou non, forma de acceso), 

incluíndo, se é necesario, as funcións específicas do mesmo. 

iv. Requisitos esixidos para acceder ao desempeño do posto, fundamentalmente, grupo, 

titulación, a veces tamén pertenza a unha escala determinada ou outros requisitos 

complementarios. 

v. Forma de provisión.  

vi. Formación específica necesaria para o desempeño. 

vii. Retribucións complementarias. 

A Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, ten por obxecto a regulación 

do réxime xurídico da función pública galega e a determinación das normas aplicables a todo o 

persoal ao servizo das administracións públicas incluídas no seu ámbito de aplicación, en 

exercicio das competencias atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia no seu Estatuto de 

Autonomía e en desenvolvemento do Estatuto básico do empregado público.  

Interesa salientar neste sentido que, de conformidade co artigo 4 desta lei, a mesma aplícase 

ao persoal funcionario e, no que proceda, ao persoal laboral ao servizo das entidades locais, se 

ben coas especialidades previstas polo propio artigo 7 da lei para ese persoal funcionario:  
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1. “O persoal funcionario ao servizo das entidades locais galegas réxese pola lexislación básica 

estatal que lle resulte aplicable e por esta lei, coas especialidades reguladas no seu título X”.  

2. “O persoal dos corpos de policía local réxese, ademais de pola normativa mencionada na 

alínea anterior, pola lexislación xeral de forzas e corpos de seguridade e pola súa lexislación 

específica, a cal regulará as demais especialidades do seu réxime xurídico”.  

 Por outro lado, o artigo 202 da Lei 2/2015 establece: 

1. As entidades locais deberán elaborar unha relación de postos de traballo que conteña 

todos os postos de traballo existentes nelas. 

2. A relación de postos de traballo, logo do cumprimento dos trámites preceptivos que 

correspondan, será aprobada inicialmente polo órgano da entidade local que resulte competente 

segundo o establecido pola lexislación de réxime local e sometida a información pública por un 

prazo non inferior a vinte días. Transcorrido o devandito prazo, a aprobación elevarase a 

definitiva se non se formularon reclamacións, suxestións ou alegacións. En caso contrario, a 

relación de postos de traballo deberá ser obxecto de aprobación definitiva logo da resolución 

das reclamacións, suxestións ou alegacións presentadas. 

3. Unha vez aprobada definitivamente, da relación de postos de traballo remitirase copia 

aos órganos competentes da Administración xeral do Estado e da Administración xeral da 

Comunidade Autónoma de Galicia dentro do prazo de trinta días, e será publicada integramente 

no boletín oficial da provincia. 

A natureza xurídica das RPT ven de ser definida con maior precisión dende o ámbito 

xurisprudencial. O debate formulouse até agora entre considerar este instrumento técnico como 

unha simple ferramenta xurídica da organización estrutural da entidade administrativa (acto 

regulado) ou, pola contra, como unha regra normativa (acto regulador) para a realidade 

organizativa do ente en cuestión. 

Este debate (transcrición da discutida xenérica cuestión doutrinal da distinción acto-

norma) proxectouse aquí con especial tensión, se cadra debido a unha precaria regulación do 

instrumento e das peculiaridades de cadansúa administración territorial. A parte do debate 

doutrinal, o Tribunal Supremo resultou un protagonista decisivo na definición da natureza 

xurídica das RPT. Durante un tempo sostivo a súa natureza preponderantemente normativa ou 

ben mixta, un híbrido entre disposición normativa e acto administrativo. Todo mudou, porén, 

coa Sentencia de 5 de febreiro de 2014, na que o alto tribunal optou inequivocamente por 
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conferir ás RPT o carácter de acto-condición, ordenado e non ordenador dos efectivos públicos 

(en definitiva, un acto e non unha norma), abandonando así a anterior impregnación normativa. 

Esta circunstancia resulta enormemente relevante para a elaboración de novas RPTs (ou a 

súa modificación) e conseguinte aprobación, xa que, como é obvio, non é o mesmo elaborar e 

aprobar un acto que unha norma; as esixencias procedimentais son distintas. A situación resulta 

arestora nomeadamente confusa, pois a normativa reguladora está pensada para a elaboración 

de normas, cos requisitos propios de tal instrumento xurídico. Esta circunstancia dificulta sobre 

todo o procedemento de elaboración e aprobación da nova RPT en numerosos trámites 

procedimentais, que deben ser considerados e valorados ao abeiro da nova conceptualización. 

Pódense establecer algunhas afirmacións indiscutibles e outras que resultan opinativas a 

reserva dunha nova e necesaria regulación normativa das RPT: 

a) Resulta evidente que, ao inicio da tramitación do expediente, é necesario o informe 

do xefe do departamento de persoal do concello. 

b) Ao respecto da obrigatoriedade ou non da consulta sobre a RPT coa representación 

sindical antes de proceder á aprobación (imposta polo artigo 37 EBEP do 2015), é 

necesario atender a diversos pronunciamentos xurisprudenciais, entre deles, de 

forma significada, a STS do 27 de xaneiro de 2011, que expresa que dita consulta 

debe facerse, pero non se esixe que “culmine necesariamente nun resultado 

positivo”. 

c) Informe da Intervención sobre os actos que teñen repercusión financeira na proposta 

(art. 4 Real Decreto 1174/1987, sobre Réxime Xurídico dos Funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter estatal). 

d) Polo que fai ao sometemento do proxecto ao ditame da Comisión Informativa 

correspondente (artigo 123 ROF), non hai inconveniente en afrontar o trámite. 

e) No que atinxe á aprobación polo Pleno do Concello, poderase acordar por maioría 

simple. Non se esixe especificamente quórum de maioría absoluta do número legal 

de membros da Corporación (artigo 47 LBRL). 

f) No que cómpre á información pública, propia dos instrumentos de carácter 

normativo, resulta necesario afirmar que este trámite non é aquí necesario, dada a 

natureza xurídica do instrumento xurídico considerado. 

g) Publicación (art. 76 EBEP e 202.3 Lei 2/2015). 

h) Dada a súa condición de acto administrativo de carácter xeral, a RPT producirá 

efectos dende a súa aprobación, sen tipo ningún de vacatio. 
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Aínda que a estrutura retributiva será tratada no apartado 5, cómpre indicar neste apartado 

de marco xurídico, as principais disposicións legais que o regulan. Os conceptos retributivos de 

carácter xeral, son os establecidos na Lei 5/2015, de 30 de outubro, do Estatuto Básico do 

Empregado Público polo que se establece o Réxime das Retribucións dos Funcionarios de 

Administración Local, concretamente está regulado no CAPÍTULO III, Dereito retributivos, 

que comprende desde o artigo 21. Determinación das contías e dos incrementos retributivos. 

Artigo 22. Retribución dos funcionarios. Art 23. Retribucións básicas. Art 24. Retribucións 

complementarias, ate o artigo 30, dedución das retribucións.  

O artigo 211 da Lei galega 2/2015, regula tamén as retribucións complementarias:   

1. A contía global das retribucións complementarias do persoal ao servizo das entidades locais 

será fixada polo pleno de cada corporación dentro dos límites máximos e mínimos que sinale a 

normativa estatal aplicable. 

2. O persoal ao servizo das entidades locais non pode participar na distribución de fondos de 

ningunha clase nin percibir remuneracións distintas das previstas nesta lei, incluídas as 

derivadas da confección de proxectos, a dirección ou inspección de obras, os orzamentos, as 

asesorías ou a emisión de ditames e informes. 

O artigo 93, da LRBRL, Lei 7/1985, establece que: 

1. “Las retribuciones. básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e 

idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.”  

2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y criterios de 

valoración objetiva de las el resto de los funcionarios públicos. Su cuantía global será 

fijada por el pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se 

señalen por el Estado.” 

3. Las Corporaciones. locales reflejarán anualmente en sus presupuestos la cuantía de las 

retribuciones de sus funcionarios en los términos previstos en la legislación básica sobre 

función pública.” 

O RD 861/1986, de 25 de abril sobre o réxime de determinación das retribucións dos 

funcionarios de Administración Local, ademais de regular os conceptos retributivos, as 

retribucións básicas e demais complementos, no artigo 7 establece un límite a contía global dos 

complementos específicos, de produtividade e gratificacións. 

1.“Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, 

gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten de 
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restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida la 

referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le 

correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de 

destino”.  

2. “La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:  

a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus 

modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y Servicio 

de Extinción de Incendios.  

b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.  

c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones”. 

Dentro dos límites máximo e mínimo sinalados, o Pleno da Corporación Municipal 

asignará o nivel a cada posto e deberán figurar no orzamento anual da mesma coa contía que 

estableza a Lei de Orzamentos Xerais do Estado.  

O complemento específico trátase dunha retribución complementaria, destinada a retribuír 

as condicións particulares dalgúns postos de traballo atendendo a unha serie de criterios. O 

establecemento ou modificación do complemento específico esixirá, con carácter previo, que 

pola Corporación se efectúe unha valoración do posto de traballo (artigo 4.2 do Real Decreto 

861/1986).   

A implantación da RPT pode levar a incrementos puntuais das retribucións dun número de 

traballadores. Ao respecto disto, a Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado 

para o 2018 prevé no art. 18. a liña dúas que: 

“En el año 2018, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán 

experimentar un incremento global superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de 

diciembre de 2017, 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. 

Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 

constantes en 2017 alcanzara o superase el 3,1 por ciento se añadiría, con efectos de 1 de julio 

de 2018, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. 

A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB se refiere, 

se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 
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Una vez publicado el avance del PIB por el INE y, previa comunicación a la Comisión de 

Seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 

de marzo de 2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la 

aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, 

a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial 

para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad 

o la eficiencia, la revisión de complementos específicos entre puestos con funciones 

equiparables, la homologación de complementos de destino o la aportación a planes de 

pensiones. En las Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este 

artículo en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2017, este incremento adicional 

podrá alcanzar el 0,3 por ciento”. 

Non obstante, o mesmo art. 18. apartado sete, establece que “o disposto nos apartados 

anteriores debe entenderse sen prexuízo das adecuacións retributivas que, con carácter singular 

e excepcional, resulten imprescindibles polo contido dos postos de traballo, pola variación do 

número de efectivos asignados a cada programa ou polo grao de consecución dos obxectivos 

fixados ao mesmo”. 

Por tanto, os incrementos resultantes dunha valoración obxectiva e motivada, con carácter 

singular, que responda ao criterio de adecuación obxectiva das retribucións ás características 

profesionais e funcionais dos diferentes postos e non por subidas lineais de retribución, 

encadrarían nos supostos do apartado anterior.  

Tamén hai que distinguir entre a Relación de Postos de Traballo a medio prazo, desexable, 

e a RPT orzamentaria que sería a que se debería de aprobar con dotación orzamentaria, art. 38.3 

da Lei 2/2015 do 29 de abril do Emprego público de Galicia: “os orzamentos reflectirán os 

créditos correspondentes ás relacións de postos de traballo, sen que poida existir ningún posto 

que non estea dotado de forma orzamentaria”.  

3. Metodoloxía 

O primeiro paso do equipo de traballo consistiu na análise da información subministrada 

polo concello de Betanzos, un catálogo de postos onde figuran por número de orde os postos 

descritos; a denominación do posto; clase de empregado (Funcionario ou Laboral); Grupo 

segundo Lei 7/2007 de 12 de abril, Estatuto do empregado público ou segundo convenio; 
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complemento de Destino segundo Lei 30/84 ou convenio laboral; complemento do posto; forma 

de provisión: C: Concurso entre funcionarios Corporación. LD: Libre designación. D: 

Adscrición directa, por asignación da propia selección. Complemento específico anual 

atribuído ao posto de traballo (12 mensualidades máis 2 pagas extraordinarias).  Tamén se tivo 

en conta o RD 49/2009, do 26 de febreiro, sobre o exercicio das competencias da Comunidade 

Autónoma de Galicia respecto dos funcionarios/as con habilitación de carácter estatal.  

Por outro lado, analizouse a estrutura retributiva do persoal cos trienios, retribucións 

básicas, complementos de destino e complementos específicos do persoal laboral, así como o 

cálculo do impacto da aplicación do Convenio colectivo do Persoal Laboral do Concello de 

Betanzos, publicado no Boletín Oficial da Provincia, o 6 de abril do 2017, analizando as partidas 

do salario, antigüidade, pagas extraordinarias, retribucións básicas, complementos de destino, 

complementos específicos, complementos persoais transitorios, outras remuneracións, etc. 

Tamén se analizou o acordo regulador do persoal funcionario ao servizo do concello de 

Betanzos, publicado no BOP o 31 de marzo do 2017. 

Analizada a información entregada polo concello de Betanzos, procedeuse a determinar un 

organigrama preliminar que permitira establecer unha primeira racionalización de recursos, 

definindo os posibles postos de traballo necesarios para o concello. Este organigrama preliminar 

constaría da Relación de Postos de Traballo, as relacións xerárquicas, definición de 

departamentos e unidades.  

Asumiuse o principio de compromiso do equipo de goberno, de recolocar ao persoal 

existente e que esta RPT non supoña o despido de ningún traballador laboral do concello de 

Betanzos, dando a posibilidade a todo o persoal existente de adscribirse a un posto na futura 

Relación de Postos de Traballo do concello de Betanzos. 

Presentado o proxecto a nivel colectivo a todas/os as/os traballadoras/es decídese comezar 

coas entrevistas de traballo con todo o persoal. Leváronse a cabo un total de 124 entrevistas, 

nas que se presentou unha ficha do posto de traballo, previamente elaborada, que reflectía os 

seguintes campos:  

 Descrición do posto de traballo co código falante reflectido no organigrama, do cal 

os dous primeiros díxitos indican o departamento ao que pertence; os dous últimos 

o número de posto dentro de cada departamento ou unidade. Así, no código 01.01, 

os primeiros dous díxitos indican o departamento ao que pertence, que neste caso é 

o de secretaría, e os dous últimos indican o primeiro posto dentro de dito 
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departamento que sería o posto de secretario. A interpretación do código 01.01.01. 

sería a seguinte: os primeiros díxitos indican o departamento de Secretaría, os dous 

seguintes (01) sería a unidade, neste caso Administración Xeral, e os dous últimos, 

o primeiro posto do departamento de Secretaría, unidade de Administración Xeral, 

Asesor Xurídico. Dado que hai postos compartidos, se reflectirían dous códigos que 

indican a vinculación a dous postos. Así para o caso que estamos expoñendo de 

exemplo, o código 01.01.01./03.01.01. indica que tamén desempeña o posto no 

departamento 03 (Departamento de Urbanismo), 01 (Unidade Xurídica 

Administrativa), e o posto 01 (Técnico de Administración Xeral). No caso de que 

existan dous códigos, a interpretación sería que son dous postos compartidos (que 

están en distintas unidades ou/e departamento), e o segundo posto reflíctese en cor 

azul para que non se interprete como un posto de traballo a maiores.  

 Ficha. Indica o número de ficha que corresponde, non sendo iguais o número de 

fichas co número de postos. 

 Nome do posto. Descrición do posto de traballo. 

 Superior xerárquico. Indica quen é o inmediato superior xerárquico para que queden 

claras as relacións de responsabilidade, se ben no organigrama isto xa está reflectido.  

 Departamento. Definición semántica ao que pertence. 

 Unidade de adscrición. O mesmo que no caso anterior. 

 Escala. Indica a escala na que se integrará o posto, podendo ser de Administración 

Xeral ou Administración Especial de cada Corporación, tal como se recolle no art. 

167-172 do RDL 781/1986, de 18 de abril. 

 Subescala. Regulado no mesmo texto xurídico que no apartado anterior. 

 Tipo de posto. Segundo o Regulamento xeral de ingreso (estatal) RD 364/1995, art. 

59.1 que sinala o seguinte:  

“Los funcionarios que ocupen con carácter definitivo puestos no singularizados 

podrán ser adscritos, por necesidades del servicio, a otros de la misma naturaleza, 

nivel de complemento de destino y complemento específico, siempre que para 

la provisión de los referidos puestos esté previsto el mismo procedimiento y sin 

que ello suponga cambio de municipio. Son puestos no singularizados aquellos 

que no se individualizan o distinguen de los restantes puestos de trabajo en las 

correspondientes relaciones”.  
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Por contraposición, serán os singularizados os que teñan atribuído un contido e 

unhas funcións específicas que os distingan dos restantes postos de traballo e sexan 

definidos como tales na RPT. Na orde 6 de febreiro do 1989 pola que se dispón a 

publicación da Resolución conxunta das Secretarías de Estado de Facenda e para a 

Administración Pública por la que se aproba o modelo de relacións de postos de 

traballo de persoal funcionario e se ditan normas para a súa elaboración, que fai a 

seguinte distinción: “consideraranse postos singularizados aqueles que pola súa 

denominación e contido se diferencian dos restantes postos de departamento en cada 

localidade”. En todo caso, serán singularizados os postos correspondentes ás 

xefaturas de unidades orgánicas que teñen atribuídas funcións de produción de actos 

susceptibles de producir efectos fronte a terceiros, e aparezan contidos nas ordes de 

estrutura interna. Os restantes postos de traballo se consideraran non singularizados.  

 Relación Laboral. Determina a relación xurídica do posto coa Administración de 

que sexa Funcionario ou Laboral. Mesma regulación xurídica dos apartados 

anteriores. 

 Grupo profesional. Regulado na Lei 5/2015, do 30 de outubro, do Estatuto Básico 

do Empregado Público. Véxase apartado 5.1. 

 Niveis. Véxase apartado 5.2. 

 C.E. Complemento específico. Véxase apartado 5.3. 

 Provisión do posto. Indica a forma de acceso a dito posto de traballo. 

 Situación. Si está ocupado por algunha persoa ou vacante. 

 Horario. Indica como é a xornada de traballo. 

 Nº Prazas. Do posto da ficha pertencente a unha unidade e un departamento. 

 Xornada. Completa ou parcial. 

 Localización. Onde se desempeña o posto de traballo. 

 Titulación esixida. Formación regrada e oficial segundo o plan de estudos vixente 

no país. 

 Especialidade. Se reflicten as especialidades do tipo de formación esixida. 

 Outros requirimentos. Se reflicten outros requirimentos a maiores que se precisa 

para acceder ao posto. 

 Responsabilidades xerais.  

 Funcións máis significativas.  

 Condicións do posto. 



1. INTRODUCIÓN 

          

17 

Nas entrevistas levouse a cabo o consenso acerca de estes campos co persoal asistente ás 

mesmas, elaborándose as fichas de cada posto.  

4. Estrutura organizativa 

Dado que actualmente non existe no concello de Betanzos unha RPT que se poida 

considerar como tal (véxase Anexo I), procedeuse a establecer a seguinte estrutura organizativa 

en base á realidade existente e ás necesidades organizativas do concello. 

Na táboa 1 pódese apreciar o organigrama consensuado de 9 departamentos, algún deles 

consta de responsable, 17 unidades cos seus respectivos responsables, e 68 postos de traballo.  

No apartado de organigrama se detallan os postos codificados vinculados ás unidades e 

departamentos.  

Táboa 1. Departamentos, unidades e número de postos da RPT de Betanzos. 

Total 68 

01 Secretaría e Administración Xeral 11,5 

00 Xefatura 1 

01 Administración Xeral 4 

02 Rexistro e Atención ao Público  5,5 

03 Comunicación e Novas Tecnoloxías 1 

02 Servizos Económicos 6 

01 Intervención  4 

02 Tesourería 2 

03 Urbanismo 5 

00 Xefatura 1 

01 Xurídica administrativa 2,5 

02 Técnica urbanismo 1,5 

04 Contratación e Persoal 4,5 

01 Persoal 1 

02 Contratación e Patrimonio 3,5 

05 Servizos Sociais 7 

01 Asuntos sociais 5 

02 Escola infantil 2 

06 Servizos Múltiples 6 

01 Servizos múltiples 5 

02 Electricidade 1 

07 Medio ambiente 5 

01 Limpeza viaria 5 

08 Cultura e Desenvolvemento Local 2 

01 Conservatorio 1 

02 Biblioteca/Museo/Arquivo 1 
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09 Seguridade 21 

00 Xefatura 2 

01 Policía 19 

 

O principio no que se inspira esta RPT é o de consolidar o maior número de postos de 

traballo intentando regularizar a situación de contratos do persoal laboral non fixo, á vez que se 

poda dar un servizo público eficiente, eficaz acorde ás esixencias da cidadanía.  

Porén, neste punto a opción proposta é a seguinte. 

Ademais das prazas de nova creación, a RPT proposta incorpora os postos de funcionarios 

que actualmente están en Betanzos; incorpora tamén os postos desempeñados por persoal 

laboral fixo, que adquiriu dita condición por recoñecemento do concello no ano 1989; e 

incorpora, por último, os postos daquel persoal laboral que teña sentenza que recoñeza a súa 

condición de indefinido non fixo. 

Ficarían fóra da RPT, pois, os postos dos contratos laborais temporais. En especial, os 

contratos laborais temporais cuxa natureza ou duración os fai incorrer en suposto de fraude na 

contratación laboral. 

Aínda que se trata dun número importante de postos, estimamos que estas situacións non 

deben dar lugar á creación automática da praza en RPT, con adscrición da persoa que o 

desempeña. Deben ser os xulgados e tribunais da xurisdición social os que recoñezan a 

verdadeira natureza da relación laboral subxacente, pois só a existencia dun título xudicial - a 

correspondente sentenza que recoñeza a condición de indefinido non fixo – pode dar lugar á 

dotación dunha praza en RPT para a súa posterior cobertura conforme aos procedementos 

selectivos que garantan os principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade no 

acceso ao emprego público. 

A razón legal que xustifica este enfoque restritivo é a disposición adicional 34 da Lei 

3/2017, de orzamentos xerais do Estado para 2017, reiterada pola disposición adicional 43 da 

Lei 6/2018, de orzamentos xerais do Estado para 2018.  

Estas disposicións adicionais estableceron o seguinte réxime de responsabilidades nas 

Administracións Públicas e entidades dependentes das mesmas pola utilización da contratación 

laboral: 

Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas 

y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse 
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siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los 

Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como de 

acuerdo con los previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 

Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad 

en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 

53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades. 

Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las 

Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público 

Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial 

velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal 

que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así 

mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido no 

fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su 

vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo cuando 

ello se derive de una resolución judicial. 

Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia 

de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado segundo, de 

conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas. 

Cuatro. Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el 

desarrollo de criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta 

disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia 

en materia de personal. 

Cinco. La presente disposición, que tiene vigencia indefinida y surtirá efectos a las 

actuaciones que se lleven a cabo tras su entrada en vigor, se dicta al amparo del artículo 

149.1.18.ª de la Constitución, en lo relativo al régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. 

Como pode observarse, a literalidade do precepto é clara:  

- Os órganos municipais competentes en materia de persoal deben evitar calquera 

irregularidade que dea lugar a que unha contratación laboral temporal se poda converter en 

indefinida non fixa, de conformidade cos criterios legais (art. 43 ET, falsos autónomos, 

encadeamento de contratos, etc.) e xurisprudenciais aplicables. 
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- En particular, non poderán atribuír a condición de indefinido non fixo a persoas cun 

contrato laboral temporal, ou cun contrato laboral que as vincula a empresas contratistas da 

Administración, agás cando exista unha resolución xudicial, que non precisa de ser firme. 

- As actuacións irregulares nestas materias dan lugar á responsabilidade patrimonial 

persoal das autoridades ou funcionarios públicos e á incoación da vía de regreso hoxe prevista 

no artigo 36 da Lei 40/2015, de réxime xurídico do sector público.  

Polo demais, a STC 122/2018, do 31 de outubro, anulou apenas o inciso “ni a personal de 

empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva”, 

mantendo a constitucionalidade do resto do precepto. Os orzamentos aprobados para o exercicio 

2018 pola Lei 6/2018 foron prorrogados para o exercicio 2019, agás no tema das retribucións 

no ámbito do sector público, que foron obxecto do Real Decreto-Lei 24/2018, do 21 de 

decembro, polo que a disposición adicional 43 mantén o seu vigor. 

É certo, con todo, que o artigo 19.un.2 da Lei 6/2018 – precepto básico que regula a oferta 

de emprego público ou outro instrumento similar de xestión da provisión de necesidades de 

persoal –, autoriza unha taxa de reposición do 100% para as Administracións públicas que no 

exercicio anterior cumpriran os obxectivos de estabilidade orzamentaria, débeda pública e regra 

de gasto. E que este mesmo artigo recoñécelle a estas administracións unha taxa adicional do 

8% destinada a aqueles ámbitos ou sectores que requiran un esforzo de efectivos 

(preferentemente en tres circunstancias: establecemento de novos servizos públicos, incremento 

de actividade estacional pola actividade turística ou alto volume de xubilacións esperadas). 

Ademais, a porcentaxe de taxa adicional será do 10 por cento para as entidades locais que, 

ademais dos requisitos anteriores, tivesen amortizada a súa débeda financeira a 31 de decembro 

do exercicio anterior.  

O propio artigo 19.un.9 autoriza tamén unha taxa adicional para a estabilización do 

emprego temporal “que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas 

presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al 

menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017 en los siguientes sectores y 

colectivos: personal de los servicios de administración y servicios generales, de investigación, 

de salud pública e inspección médica así como otros servicios públicos”.  

Mais esta autorización dunha taxa adicional non pode ser interpretada como unha 

anulación ou derrogación implícita da disposición adicional 43 mencionada. Ao contrario, 

deben interpretarse sistematicamente no sentido de que esa autorización de estabilización de 
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emprego temporal deberá ser de postos de RPT, que é o instrumento que legalmente define as 

prazas de natureza estrutural.  

De modo que, de conformidade coa disposición adicional 43, estaríalle vedado aos 

concellos, entendemos, recoñecer e converter en indefinidos non fixos os postos do persoal 

laboral temporal mediante a súa incorporación á RPT, pois a declaración da existencia de fraude 

de lei na contratación laboral só lle compete ao xuíces e tribunais do social: non cabe a 

autotutela administrativa da fraudulencia laboral. Isto é o que prohibe – e xera responsabilidade 

administrativa persoal das autoridades e funcionarios. Deben ser os tribunais os que a recoñezan 

e, unha vez feito, si será obriga dos concellos incorporaren eses postos estruturais á RPT para 

a súa posterior consolidación mediante a correspondente oferta pública de emprego. 

Estas son, en definitiva, as razóns xurídicas que nos levan a optar por incorporar á RPT os 

68 postos fixos (de natureza funcionarial ou laboral) no sentido expresado. O resto de postos 

deberán irse incorporando a esta RPT en sucesivos exercicios, á medida que vaia habendo 

sentenzas xudiciais que recoñezan a existencia de fraude e permitan realizar adscricións 

provisionais, tal como dispón a disposición adicional cuadraxésima terceira da Lei 6/2018, de 

3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o 2018. 

Entendemos que con este enfoque da RPT, os órganos do Concello de Betanzos cumpren 

a Lei, salvagardan a súa responsabilidade persoal e lograrán a medio prazo o obxectivo de non 

ter ningún posto de traballo en fraude de lei.  

Táboa 2. Relación de postos de traballo do concello de Betanzos segundo sexan 

funcionarios/as ou persoal laboral fixo 

Total 68 

Funcionario 50 

Administrativo/a 13 

Arquitecto/a técnico 2 

Policía Local  14 

Coordinador/a e Traballador/a social 1 

Director/a Museo/Arquivo 1 

Inspector/a  Policía Local 1 

Inspector/a xefe Policía Local 1 

Interventor/a 1 

Oficial Policía Local 5 

Operario/a Limpeza Viaria  1 

Operario/a Mantemento-Roza 1 

Responsable Urbanismo 1 

Secretario/a Xeral  1 
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Técnico/a Administración Xeral - Asesor/a xurídico 1 

Técnico/a Administración Xeral 2 

Técnico/a Informático 1 

Tesoureiro/a 1 

Traballador/a social 2 

Persoal Laboral Fixo 18 

Arquitecto/a 1 

Auxiliar Axuda a Domicilio 1 

Condutor/a 1 

Conserxe  4 

Encargado/a Limpeza 1 

Encargado/a Técnico Especialista Electricidade 1 

Oficial Servizo Municipal de Emerxencias 2 

Operario/a Limpeza Viaria  2 

Operario/a Mantemento  2 

Profesor/a Escola Infantil 2 

Profesor/a Conservatorio 1 

 

4.1. Organigrama codificado 

Táboa 3. Proposta do novo organigrama por departamentos e unidades 

01. DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL  

01.01. Secretario/a Xeral. 

01.01. Administración Xeral 

01.01.01./03.01.01. 2Técnico/a de Administración Xeral - Asesor/a xurídico/a.  

01.01.02. Administrativo/a – Secretario/a alcaldía. 

01.01.03. Administrativo/a. 

01.01.04/ 01.02.01. Administrativo/a. 

01.01.05. Administrativo/a.  

01.02.  Rexistro e Atención ao Público  

01.02.01. /01.01.043. Administrativo/a. 

01.02.02. Administrativo/a. 

                                                 
2 Un dobre código significa que está compartido.  
3 Se marca con cor azul o posto compartido cando se reflicte por segunda vez. Con isto, si ao organigrama total 

réstanse os de cor azul con dobre código, teríamos os números de postos netos da RPT. 
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01.02.03. Conserxe. 

01.02.04. Conserxe. 

01.02.05. Conserxe. 

01.02.06. Conserxe. 

01.03. Comunicación e Novas Tecnoloxías 

01.03.01. Técnico/a informático. 

 

02. DEPARTAMENTO DE SERVIZOS ECONÓMICOS 

02.01 Intervención 

02.01. Interventor/a. 

02.01.01. Técnico/a de Administración Xeral 

02.01.02. Administrativo/a. 

02.01.03. Administrativo/a. 

02.02. Tesourería  

02.02.Tesoureiro/a. 

02.02.01. Administrativo/a. 

 

03. DEPARTAMENTO DE URBANISMO 

03.01. Responsable urbanismo. 

03.01. Unidade xurídica administrativa 

03.01.01./ 01.01.01. Técnico/a de Administración Xeral – Asesor/a xurídico. 

03.01.02. Administrativo/a. 

03.01.03. Administrativo/a. 

03.02. Unidade técnica urbanismo 

03.02.01. Arquitecto/a técnico. 

03.02.02./04.02.02. Arquitecto/a. 
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04. DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  E PERSOAL   

04.01. Persoal 

04.01.01. Administrativo/a. 

04.02. Contratación e Patrimonio 

04.02.01. Arquitecto/a técnico. 

04.02.02./03.02.02. Arquitecto/a. 

04.02.03. Técnico de Administración Xeral. 

04.02.04. Administrativo/a. 

 

05. SERVIZOS SOCIAIS 

05.01. Asuntos sociais 

05.01.01. Coordinador/a e 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. SERVIZOS MÚLTIPLES 

06.01. Servizos múltiples 

06.01.01.01.  Operario/a mantemento- Roza.   

06.01.01.02. Oficial Servizo Municipal de Emerxencias. 

06.01.01.03. Oficial Servizo Municipal de Emerxencias.  

06.01.01.04.  Operario/a mantemento.  
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06.01.01.05.  Operario/a mantemento. 

06.02.  Electricidade 

06.02.01. Encargado/a técnico/a especialista electricidade. 

 

07. MEDIO AMBIENTE 

07.01. Encargado/a limpeza. 

07.01. Limpeza viaria 

07.01.01. Condutor/a. 

07.01.02. Operario/a limpeza viaria. 

07.01.03. Operario/a limpeza viaria.  

07.01.04. Operario/a limpeza viaria. 

 

08. CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL 

08.01. Conservatorio 

08.01.01.01. Profesor/a conservatorio 

08.02. Biblioteca/Museo/Arquivo 

08.02.01.Director/a biblioteca/museo/arquivo. 

 

09. SEGURIDADE 

09.01. Inspector/a xefe. 

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. 
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09.01.06. Oficial Policía Local. 

09.01.07. Policía Local. 

09.01.08. Policía Local. 

09.01.09. Policía Local. 

09.01.10. Policía Local. 

09.01.11. Policía Local. 

09.01.12. Policía Local. 

09.01.13. Policía Local. 

09.01.14. Policía Local. 

09.01.15. Policía Local. 

09.01.16. Policía Local. 

09.01.17. Policía Local.  

09.01.18. Policía Local. 

09.01.19. Policía Local. 

09.01.20. Policía Local. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Organigrama gráfico



Gráfico 1. Representación gráfica do novo organigrama por departamentos e unidades 
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Departamento de Secretaría e 

Administración Xeral

Administración 
Xeral
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Departamento de Servizos Económicos

Intervención

Interventor/a 
(1)

Técnico/a 
Admón Xeral 

(1)

Administrativo/a 
(2)

Tesourería

Tesoureiro/a (1)

Administrativo/a 
(1)
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Departamento de Urbanismo
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Administración Xeral / 

Asesor/a Xurídico 
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Administrativo/a
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Urbanismo

Arquitecto/a 
(1/2+1/2)

Arquitecto/a Técnico (1)
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Departamento de Contratación e Persoal

Persoal

Administrativo/a (1)

Contratación e Patrimonio

Arquitecto/a 
(1/2+1/2)

Arquitecto/a Técnico (1)

Administrativo/a (1)

Técnico de Administración Xeral 
(1)

Departamento de 
Urbanismo

Unidade Técnica 
Urbanismo
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Servizos Sociais

Asuntos Sociais

Traballador/a 
Social (2)

Auxiliar axuda 
a domicilio (1)

Administrativo/a 
(1)

Coordinador/a 
traballador/a 

Social (1)

Escola Infantil 

Profesor/a escola 
infantil (2)
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Servizos Múltiples

Servizos Múltiples

Oficial Servizo Municipal de Emerxencias (2)

Operario/a mantemento roza (1)

Operario/a mantemento (2)

Electricidade

Encargado/a Técnico/a 
Especialista en 

electricidade (1)
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Departamento de Medio Ambiente

Limpeza Viaria

Conductor/a (1)

Operario/a limpeza viaria 
(3)

Encargado/a limpieza (1)
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Cultura e Desenvolvemento Local

Biblioteca/Museo/

Arquivo

Director/a 
biblioteca/museo/Arquivo (1)

Conservatorio

Profesor/a conservatorio (1)
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Seguridade

Policía

Inspector (1)

Oficial (5)

Policía (14)

Inspector/a Xefe (1)



5. Estrutura retributiva 

5.1. Retribucións básicas 

Un dos obxectivos da elaboración da Relación de Postos de Traballo é a valoración dos 

postos, que teñen como finalidade determinar os conceptos retributivos e o seu importe. Tal 

como reflectimos no marco xurídico, os conceptos retributivos de carácter xeral están regulados 

na Lei 5/2015, de 30 de outubro, do Estatuto Básico do Empregado Público polo que se 

establece o Réxime das Retribucións dos Funcionarios da Administración Local, concretamente 

no CAPÍTULO III, Dereitos retributivos, que comprende desde os artigo 21. (determinación 

das contías e dos incrementos retributivos), artigo 22. (retribución dos funcionarios), art. 23 

(retribucións básicas), art. 24 (retribucións complementarias), até o artigo 30 (dedución das 

retribucións).  

Táboa 4. Retribucións dos funcionarios segundo a Lei 5/2015 de 30 de outubro, 

do Estatuto Básico do Empregado Público 

Tipoloxía Descrición 

Clasificación das retribucións a funcionarios 

de carreira 

Básicas e complementarias 

Retribucións básicas Retribúen ao funcionario segundo a adscrición 

do seu corpo ou escala a un determinado 

Subgrupo ou Grupo de clasificación 

profesional (ou antigüidade).  

Compoñentes: soldo e trienios. 

Retribucións complementarias Retribúen as características dos postos de 

traballo, a carreira profesional ou o 

desempeño, rendemento ou resultados 

alcanzados polo funcionario.   

Comprende: 

 Complemento de Destino 

 Complemento Específico 
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 Complemento de Produtividade 

 Gratificacións.  

Ademais, están dúas pagas extraordinarias 

(unha mensualidade de retribucións básicas e 

da totalidade das retribucións 

complementarias). 

 

De conformidade co artigo 76 da Lei 5/2015, os corpos e escalas clasifícanse de acordo 

coa titulación esixida para o acceso aos mesmos nos seguintes grupos (Táboa 5), de forma que 

o Grupo que se asigne ao posto de traballo debe estar relacionado coas tarefas reais que se deban 

efectuar no posto. 

Dado que as titulacións expedidas polo modelo educativo adaptado ao Plan Boloña xa está 

totalmente implantado, entendemos que a nova RPT ha de reflectir os criterios de acceso 

acordes ás novas titulacións.  

 Ademais, consideramos totalmente ilegal unha nova  RPT no que ao posto de arquitecto 

técnico se lle estableza como requisito diplomado con grupo A2, en cambio ao posto de 

arquitecto se lle estableza grupo A1 con requisito de licenciado, xa que actualmente non existe 

diferenza académica entre ambas titulacións, sendo ambas as dúas de grao universitario. O 

mesmo pasa cos postos de Formación Profesional II que actualmente son Formación 

Profesional Superior, sendo Técnicos especialistas superiores. 

Polo tanto, non debe haber neste documento ningunha nomenclatura referida a plans de 

estudos antigos, tal como licenciado/a, diplomado/a, formación profesional I e II, Educación 

Xeneral Básica, xa que para isto existen equivalencias oficiais entre os plans de estudos. 

Táboa 5. Criterios dos grupos profesionais aplicados segundo art. 76 da Lei 5/2015 do 30 

de outubro do Estatuto Básico do Empregado Público e o art. 42 da Lei 2/2015, de 29 de 

abril, do Empregado Público de Galicia 

Grupo 

Funcionarios 

Subgrupo Concepto Grupo 

Laborais 

Escala  

educativa  

A 

 
A1 

Para o acceso aos corpos 

ou escalas deste Grupo se 

esixirá estar en posesión 

GRUPO I 

 

Grao 

Superior 
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A2 

do título universitario de 

Grao. En aqueles supostos 

nos que a Lei esixa outro 

título universitario será 

este o que se teña en conta. 

A clasificación dos corpos 

e  escalas en cada 

Subgrupo estará en 

función do nivel de 

responsabilidade das 

funcións a desenvolver e 

das características das 

probas de acceso. 
 

GRUPO II 

 

Grao 

Superior 

B 

Para o acceso aos corpos 

ou escalas do Grupo B se 

esixirá estar en posesión 

do título de Técnico 

Superior (formación 

profesional superior). 

GRUPO IIA 

 

Formación 

Profesional 

grao Superior  

C 

 

C1 

Título de Bacharelato ou 

Técnico medio 

(formación profesional 

grado medio). 

GRUPO III 
 

Bacharelato 

ou Formación 

Profesional 

grao medio 

C2 

Título de graduado en 

educación secundaria 

obrigatoria. 

GRUPO IV 
 

ESO 

AP Sen formación regrada. 
GRUPO V 

 

Certificado 

escolaridade 

 

É preciso determinar que corresponde a A1 e A2, xa que como vimos anteriormente non 

pode ser por mor do título actual, tal como establece o artigo 76 da lei/2015, “a clasificación 

dos corpos e escalas en cada Subgrupo estará en función do nivel de responsabilidade das 

funcións a desenvolver e das características das probas de acceso”. Polo tanto, entendemos que 

os postos no que se requira grao universitario, o grupo debe ser A2, que sería o grupo estándar 

para graos universitarios, quedando reservado os postos de A1 para postos de máxima 

responsabilidade no concello. 

Na táboa 6, se aprecia a proposta de postos con Grupo A1 para o concello de Betanzos. O 

Secretario/a Xeral e Interventor/a pola súa condición de habilitados; o máximo responsable do 
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departamento de Urbanismo que ten claras competencias municipais. Tamén entendemos que 

o asesor xurídico e técnico de administración que vai estar desenvolvendo dous postos en 

distintos departamentos debe ser un A1.  

O posto de Director/a do Museo está actualmente desempeñándose por un funcionario que 

é A1, se ben no futuro podería adscribirse un A2. Así mesmo, o posto de tesoureiro/a estase a 

desempeñar por un A2 o cal debe promocionar a un grupo A1. 

Táboa 6. Proposta de grupo A1 para o concello de Betanzos 

A1 6 

Interventor/a 1 

Responsable Urbanismo 1 

Secretario/a Xeral  1 

Técnico/a Administración Xeral - Asesor/a xurídico 1 

Director/a Museo/Arquivo 1 

Tesoureiro/a 1 

 

O grupo B é de técnico superior, formados nas escolas de formación profesional con 

titulación superior. Polo tanto, aqueles postos nos que as responsabilidades poden ser asumidas 

competencialmente con estes títulos, será o requirido, mais alá de que existan titulados en grao 

universitario que o poidan desenvolver, xa que hai que distinguir entre os requirimentos de 

acceso para ser adscritos a unha RPT e as competencias persoais dos que a desempeñan. Este 

sería o caso do técnico/a informático, pois si o sistema educativo galego, español, forma 

profesionais con esta titulación, entendemos que teñen a capacidade de desenvolver os postos 

que se requiren no concello de Betanzos.  

Os postos C1 (bacharelato) C2 (Educación Secundaria Obrigatoria), AP (sen formación 

regrada) ofrecen pouca dúbida en canto a titulación requirida. 

Estes criterios aplicados non colisionan coa disposición transitoria terceira, entrada en vigor 

ca nova clasificación profesional, da Lei 5/2015 do 30 de outubro Estatuto Básico de 

Empregado Público, a cal di literalmente: 

1. “Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a que 

se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los 

títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto”. 
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2. “Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la Ley 

7/2007, de 12 de abril, Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional 

de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

Grupo A: Subgrupo A1. 

Grupo B: Subgrupo A2. 

Grupo C: Subgrupo C1. 

Grupo D: Subgrupo C2. 

Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta”. 

Así, no primeiro punto reflectido, unha persoa con titulación de licenciada pode optar a un 

posto de grao, porque así o contempla a lei e porque existen táboas de equivalencia regradas e 

oficiais, e así sucesivamente para o resto dos postos. Polo tanto non temos que reflectir na RPT 

as titulacións obsoletas, tales como diplomado, licenciado, formación profesional I e II, EXG, 

etc.  

Respecto ao punto da 2, o que di é que “a la entrada en vigor de la Lei 7/2007, existían 

unas equivalencias”. Polo tanto si nese intre unha persoa está adscrita a un grupo A1, deberá 

mantérselle dito grupo, o cal non choca que nas novas adscricións se deba reflectir os criterios 

de A1 para postos de alta responsabilidade e A2 para os graos universitarios.  

Ademais, engadimos que si unha persoa ten consolidado o grupo, como e o caso da maioría 

dos profesionais do concello de Betanzos, non perdería nada coa aplicación do criterio para os 

grupos profesionais reflectidos nesta RPT. Por outro lado, apréciase unha melloría clara para 

todos os postos que habéndolles esixido Formación Profesional II, agora pola equivalencia de 

estudos serían Técnicos Especialistas pasando de categoría III a IIA no caso de persoal laboral, 

e de C1 a B no caso de funcionarios. Neste caso encóntranse os postos como o de Encargado/a 

de Electricidade ou Técnico/a Informático.  

5.2. Promocións e contratacións de postos de traballo 

En base aos criterios reflectidos no apartado anterior, esta RPT permitirá mellorar o grupo 

a 12 postos tanto por promoción interna como por vacantes novas que melloran a situación 

actual, incrementando as retribucións básicas.  

No departamento de Secretaría e Administración Xeral atópase o posto de Técnico 

Informático ao que se lle require un nivel formativo de técnico especialista superior. Polo tanto, 
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para este último que actualmente ten un nivel de C1, débese promocionar a un posto de B, 

acorde á titulación esixida. 

No departamento de Servizos Económicos está xustificado promocionar o posto de 

tesourería na medida que sería desenvolvido por un habilitado con grupo A1, polo tanto, por 

consenso estableceuse que o posto de tesoureiro/a debe ser promocionado.  

En servizos múltiples, por esixencia de titulación de técnico especialista superior ao 

Encargado/a Técnico Especialista Electricidade debe promocionarse a nivel IIA.  

No departamento de Seguridade promociónanse dúas prazas novas a oficial de policía local. 

Por último, se propón que todos os postos de auxiliar administrativo/a do concello 

promocionen a administrativo/a, dado que as tarefas que desempeñan son similares ás dos 

administrativos/as.   

Táboa 7. Promocións  e vacantes de postos con melloría respecto a situación actual 

Departamento/posto 

Grupo 

Proposto Nº Postos 

01 Secretaría e Administración Xeral  4 

Técnico/a Informático B 1 

Administrativo C1 3 

02 Servizos Económicos  3 

Administrativo/a C1 2 

        Técnico de Administración Xeral A2 1 

Tesoureiro/a A1 1 

03 Urbanismo  1 

Administrativo C1 1 

04 Contratación e Persoal  2 

Administrativo/a C1 1 

    Técnico de Administración Xeral A2 1 

06 Servizos Múltiples  1 

Encargado/a Técnico Especialista Electricidade IIA 1 

09 Seguridade  2 

Oficial Policía Local C1 2 

Total  14 

5.3. Complemento destino 

A primeira das retribucións complementarias é o complemento de destino, que debe 

corresponder ao nivel do posto que se desempeña. Os intervalos dos niveis de postos de traballo 

dos funcionarios da Administración Local serán os que en cada momento se establezan para os 

funcionarios da Administración do Estado.   
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De conformidade co artigo 71.1 do Real Decreto 364/1995, polo que se aproba o 

Regulamento Xeral de Ingreso de Persoal da Administración, Provisión de Postos e Promoción, 

establécense os intervalos dos niveis de postos de traballo que corresponden a cada Corpo ou 

Escala, de acordo co Grupo no que figuren clasificados.  

Sen embargo, a Resolución de 18 de xuño de 1998, da Secretaría de Estado para a 

Administración Pública, pola que se ordena a publicación do Acordo do Consello de Ministros 

de 12 de xuño de 1998, polo que se aproba o Acordo Administración-Sindicatos sobre 

ordenación de retribucións, establece unha modificación destes niveis, que se abordará máis 

adiante cando se analice o procedemento de elaboración da RPT. 

Táboa 8. Intervalos nos postos de funcionarios 

Grupo Nivel 

Grupo A1 Do 20 ao 30 

Grupo A2 Do 16 ao 26 

Grupo B Do 14 ao 24 

Grupo C1 Do 11 ao 22 

Grupo C2 Do 9 ao 18 

Grupo A.P. Do 7 ao 14 

 

Establécese que a asignación de niveis deberá facerse en base ao principio de xerarquía, 

de forma que os postos situados nun grao superior deberán ter asignado un nivel de 

complemento de destino superior ao dos seus subordinados. A Administración goza dunha 

ampla discrecionalidade na asignación a cada posto de traballo dun nivel entre os varios que 

compón o tramo correspondente ao grupo, debido a potestade de auto-organización que ten a 

Administración.  

Existe unha falta de equidade interna como é o feito de que un Inspector/a de Policía que 

se lle esixe formación universitaria, e que vai armado, teña recoñecido o mesmo nivel que un 

administrativo, nivel 20. Ou que aos policías que se lles esixe bacharelato e pasar unhas probas 

específicas teñan menos nivel que os administrativos/as que tiñan o nivel 20.  

Os acordos acadados coa maioría dos sindicatos quedan reflectidos na táboa 9. Como 

principio xeral acordouse que non houbera ningunha rebaixa para os postos que actualmente se 

están a desenvolver no concello. En cambio por criterio de homoxeneidade prodúcense 



1. INTRODUCIÓN 

          

44 

aumentos de niveis dos seguintes postos tal como se pode apreciar na táboa 9 que supón unha 

subida de 61 niveis sobre o total do cadro de persoal. 

Táboa 9. Mellora de niveis por postos de traballo no concello de Betanzos 

Posto Nivel 

actual 

Nivel 

concordado 

Encargado/a Técnico Especialista Electricidade 
  

11 14 

Policía Local  
 

18 20 

Oficial Policía Local 18 22 

Inspector/a  Policía Local 20 26 

Técnico/a Informático 20 22 

Inspector/a xefe Policía Local 22 26 

Tesoureiro/a 26 28 

 

Táboa 10. Nivel acordado para postos de traballo 

Total 68 

Funcionario 50 

13 2 

Operario/a Limpeza Viaria  1 

Operario/a Mantemento-Roza 1 

20 27 

Administrativo/a 13 

Policía Local  14 

22 6 

Técnico/a Informático 1 

Oficial Policía Local 5 

24 1 

    Técnico/a Administración Xeral 2 

26 7 

Arquitecto/a técnico 2 

Coordinador/a e Traballador/a social 1 

Inspector/a  Policía Local 1 

Inspector/a xefe Policía Local 1 

Traballador/a social 2 

28 4 

Director/a Museo/Arquivo 1 

Responsable Urbanismo 1 

Técnico/a Administración Xeral - Asesor/a 
xurídico 1 

Tesoureiro/a 1 

30 2 

Interventor/a 1 
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Secretario/a Xeral  1 

Persoal Laboral Fixo 18 

7 10 

Auxiliar Axuda a Domicilio 1 

Condutor/a 1 

Conserxe  4 

Oficial Servizo Municipal de Emerxencias 2 

Operario/a Limpeza Viaria  2 

Operario/a Mantemento  1 

11 1 

Encargado/a Limpeza 1 

Operario/a Mantemento  1 

Profesor/a conservatorio 1 

14 1 

Encargado/a Técnico Especialista Electricidade 1 

16 1 

Arquitecto/a 1 

Profesor/a Escola Infantil 2 

 

Analizando outras RPTs atopamos que o nivel asignado á policía varía entre 16 e 18, polo 

que consideramos que atendendo ao principio de equidade externa, está ben asignado o nivel 

18, que foi o acordado para futuras incorporacións. Analizando a equidade interna, ¿existe 

algunha razón pola que os/as administrativas /os con grupo C1 deben ter un nivel superior aos 

policías que tamén son C1? Consideramos que non, nin por formación esixida, nin por posición 

xerárquica, nin por responsabilidades no posto de traballo. Isto nos leva a que, por unha cuestión 

de equidade interna, con carácter xeral os C1 deben ser nivel 18, cunha excepción, que son os 

oficiais de Policía, que ao ter maiores responsabilidades está xustificado o nivel 20.  

A seguinte cuestión é, si baixamos aos administrativos que son C1 ao nivel 18, deixamos 

aos grupos C2 co nivel 18? Por cuestións de equidade interna, ao baixar ao grupo C1, débese 

baixar aos C2.  

Dado que actualmente na RPT de Betanzos non existen funcionarios de grupo B, e se 

propoñen nesta RPT, a cuestión é determinar o nivel. Entendemos que deben ter mais que os 

do grupo C1 pero menos que os do grupo A2, polo tanto propoñemos o nivel 20.  

Na táboa 11 quedan reflectidos os futuros niveis dos postos de traballo concordados nas 

mesas de traballo cos sindicatos, de  tal xeito que as futuras incorporacións faríanse de acordo 

aos niveis descritos na táboa seguinte co fin de respectar as equidades internas e non ter técnicos 
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con distintos niveis produto de negociacións antigas que non se xustifican polas funcións 

desenvolvidas. 

Táboa 11. Nivel acordado para futuras incorporacións aos postos de traballo do 

concello de Betanzos. 

Total 

Funcionario 

13 

Operario/a Limpeza Viaria  

Operario/a Mantemento-Roza 

16 

Auxiliar administrativo/a 

18 

Administrativo/a 

Policía Local  

20 

Oficial Policía Local 

Técnico/a Informático 

24 

Arquitecto/a técnico 

Coordinador/a e Traballador/a social 

Director/a Museo/Arquivo 

Inspector/a  Policía Local 

Inspector/a xefe Policía Local 

Técnico de Administración Xeral 

Traballador/a social 

26 

Responsable Urbanismo 

Técnico/a Administración Xeral - Asesor/a xurídico 

Tesoureiro/a 

28 

Interventor/a 

Secretario/a Xeral  

Persoal Laboral Fixo 

7 

Auxiliar Axuda a Domicilio 

Condutor/a 

Conserxe  

Oficial Servizo Municipal de Emerxencias 

Operario/a Limpeza Viaria  

Operario/a Mantemento  

11 

Encargado/a Limpeza 

Profesor/a conservatorio 
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14 

Encargado/a Técnico Especialista Electricidade 

16 

Arquitecto/a 

Profesor/a Escola Infantil 

5.4. Complemento específico 

O método proposto para o cálculo do complemento específico é un método cuantitativo, 

analítico, que identifica uns factores que permiten establecer unha valoración técnica e 

posteriormente económica.  

O art. 23 da Lei 30/1984 de medidas para a reforma da Función Pública establece que “o 

complemento específico destinado a retribuír as condicións particulares de algúns postos en 

atención á súa especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, incompatibilidade, 

perigosidade ou penosidade. En ningún caso poderá asignarse máis dun complemento 

específico a cada posto de traballo”. No apartado 29.2 do convenio colectivo do persoal laboral 

de Betanzos, publicado en abril do 2017, establécese exactamente o descrito no art. 23 da Lei 

30/1984. 

As cantidades globais destinadas á asignación de complementos específicos figurará no 

orzamento municipal e non poderá sobordar os limiares máximos expresados no artigo 7.2, a), 

do Real Decreto 861/1986:  

“Artículo 7. Límites a la cuantía global de los complementos específicos, de productividad 

y gratificaciones.  

1. Los créditos destinados a complemento específico, complemento de productividad, 

gratificaciones y, en su caso, complementos personales transitorios, serán los que resulten 

de restar a la masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico, excluida 

la referida al personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le 

correspondan por los conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de 

destino.  

2. La cantidad que resulte, con arreglo a lo dispuesto en el número anterior, se destinará:  

a) Hasta un máximo del 75 por 100 para complemento específico, en cualquiera de sus 

modalidades, incluyendo el de penosidad o peligrosidad para la Policía Municipal y 

Servicio de Extinción de Incendios.  

b) Hasta un máximo del 30 por 100 para complemento de productividad.  
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c) Hasta un máximo del 10 por 100 para gratificaciones”. 

5.4.1. Identificación dos factores do complemento específico  

Os factores que se terán en conta para o cálculo de complemento específico son os 

acordados entre os sindicatos e o Concello de Betanzos, os cales se relacionan a 

continuación. 

Factor 1: O nivel de cada posto. 

A Xunta de Galicia estableceu instrucións de confección de nóminas do persoal ao 

servizo da Administración autonómica para o ano 2017 (DOG nº 32, de 15 de febreiro de 

2017), cuxo Anexo IV detalla para o persoal as contías mensuais dos complementos 

específicos en función do complemento de destino. Aínda que se trata dunha administración 

pública diferente ao local, non é menos certo que en conformidade cos criterios de 

homoxeneización do gasto do conxunto da función pública española, debemos telo como 

referencia, xa que a propia Xunta establece unha relación directa e importante entre o nivel 

do complemento de destino e o complemento específico. Concluímos que existe unha 

relación clara entre o nivel de cada posto de traballo e as responsabilidades derivadas do 

mesmo. Ademais, é un factor moi obxectivo e cunha escala aplicable a todos os postos de 

traballo. 

Factor 2. Número de postos de traballo dependentes xerarquicamente.  

Canta máis xente teña unha persoa ao seu cargo maior grado de responsabilidade. 

Factor 3. Especial dificultade técnica. 

 Este factor se cuantificaría aos postos que teñan unha especial dificultade polas 

características do posto e que requiren dun conxunto de habilidades e competencias de diversas 

naturezas para o desempeño eficiente do posto de traballo.  

  Subfactor 3.1. Titulación.  

  Dependerá da titulación requirida en cada posto. 

Subfactor 3.2. Reciclaxe. 

Fai referencia ao nivel de reciclaxe que se estima é preciso para cada posto. 

Factor 4. Responsabilidade penal. 

Fai referencia ás responsabilidades penais derivadas do posto. 
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Factor 5. Incompatibilidade. 

Depende da posibilidade de compaxinar a ocupación do posto con outros do sector 

público ou privado. 

Factor 6. Perigosidade. 

Nivel de risco inherente ao posto de traballo que pode afectar á saúde do profesional, 

levando consigo a posibilidade de sufrir accidentes de traballo ou enfermidades profesionais co 

prexuízo que isto pode supor para o persoal que desenvolve os posto de traballo. 

Factor 7. Penosidade.  

Fai referencia ás condicións de traballo nas que se desenvolve o posto de traballo que xeran 

incomodidades, molestias, adversidades. Neste apartado tense en conta as condicións 

ambientais tales como o frío, calor, ruídos, fumes, así como a duración exposta a dito ambiente. 

Factor 8. Tipo de Horario.  

O tipo de horario fai que as condicións de traballo varíen, de tal xeito que non é o mesmo 

desenvolver un posto de traballo nun horario matutino e continuo, que estar a quendas.  

Todo os factores deben ponderarse en función da dedicación da xornada, de tal xeito que 

si unha persoa está a tempo parcial, o seu complemento específico ten que adecuarse a dita 

situación. 

Factor 9. Dispoñibilidade. 

Alude á dispoñibilidade horaria esixida polo posto ao seu ocupante. 

Factor 10. Duplicidade do posto. 

Os postos que estean compartidos con dous xefes/as xerárquicos ou en distintas unidades 

teñen este compoñente de maior complexidade. 

 Esténdese a duplicidade do posto 01.01.04/ 01.02.01. Administrativo/a aos postos 01.01.03. 

Administrativo/a; 01.01.05. Administrativo/a; 01.02.02. Administrativo/a por analoxía e 

porque se substitúen permanentemente entre ditos postos.  

Factor 11. Atención ao público. 

Aqueles postos que teñen a singularidade de estar dun xeito manifesto ao público sofren 

un maior grado de estrés que se debe ter en conta neste complemento. 
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Factor 12. Varios 

Aglutina diversos factores para compensar a especificación de distintos postos, tales como 

o control da munición, tarefas desenvolvidas a maiores das funcións propias do posto, 

responsabilidades da xestión monetaria, etc. Este factor será revisado de forma anual pola mesa 

xeral de negociación. 

5.4.2. Peso dos factores 

Si se considera que todos os factores deben ter o mesmo peso, sería aplicar unha media 

aritmética simple dos factores identificados no apartado anterior. Agora ben, o peso de cada 

factor varía en función da importancia que se considere que teña, pois non é equiparable 

establecer a mesma ponderación para un factor de responsabilidade que para a atención ao 

público. 

Concordouse cos sindicatos o peso reflectido na táboa 12.  

 

Táboa 12. % peso dos factores 

Factor Peso % 

Nivel  43,47% 

Postos Dependentes 6,57% 

Especial Dificultade 

Técnica (titulación) 
3,15% 

Especial Dificultade 

Técnica (reciclaxe) 
3,15% 

Responsabilidade Penal 3,60% 

Incompatibilidade 5,58% 

Perigosidade 6,48% 

Penosidade 6,30% 

Horarios 5,85% 

Dispoñibilidade 1,35% 

Duplicidade do posto 0,90% 

Atención Público 3,60% 

Varios 10,00% 

Total 100,00% 
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5.4.3. Escala de cada factor  

Cada factor pondérase entre 0 e 100 puntos cuxa valoración varía tal como se explica a 

continuación, buscando os criterios e a escala que permita a máxima obxectividade.  

Factor 1: O nivel de cada posto. 

O maior nivel tería a máxima puntuación 100 puntos, aplicándose unha proporcionalidade 

entre os seguintes niveis respecto ao de maior nivel.  Así si o nivel maior é 28, serían 100 

puntos, o nivel 26, sería 26/28 * 100 puntos = 92,86 e así sucesivamente.  

Factor 2. Número de postos de traballo dependente xerarquicamente.  

Os 100 puntos se outorgarían ao posto que teña máis persoal dependente e así 

proporcionalmente ao resto dos postos de traballo segundo o organigrama. 

Factor 3.1.  Especial dificultade técnica. 

Subfactor 3.1. Titulación.  

Os máximos puntos van para a titulación de grao universitario en función do número 

de anos establecidos para obter o título regrado esixido e aplicando a proporcionalidade ao resto 

de titulacións tal como se reflicte na táboa 13. Dado que o certificado de escolaridade non supón 

ningún título oficial, só un certificado acreditativo de estar matriculado, non se pode ponderar 

o esforzo e o número de anos de estudio que supón iso, tendo un valor de cero.  

Táboa 13. Escala aplicable en función da titulación esixida 

 Titulación Nivel Anos estudio 

Título universitario de grao  4 22 

FP grao superior 3 20 

Bacharelato ou FP grao medio 2 18 

ESO 1 16 

Certificado escolaridade 0 0 

 

 Subfactor 3.2. Reciclaxe. 

 Establécense  catro niveis de necesidade de reciclaxe : 

 Alta. Para os postos que requiren o máximo de formación  tales como tesoureiro/a, 

técnico/a de administración xeral, arquitecto/a, inspectores de policía, etc.  

 Media. Policía, administrativos, director/a do museo/arquivo, profesores. 

 Baixa. Técnicos. 
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 Nula. Os postos que non teñen titulación, aos que se non se lles require formación, 

non se pode falar de reciclaxe.  

Factor 4. Responsabilidade penal. 

 Neste caso só se ponderan dous niveis: 

 Alta. Os que teñen potencialmente máxima responsabilidade penal derivada das 

función do seu posto con 100 puntos. Técnico/a Administración Xeral - Asesor/a 

xurídico, Tesoureiro/a, Responsable Urbanismo, Policía Local, etc. 

 Media con 50 puntos.  Arquitectos/as e traballo social. 

Factor 5. Incompatibilidade. 

Pondéranse  dous niveis: 

 Alta. Técnico/a Administración Xeral - Asesor/a xurídico, Tesoureiro/a, 

Responsable Urbanismo, Inspector/a xefe Policía Local, Inspector/a  Policía Local.  

100 puntos. 

 Media. Oficiais e policías, tal como establece o artigo 48 de Lei 4/2007, de 

coordinación dos policías locais. 50 puntos. 

Factor 6. Perigosidade. 

Establécense cinco niveis: 

 Alta. Nivel 5, e máxima puntuación 100 puntos. Neste grupo estarían os membros 

da policía, tal como establece o artigo 48 de Lei 4/2007, de coordinación dos 

policías locais. 

 Media alta. Nivel 4, aplícase a proporcionalidade respecto ao grupo anterior. 

Operarios, oficios que entrañen perigosidade. 

 Media. Nivel 3. Operarios/as de limpeza viaria. 

 Media baixa. Nivel 2. Arquitectos/as que acoden ás obras, traballadores/as sociais. 

 Baixa. Persoal de oficina.  

Factor 7. Penosidade.  

O mesmo procedemento que o anterior, pero con clasificacións diferentes dos 

postos: 

 Alta. Nivel 5, recibe 100 puntos. Principalmente oficios que están na rúa e 

policía. 
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 Media. Nivel 3, limpeza viaria. 

 Medio baixo. Nivel 2, traballador/a social e profesor/a escola infantil. 

 Baixa. Nivel 1. O resto do persoal. 

Factor 8. Tipo de Horario.  

Establécense os seguintes niveis de horarios ordinarios (as horas extras non computan 

neste criterio). O posto con peor tipo de horario tería 100 puntos e aplicaríase a 

proporcionalidade ao resto de postos. 

Táboa 14. Escala segundo o tipo de horario 

Quendas con noites 6 

Quendas sen noites; partido e fin de semana 4 

Continuo e fin semana 3 

Partido 2 

Continuo semana 1 

 

Factor 9. Dispoñibilidade. 

Establécense dous niveis en función do nivel de dispoñibilidade de cada posto.  

Factor 10. Duplicidade do posto. 

Pondérase con 100 puntos aos postos que estean en dous departamentos ou unidades 

diferentes.  

Factor 11. Atención ao público. 

Dado que todos os postos atenden mais o menos ao público, establécense tres niveis: 

 Alta. Pondérase con 100 puntos aos postos que como parte esencial do seu traballo 

sexa atender ao público, conserxes e persoal do museo. 

 Media. Administrativos, traballo social, policía e algúns técnicos. 

 Baixa. Resto do cadro de persoal. 

Factor 12. Varios. 

 Dado que é unha variable múltiple se concederon 100 puntos ao persoal por ter 

máximas responsabilidades,  labores de coordinación, xefatura, etc. Este factor será revisado de 

forma anual pola mesa xeral de negociación.   
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Táboa 15. Postos puntuados por factores varios 

Técnico/a Administración Xeral - Asesor/a xurídico 

Tesoureiro/a 

Responsable Urbanismo 

Coordinador/a e Traballador/a social 

Encargado/a Técnico Especialista Electricidade 

Encargado/a Limpeza 

Director/a Museo/Arquivo 

Inspector/a xefe Policía Local 

Policía Local (responsable munición) 

 

5.4.4. Aplicación da escala aos factores  

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 26.427,38 €, en función do que se acorde na lei de orzamentos anual 

para as retribucións básicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Táboa 16. Asignación de puntos a cada posto 

  1 2 3.1 3.2. 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Departamento Posto Nivel 

Nº Postos 

Dependen

tes 

Especial 

dificultade 

técnica  

(titulación) 

Especial 

dificultade 

técnica  

(reciclaxe) 

Responsabil

idade penal 

Incompati

bilidade 

Perigosi

dade 

Penosida

de 
Horario 

Dispoñibil

idade 

Duplicida

de 

Atención 

Público 
Varios Total 

0
1
 S

ec
re

ta
rí

a 
e 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 X

er
al

 

Secretario/a Xeral                            1.300,0  

Técnico/a Admón. Xeral 

- Asesor/a xurídico 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 16,7 100,0 100,0 66,7 100,0 923,3 

Administrativo/a 
Secretario/a Alcaldía 71,4  81,8 66,7   20,0 20,0 16,7   66,7   343,2 

Administrativo/a 71,4  81,8 66,7   20,0 20,0 16,67  100,0 66,7   443,2 

Conserxe  25,0      20,0 20,0 66,7   100,0   231,7 

Conserxe  25,0      20,0 20,0 33,3   100,0   198,3 

Técnico/a Informático 78,6  90,9 100,0   20,0 20,0 16,7 50,0  33,3   409,5 

0
2
 S

er
v
iz

o
s 

E
co

n
ó

m
ic

o
s 

Interventor/a                        1.300,0  

Técnico de Admón. 
Xeral 85,7  100,0 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 16,7 100,0  66,7   709,0 

Administrativo/a 71,4   81,8 66,7   20,0 20,0 16,7   66,7   343,2 

Tesoureiro/a 100,0 5,0 100,0 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 16,7   33,3 100,0 695,0 

0
3
 U

rb
an

is
m

o
 

Responsable Urbanismo 100,0 35,0 100,0 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 16,7   33,3 100,0 725,0 

Administrativo/a 71,4  81,8 66,7   20,0 20,0 16,7   66,7   343,2 

Arquitecto/a técnico 92,9  100,0 100,0 50,0  40,0 20,0 16,7   33,3   452,9 

Arquitecto/a 57,1  100,0 100,0 50,0  40,0 20,0 16,7  100,0 33,3  517,1 

0
4
 

C
o
n

tr
at

ac
ió

n
 e

 

P
er

so
al

 Administrativo/a 71,4  81,8 66,7   20,0 20,0 16,7   66,7   343,2 

Arquitecto/a técnico 92,9  100,0 100,0 50,0  40,0 20,0 16,7   33,3   452,9 

Técnico de Admón. 

Xeral 85,7  100,0 100,0 100,0 100,0 20,0 20,0 16,7 100,0  66,7   709,0 
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0
5
 S

er
v
iz

o
s 

S
o

ci
ai

s 
Coordinador/a e 

Traballador/a social 92,9 45,0 100,0 100,0 50,0  40,0 40,0 16,7 50,0  66,7 100,0 701,2 

Administrativo/a 71,4  81,8 66,7   20,0 20,0 16,7   66,7   343,2 

Traballador/a social 92,9  100,0 100,0 50,0  40,0 40,0 16,7 50,0  66,7   556,2 

Auxiliar Axuda a 

Domicilio 25,0      60,0 80,0 16,7   33,3  215,0 

Profesor/a escola 

infantil 57,1  100,0 66,7   20,0 40,0 16,7   33,3  343,2 

0
6
 S

er
v
iz

o
s 

M
ú

lt
ip

le
s 

Operario/a         

Mantemento-Roza 46,4      80,0 100,0 16,7   33,3   276,4 

Oficial Servizo 

Municipal de 
Emerxencias 25,0      80,0 100,0 66,7   33,3   305,0 

Oficial Servizo 

Municipal de 
Emerxencias 25,0      80,0 100,0 66,7 100,0  33,3   405,0 

Operario/a Mantemento  25,0      80,0 100,0 16,7   33,3   255,0 

Encargado/a Técnico 

Especialista 
Electricidade 50,0 5,0 90,9 33,3   80,0 100,0 16,7 50,0  33,3 100,0 559,2 

0
7
 M

ed
io

 a
m

b
ie

n
te

 

Encargado/a Limpeza 39,3 60,0     80,0 60,0 16,7 50,0  33,3 100,0 439,3 

Condutor/a 25,0      80,0 60,0 50,0   33,3   248,3 

Operario/a Limpeza 

Vial  46,4      60,0 100,0 50,0   33,3   289,8 

Operario/a Limpeza 

Vial  25,0      60,0 100,0 50,0   33,3   268,3 

0
8
 C

u
lt

u
ra

  

D
es

en
. 

L
o

ca
l 

Profesor/a conservatorio 39,3  81,8 66,7   20,0 40,0 33,3   33,3  314,4 

Director/a 

Museo/Arquivo 100,0 20,0 100,0 66,7   20,0 20,0 50,0   100,0 100,0 576,7 

0
9
 

S
eg

u
ri

d
ad

e Inspector/a xefe Policía 

Local 92,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0  66,7 100,0 1.126,2 

Inspector/a  Policía 
Local 92,9 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 66,7 100,0  66,7   976,2 
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Oficial Policía Local 78,6 25,0 81,8 66,7 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0  66,7   868,7 

Policía Local  71,4  81,8 66,7 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0  66,7   836,6 

Policía Local  71,4  81,8 66,7 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0  66,7 100,0 936,6 

Policía Local  71,4  81,8 66,7 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0  66,7   786,6 

 Policía Local 71,4  81,8 66,7 100,0 50,0 100,0 100,0 66,7 100,0  66,7  803,2 

 

Táboa 17. Valoración técnica ponderada y total puntos por posto 

Departamento Posto Nivel 
Nº Postos 

Dependentes 

Especial 

dificultade 

técnica  

(titulación) 

Especial 

dificultade 

técnica  

(reciclaxe) 

Responsa

bilidade 

penal 

Incompati

bilidade 

Perigosi

dade 
Penosidade Horario 

Dispoñi

bilidade 
Duplicidade 

Atención 

Público 
Varios Total 

0
1
 S

ec
re

ta
rí

a 
e 

A
d

m
in

is
tr

ac
ió

n
 X

er
al

 

Secretario/a Xeral                            100 

Técnico/a Admón. Xeral - 
Asesor/a xurídico 43,5  3,2 3,2 3,6 5,6 1,3 1,3 1,0 1,4 0,9 2,4 10,0 77,1 

Administrativo/a 
Secretario/a Alcaldía 31,1  2,6 2,1   1,3 1,3 1,0   2,4  41,7 

Administrativo/a 31,1  2,6 2,1   1,3 1,3 1,0  0,9 2,4  42,6 

Conserxe  10,9      1,3 1,3 3,9   3,6  20,9 

Conserxe  10,9      1,3 1,3 2,0   3,6  19,0 

Técnico/a Informático 34,2  2,9 3,2   1,3 1,3 1,0 0,7  1,2  45,6 

0
2
 S

er
v
iz

o
s 

E
co

n
ó

m
ic

o
s 

Interventor/a                           100,0 

Técnico de Admón. Xeral 37,3  3,2 3,2 3,6 5,6 1,3 1,3 1,0 1,4  2,4  60,0 

Administrativo/a 31,1  2,6 2,1   1,3 1,3 1,0   2,4  41,7 

Tesoureiro/a 43,5 0,3 3,2 3,2 3,6 5,6 1,3 1,3 1,0   1,2 10,0 74,0 

0
3
 U

rb
an

is
m

o
 

Responsable Urbanismo 43,5 2,3 3,2 3,2 3,6 5,6 1,3 1,3 1,0   1,2 10,0 76,0 

Administrativo/a 31,1  2,6 2,1   1,3 1,3 1,0   2,4  41,7 

Arquitecto/a técnico 40,4  3,2 3,2 1,8  2,6 1,3 1,0   1,2  54,5 

Arquitecto/a 24,8  3,2 3,2 1,8  2,6 1,3 1,0  0,9 1,2  39,9 
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0
4
 C

o
n

tr
at

ac
ió

n
 

e 
P

er
so

al
 

Administrativo/a 31,1  2,6 2,1   1,3 1,3 1,0   2,4  41,7 

Arquitecto/a técnico 40,4  3,2 3,2 1,8  2,6 1,3 1,0   1,2  54,5 

Técnico de Admón. Xeral 37,3  3,2 3,2 3,6 5,6 1,3 1,3 1,0 1,4  2,4  60,0 

0
5
 S

er
v
iz

o
s 

S
o

ci
ai

s 

Coordinador/a e 

Traballador/a social 40,4 3,0 3,2 3,2 1,8  2,6 2,5 1,0 0,7  2,4 10,0 70,6 

Administrativo/a 31,1  2,6 2,1   1,3 1,3 1,0   2,4  41,7 

Traballador/a social 40,4  3,2 3,2 1,8  2,6 2,5 1,0 0,7  2,4  57,6 

Auxiliar Axuda a 

Domicilio 10,9      3,9 5,0 1,0   1,2  22,0 

Profesor/a escola infantil 24,8  3,2 2,1   1,3 2,5 1,0   1,2  36,1 

0
6
 S

er
v
iz

o
s 

M
ú

lt
ip

le
s 

Operario/a Mantemento-
Roza 20,2      5,2 6,3 1,0   1,2  33,8 

Oficial Servizo Municipal 

de Emerxencias 10,9      5,2 6,3 3,9   1,2  27,5 

Oficial Servizo Municipal 
de Emerxencias 10,9      5,2 6,3 3,9 1,4  1,2  28,8 

Operario/a Mantemento  10,9      5,2 6,3 1,0   1,2  24,5 

Encargado/a Técnico 

Especialista Electricidade 21,7 0,3 2,9 1,1   5,2 6,3 1,0 0,7  1,2 10,0 50,3 

0
7
 M

ed
io

 

am
b
ie

n
te

 Encargado/a Limpeza 17,1 3,9     5,2 3,8 1,0 0,7  1,2 10,0 42,8 

Condutor/a 10,9      5,2 3,8 2,9   1,2  24,0 

Operario/a Limpeza Vial  20,2      3,9 6,3 2,9   1,2  34,5 

Operario/a Limpeza Vial  10,9      3,9 6,3 2,9   1,2  25,2 

0
8
 C

u
lt

u
ra

 

D
es

en
 L

o
ca

l 

Profesor/a conservatorio 17,1  2,6 2,1   1,3 2,5 2,0   1,2  28,7 

Director/a Museo/Arquivo 43,5 1,3 3,2 2,1   1,3 1,3 2,9   3,6 10,0 69,1 

0
9
 

S
eg

u
ri

d
ad

e Inspector/a xefe Policía 
Local 40,4 6,6 3,2 3,2 3,6 5,6 6,5 6,3 3,9 1,4  2,4 10,0 92,8 

Inspector/a  Policía Local 40,4 3,3 3,2 3,2 3,6 5,6 6,5 6,3 3,9 1,4  2,4  79,6 

Oficial Policía Local 34,2 1,6 2,6 2,1 3,6 2,8 6,5 6,3 5,9 1,4  2,4  69,2 
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Policía Local  31,1  2,6 2,1 3,6 2,8 6,5 6,3 5,9 1,4  2,4  64,5 

Policía  31,1  2,6 2,1 3,6 2,8 6,5 6,3 5,9 1,4  2,4 10,0 74,5 

Policía Local  31,1  2,6 2,1 3,6  6,5 6,3 5,9 1,4  2,4  61,7 

 Policía Local 31,1  2,6 2,1 3,6 2,8 6,5 6,3 3,9 1,4  2,4  62,5 



5.4.5. Valor punto e contía económica percibir 

O valor punto para o complemento específico establécese en 180 euros por punto como 

mínimo. Agora ben, acórdase que se faga dun xeito transitorio de tal modo que os valores 

mínimos para o ano 2020 serán de 160 euros punto; a partir do 2021 o valor punto será de 180 

euros como valor mínimo. 

Ademais, o valor económico obtido para cada posto será o maior dos seguintes: 

a) Se o valor económico obtido para cada posto é superior ao que percibe actualmente, se 

outorgaría o novo valor. 

b) Se o valor económico resultante desta valoración é inferior ao que ven percibindo o 

que desempeñaba o posto, entón mantense o valor percibido aplicándose un complemento 

persoal transitorio só neste concepto, excepto aos habilitados tal como quedou motivado no 

punto 5.4.4. 

Cada ano o valor económico percibido será o resultante de multiplicar os puntos de cada 

posto polo valor punto que se axuntará no anexo de persoal do orzamento. 

5.4.6. Tratamento do Complemento Persoal Transitorio (CPT).  

O actual convenio de persoal laboral establece na cláusula transitoria primeira que o 

complemento persoal transitorio terá vixencia en tanto o sistema retributivo aplicable sexa o 

que se fixa no anexo I do convenio colectivo. É dicir, deberá aboarse en tanto non se teña 

aprobado a RPT ou instrumento organizativo similar.  

O que se avoga, ante a eliminación dos CPTs do persoal laboral, é crear outros coa mesma 

contía que tiñan os eliminados no momento da aprobación da RPT. 

A estes CPTs engadiranse os novos que resultaran da diferencia negativa das retribucións 

anuais derivadas da aprobación da RPT coas que viñan percibindo antes da aprobación e da 

adscrición á mesma. No caso de ser positivas, non dará lugar a ningún CPT.  

Os CPTs serán transitorios e  absorberanse coas subidas do 50 % co complemento específico 

e  50 % co complemento de destino respectivamente, ate a súa completa desaparición.  
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DEPARTAMENTO O1 SECRETARÍA E ADMNISTRACIÓN XERAL  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 01.01. 

 
Ficha: 

1 

 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 SECRETARIO/A XERAL  

AL 

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 requirimentos: 
 Responsabilidade Xerais: 

- Dirixir, programar e controlar a totalidade do persoal e medios materiais asignados ao 
departamento de Secretaría e Administración Xeral. 

- Dar fe pública e asesoramento legal 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. 
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DEPARTAMENTO 01 SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL  

UNIDADE 0101 ADMINISTRACIÓN XERAL 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº: 
01.01.01./ 03.01.01 

 
Ficha: 

2 
 

 
 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL – ASESOR/A XURÍDICO 

 

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL 

----------------- 
RESPONSABLE 
URBANISMO  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

------------------ 
Urbanismo 

Admón. Xeral 

------------------------------ 

Xurídica Administrativa 

Admón. Xeral Técnica - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non Singularizado Funcionario A1 28 77,1 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas4 Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

½ + ½ = 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Dereito, Ciencias Políticas, Económicas ou Empresariais, 
Intendente Mercantil ou Actuario. 

Outros requirimentos: 
 Responsabilidade Xerais: 

- Tarefas de apoio e asesoramento xurídico. 

Funcións máis significativas: 
1. As sinaladas no Artigo 169.1a) do Real Decreto 781/1986, de 18 de abril de xestión, 

estudo e proposta de carácter administrativo de nivel superior. 
2. Avogado do Concello, o cal inclúe a defensa xurídica en distintos ordes xurisdicionais. 
3. Substituír ao secretario en caso de ausencia do mesmo. 
4. Responsable da tramitación e resolución dos asuntos xudiciais do Concello, dende o 

principio ata o fin do proceso. 
5. Asistencia xurídica á Alcaldía e Concelleiros Delegados en materias vencelladas co 

Concello. 
6. Asesoramento en materia de persoal, licenzas de obras, desenvolvemento urbanístico, 

etc. 
7. Confección e control de expedientes de responsabilidade patrimonial. 
8. Tramitación de expedientes ante os Xulgados e remisión de expedientes a Xulgados e 

Fiscalía. 
9. Dereito a sanción e responsabilidade patrimonial da Corporación. 
10. Informes preceptivos sobre planificación e xestión urbanística, salvo os que sexan 

competencia do Secretario Xeral. 
11. Acordo Marco e Convenio Colectivo, no relacionado coa materia xurídica. 
12. Coordinación coa Área de Seguridade para a tramitación de expedientes administrativos 

nos que interveñan. 
 

                                                 
4 É un posto de traballo neto que se exerce ½ en Secretaria-Admón. Xeral e ½ en Urbanismo-Xurídico 

Administrativo. 
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13. Informes e ditames a petición de Alcalde e Delegacións. Recursos e representación ante 
as Administracións Públicas. 

14. Levantamento de reparos. 
15. Responsable protección de datos.  
16. 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: 01.01.02. 

 

Ficha: 

3 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

ADMINISTRATIVO/A – SECRETARIO/A ALCALDÍA  

 

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 

XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Admón. Xeral Admón. Xeral Administrativa - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario C1 20 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 Responsabilidade Xerais: 

- Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
- Exercer como secretaria de Alcaldía. 

 Funcións máis significativas: 
 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Responsabilidade de protocolo. 
3. Atención ao público, presencial e telefonicamente. 
4. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo e da Alcaldía e 

concelleiros. 
5. Tramitación, xestión e fiscalización de subvencións da Xunta e da Deputación (a parte 

que non corresponde aos servizos sociais). 
6. Informar sobre os trámites relativos aos asuntos municipais. 
7. Xestionar calquera cuestión relacionada coa axenda da Alcaldía e os concelleiros. 
8. Realización de tarefas administrativas supervisadas polo/a responsable de intervención, 

establecéndose unha relación funcional. 
9. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 
 

 

 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais.  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 01.01.03. 

 

Ficha: 

4 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

ADMINISTRATIVO/A  

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Admón. Xeral Admón. Xeral Administrativa - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non singularizado Funcionario C1 20 42,6 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 Responsabilidade Xerais: 

- Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
 Funcións máis significativas: 

 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Atención ao público, presencial e telefonicamente. 
3. Informar sobre os trámites relativos ós asuntos municipais propios da unidade. 
4. Realizar o traballo administrativo da área, xestionando a tramitación e control de 

expedientes e os procesos administrativos. 
5. Realizar a xestión dos procesos de traballo de carácter administrativo, baixo a dirección 

dos respectivos superiores ou en base ás directrices sinaladas polos. 
6. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
7. Realizar o informe de expedientes administrativos cando pola súa natureza non estea 

atribuído a un/ha técnico/a. 
8. Bens: Xestión, adquisición, inventario, uso e defensa. Xestión e control do parque móbil. 

Seguros e responsabilidade a terceiros. 
9. Responsabilidade Patrimonial: Xestión e trámite de expedientes.  
10. Servizos: Cemiterio: control, trámite e xestión de licenzas, títulos e demais 

autorizacións en cemiterio. Autotaxis: control, trámite e xestión de licenzas e toda clase 
de autorizacións no cemiterio.  

11. Relacións xurisdiccionais. En todas as ordes, asistindo directamente ao asesor xurídico. 
12. Tráfico: Expedientes sancionadores da Lei 11/2010, da 1/93. Autorizacións, tarxetas e 

permisos especiais. Vehículos abandonados. Interlocutor coa Deputación dos 
expedientes de sanción de tráfico. 

13. Policía administrativa: Orde público, expedientes sancionadores en xeneral non 
atribuídos a outros departamentos.  

14. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 
a cal fose previamente instruído. 
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CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais.  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 01.01.04/01.02.01 

 

Ficha: 

5 

 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A  

 

 

 

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Admón. Xeral 
-------------------------- 
Rexistro e atención ao 

público 

Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

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

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 42,6 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

(½+½) = 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 

Funcións máis significativas: 

1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 
como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  

2. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
3. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
4. Xestionar o taboleiro de edictos. 
5. Rexistro de certificacións e documentos varios. 
6. Envíos de publicacións varias a TEU, DOGA, BOP. 
7. Carpetas de firma: control e devolución. 
8. Tramitación de postos do mercado municipal. 
9. Convocatoria das sesións dos órganos de colexiados. 
10. Traslado de certificados, acordos, expedientes e envío de actas de sesións plenarias aos 

distintos organismos e departamentos. 
11. Xestión do censo electoral. 
12. Elaboración de volantes de empadroamento. 
13. Rexistro municipal de asociacións. 
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 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais. Un/ha administrativo/a comparte posto con 
Rexistro e Atención ao Público. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 01.01.05 

 

Ficha: 

6 

 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A  

 

 

 

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Admón. Xeral 
 

Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

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

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 42,6 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 

Funcións máis significativas: 

1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 
como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  

2. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
3. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
4. Xestionar o taboleiro de edictos. 
5. Rexistro de certificacións e documentos varios. 
6. Envíos de publicacións varias a TEU, DOGA, BOP. 
7. Carpetas de firma: control e devolución. 
8. Tramitación de postos do mercado municipal. 
9. Convocatoria das sesións dos órganos de colexiados. 
10. Traslado de certificados, acordos, expedientes e envío de actas de sesións plenarias aos 

distintos organismos e departamentos. 
11. Xestión do censo electoral. 
12. Elaboración de volantes de empadroamento. 
13. Rexistro municipal de asociacións. 
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 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais. Un/ha administrativo/a comparte posto con 
Rexistro e Atención ao Público. 
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 DEPARTAMENTO 01 SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL  

UNIDADE 0102 REXISTRO E ATENCIÓN AO PÚBLICO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 01.02.02.  

 

Ficha: 

7 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A  

 

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Rexistro e Atención ao 
Público 

 

Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

Tipo de posto Relación laboral Grupo  Nivel C.E. 

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 42,6 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1  Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 

Funcións máis significativas: 
 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Atención ao público, persoal e telefonicamente. 
3. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
4. Xestionar o taboleiro de edictos. 
5. Rexistro de certificacións e documentos varios. 
6. Envíos de publicacións varias a TEU, DOGA, BOP. 
7. Carpetas de firma: control e devolución. 
8. Tramitación de postos do mercado municipal. 
9. Convocatoria das sesións dos órganos de colexiados. 
10. Traslado de certificados, acordos, expedientes e envío de actas de sesións plenarias aos 

distintos organismos e departamentos. 
11. Xestión do censo electoral. 
12. Xestión do padrón de habitantes. 
13. Rexistro municipal de asociacións. 
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 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais. Un/ha administrativo/a comparte posto coa 
Administración Xeral. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 01.02.01/01.01.04 

 

Ficha: 

8 

 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A  

 

 

 

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Admón. Xeral 
-------------------------- 
Rexistro e atención ao 

público 

Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

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

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 42,6 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

(½+½) = 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 

Funcións máis significativas: 

1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 
como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  

2. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
3. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
4. Xestionar o taboleiro de edictos. 
5. Rexistro de certificacións e documentos varios. 
6. Envíos de publicacións varias a TEU, DOGA, BOP. 
7. Carpetas de firma: control e devolución. 
8. Tramitación de postos do mercado municipal. 
9. Convocatoria das sesións dos órganos de colexiados. 
10. Traslado de certificados, acordos, expedientes e envío de actas de sesións plenarias aos 

distintos organismos e departamentos. 
11. Xestión do censo electoral. 
12. Elaboración de volantes de empadroamento. 
13. Rexistro municipal de asociacións. 
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 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais. Un/ha administrativo/a comparte posto con 
Rexistro e Atención ao Público. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 01.02.03. 

 

Ficha: 

9 

 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

CONSERXE  

 

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Rexistro e Atención ao 
Público 

   

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non singularizado Laboral fixo V 7 20,9 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupación 
provisoria 

    

Partido e 
fin de 

semana 

1 Completa Instalacións 
municipais e 

colexios 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 

- Custodiar as instalacións e controlar as dependencias municipais.  
- Auxiliar nas tarefas propias do persoal subalterno e realizar pequenas 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. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 01.02.04._06. 

 

Ficha: 

10 

 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

CONSERXE  

 

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Rexistro e Atención ao 
Público 

   

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non singularizado Laboral fixo V 7 19,0 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso 1 Ocupado 

2 Ocupación 
provisoria 

  

Partido  3 Completa Instalacións 
municipais e 

colexios 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 

- Custodiar as instalacións e controlar as dependencias municipais.  
- Auxiliar nas tarefas propias do persoal subalterno e realizar pequenas 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. 
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DEPARTAMENTO 01 SECRETARÍA E ADMINISTRACIÓN XERAL  

UNIDADE 0301 COMUNICACIÓN E NOVAS TECNOLOXÍAS 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 01.03.01. 

 

Ficha: 

11 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

TÉCNICO/A INFORMÁTICO  

Superior 
Xerárquico 

SECRETARIO/A 
XERAL  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Comunicación e Novas 
Tecnoloxías 

Admón. 
Especial 

Técnica Auxiliar 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario B/C1 22/20 45,6 

Provisión 
posto 

Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
FP grao superior 

Especialidade: 
Informática, telecomunicación e telemática. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 
Dar soporte tecnolóxico ao Concello. 

Funcións máis significativas: 
 

1. Estudar, desenvolver e propoñer a implementación de novas tecnoloxías, aplicacións 
e sistemas. 

2. Impulsar o adecuado uso dos recursos tecnolóxicos municipais como unha ferramenta 
de xestión. 

3. Proporcionar o soporte técnico adecuado ao resto de unidades e servizos municipais. 
4. Realizar a análise, deseño e desenvolvemento de novos sistemas de información 

propostos por outras Unidades ou Servizos. 
5. Supervisar todo proxecto informático municipal contratado a terceiros, ademais de 

ser o interlocutor técnico que sirva de enlace entre as empresas externas e o Concello 
de Betanzos. 

6. Velar pola integridade, seguridade e coherencia da información almacenada nos 
sistemas municipais, así como a elaboración dos plans de continxencia a seguir no 
caso de producirse situacións nas que estas se poidan ver afectadas. 

7. Realizar o mantemento de todos os sistemas informáticos municipais, así como da 
tecnoloxía en uso en cada momento. 

8. Configurar os equipos, sistemas e periféricos. 
9. Supervisar e manter o adecuado funcionamento de todos os sistemas. 
10. Planificar, organizar, dirixir e controlar os esforzos, actividades e recursos 

relacionados coas Tecnoloxías da Información e as Comunicacións. 
11. Responsable protección de datos.  
12. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e 

para a cal fose previamente instruído. 
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DEPARTAMENTO 02 SERVIZOS ECONÓMICOS 

UNIDADE 0201 INTERVENCIÓN 
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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 

Intervención 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 requirimentos: 
 
Responsabilidade 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. 

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.  

 

 

 

 



1. INTRODUCIÓN 

          

83 

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. 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: 02.01.01 

 

Ficha: 

13 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL 

Superior 
Xerárquico 

INTEVENTOR/A 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Económicos 

Intervención Admón. Xeral Técnica - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Singularizado Funcionario A2 24 60,0 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Vacante Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao  

Especialidade: 
Dereito, Ciencias Políticas, Económicas ou Empresariais, 
Intendente Mercantil ou Actuario. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
Funcións máis significativas: 
 

1. As sinaladas no artigo 169.1 a) do Real decreto 781/1986, do 18 de abril de xestión, 

estudo e proposta de carácter administrativo de nivel superior. 

2. Asistencia nas funcións normativamente propias da subescala de Intervención. 

3. Tramitación de procedementos contables e orzamentarios baixo a dirección do superior.  

4. Execución e control da contabilidade de gastos e ingresos e comprobación dos 

documentos de acordo ao plan  de contas.  

5. Elaboración de estudos económicos-financeiros e de custes, así como supervisar e 

informar os expedientes de ordenanzas fiscais e actos de tramitación relativos á facenda 

municipal e emitir aqueles que lle solicite a Intervención.  

6. Colaborar no cumprimento das obrigas trimestrais de subministro de información 

contempladas na Orde HAP/2105/2012, do 1 de outubro: execución trimestral, marcos 

orzamentarios a medio prazo, liñas fundamentais do orzamento e custes efectivos.  

7. Xestionar subvencións públicas e convenios con entidades públicas e privadas propias da 

área, así como a base de datos nacional de subvencións.  

8. Realizar as tarefas relativas ao Real decreto 424/2017, do 28 de abril, polo que se regula 

o réxime xurídico de control interno, e que sexan encomendadas pola Intervención 

municipal no ámbito da función interventora e control financeiro.  

9. Control contable do inmobilizado do concello de acordo coa posta en marcha do 

correspondente programa (GAC). 

10. Outras funcións relacionadas co posto de traballo encomendadas polo seu superior.  

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 02.01.02. 

 

Ficha: 

14 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A   

 

Superior 
Xerárquico 

INTERVENTOR/A 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Económicos 

Intervención Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

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

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
Funcións máis significativas: 
 
1. Baixo a dirección do interventor/a e o/a tesoureiro/a, colaboración e traballo, propios 

da súa categoría en todas as actividades e servizos relacionados coa Unidade de 
Intervención. 

2. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
3. Rexistro de facturas e xestión do rexistro electrónico de facturas recollido na Lei 

25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro 
contable de facturas no Sector Público. 

4. Trámite e xestión dos gastos. 
5. Relación con provedores en fase de gasto e atención persoal e telefónica. 
6. Outros expedientes de Intervención tales como modificacións de crédito ou aqueles 

outros relacionados coas fases de gasto.  
7. Contabilización dos ditos expedientes. 
8. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
9. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a que fose previamente instruído.  
 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 02.01.03. 

 

Ficha: 

15 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A   

 

Superior 
Xerárquico 

INTERVENTOR/A 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Económicos 

Intervención Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

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

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
Funcións máis significativas: 
 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Baixo a dirección do interventor/a, colaboración e traballo, propios da súa categoría en 

todas as actividades e servizos relacionados coa Unidade de Intervención. 
3. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
4. Contabilidade material, orzamentaria e auxiliar.  
5. Contas e liquidacións orzamentarias. 
6. Arquivo de Intervención.  
7. Secretaria da titular da Comisión Especial de Contas. 
8. Secretaria da Comisión de subvencións municipais. 
9. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a que fose previamente instruído.  
 

 
CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais. 
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DEPARTAMENTO 02 SERVIZOS ECONÓMICOS  

UNIDADE 0201 TESOURERÍA 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 02.02. 

 

Ficha: 

16 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

TESOUREIRO/A  

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Económicos 

Tesourería Admón. Xeral Técnica  - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos  

Non 
singularizado 

Funcionario A1/A2 28/26 74,0 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Dereito, Ciencias Políticas, Económicas ou Empresariais, 
Intendente Mercantil ou Actuario. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
- Responsabilidade administrativa das funcións de tesourería. 

Manexo e custodio de fondos, valores e efectos.  

Funcións máis significativas: 
 
1. A función de tesourería do Artigo n. 5 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) A titularidade e dirección do órgano correspondente da Entidade Local. 

b) O manexo e custodia de fondos, valores e efectos da Entidade Local, de 

conformidade co establecido nas disposicións legais vixentes.  

c) A elaboración de informes que determine a normativa sobre morosidade relativa 

ao cumprimento dos prazos previstos legalmente para o pago das obrigas da 

Entidade Local.  

d) A dirección dos servizos de xestión financeira da Entidade Local e a proposta de 

concertación ou modificación de operacións de endebedamento e a súa xestión.  

e) A elaboración e acreditación do período medio de pago a provedores da Entidade 

Local, outros datos estatísticos e indicadores de xestión que deban ser 

subministrados a outras administracións ou publicados na web.  

2. A función de xestión e recadación do Artigo n. 5 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) A xefatura dos servizos de xestión de ingresos e recadación.  

b) O impulso e dirección dos procedementos de xestión e recadación.  

c) A autorización dos pregos de cargo de valores que se entreguen aos recadadores, 

axentes executivos e xefes de unidades administrativas de recadación. 
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d) Ditar a providencia de apremio nos expedientes administrativos de este carácter 

e, en todo caso, resolver os recursos contra a mesma e autorizar a poxa de bens 

embargados.  

e) A tramitación dos expedientes de responsabilidade que procedan da xestión 

recadatoria.   
3. 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 02.02.01. 

 

Ficha: 

17 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A   

 

Superior 
Xerárquico 

TESOURERÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Económicos 

Tesourería Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

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

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bachareltao ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
Funcións máis significativas: 
 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Baixo a dirección do tesoureiro/a, colaboración e traballo, propios da súa categoría en 

todas as actividades e servizos relacionados coa Unidade de Tesourería. 
3. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
4. Arquivo de Tesourería.  
5. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a que fose previamente instruído.  

 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais. 
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DEPARTAMENTO 03 URBANISMO  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 03.01. 

 

Ficha: 

18 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

RESPONSABLE URBANISMO  

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Urbanismo - Admón. 
Especial 

Técnica Superior 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Singularizado Funcionario A1 28 76,0 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Arquitectura. 

Outros requirimentos: 
Responsabilidade Xerais: 
Realizar asesoramento técnico e verificación dos proxectos, obras e licenzas concedidas coa 
normativa. 

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

na materia e á licenza solicitada ou concedida. 
6. Supervisar o cumprimento das obrigacións asumidas polas empresas externas 

adxudicatarias dos contratos relacionados coa súa área de traballo. 
7. Cumprir e facer cumprir a normativa vixente en relación coa prevención de riscos 

laborais. 
8. Realizar o cobro das taxas das licenzas urbanísticas, comunicación telefónica ou persoal 

cos usuarios da área para o cobro de ditas taxas. 
9. Emitir informes ou certificacións urbanísticas de parcelas. 
10. Emitir informes sobre disciplina urbanística. 
11. Xestión, trámite e informes sobre instrumentos de planificación e xestión. 
12. Informes en licenzas de obras maiores, parcelacións, primeira ocupación e 

cualificacións urbanísticas 
13. Valoracións: informes técnicos en xeral. 
14. Ruínas, ordes de execución e disciplina urbanística segundo competencias profesionais. 
15. Proxección, supervisión e dirección de obras municipais en relación coa oficina de 

obras, segundo competencias. 
16. Xestión e control de urbanizacións particulares, en relación con oficina de obras. 
17. Expedientes de disciplina urbanística: reposición legalidade, infraccións urbanísticas, 

demolicións, etc. 

18. Expedientes de declaración de ruínas. 

19. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 
a cal fose previamente instruído. 
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DEPARTAMENTO 03 URBANISMO  

UNIDADE 0301 XURÍDICA ADMINISTRATIVA 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE TRABALLO Nº 
03.01.01/01.01.01. 

 
Ficha: 

19 
 

 
 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL – ASESOR/A XURÍDICO 

Superior 
Xerárquico 

RESPONSABLE 
URBANISMO 
------------- 

SECRETARIO/A  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Urbanismo 
------------ 

Secretaría e 
Admón. Xeral 

Admón. Xeral  
----------------- 

 Xurídica Administrativa 

Admón. Xeral Técnica - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado 

Funcionario A1 28 77,1 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

½ + ½ = 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Dereito, Ciencias Políticas, Económicas ou Empresariais, 
Intendente Mercantil ou Actuario. 

Outros requirimentos: 
Responsabilidade Xerais: 

- Tarefas de apoio e asesoramento xurídico. 
Funcións máis significativas: 
 
1. As sinaladas no Artigo 169.1a) do Real Decreto 781/1986, de 18 de abril de xestión, 

estudo e proposta de carácter administrativo de nivel superior. 
2. Avogado do Concello, o cal inclúe a defensa xurídica en distintos ordes xurisdicionais. 
3. Substituír ao secretario en caso de ausencia do mesmo. 
4. Responsable da tramitación e resolución dos asuntos xudiciais do Concello, dende o 

principio ata o fin do proceso. 
5. Asistencia xurídica á Alcaldía e Concelleiros Delegados en materias vencelladas co 

Concello. 
6. Asesoramento en materia de persoal, licenzas de obras, desenvolvemento urbanístico, 

etc. 
7. Confección e control de expedientes de responsabilidade patrimonial. 
8. Tramitación de expedientes ante os Xulgados e remisión de expedientes a Xulgados e 

Fiscalía. 
9. Dereito a sanción e responsabilidade patrimonial da Corporación. 
10. Informes preceptivos sobre planificación e xestión urbanística, salvo os que sexan 

competencia do Secretario Xeral. 
11. Acordo Marco e Convenio Colectivo, no relacionado coa materia xurídica. 
12. Coordinación coa Área de Seguridade para a tramitación de expedientes administrativos 

nos que interveñan. 
13. Informes e ditames a petición de Alcalde e Delegacións. Recursos e representación ante 

as Administracións Públicas. 
14. Levantamento de reparos. 
15. Responsable de protección de datos. 
16. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 
17.  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 03.01.02. 

 

Ficha: 

20 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A  

 

Superior 
Xerárquico 

RESPONSABLE 

URBANISMO 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Urbanismo Xurídica Administrativa Admón. Xeral Administrativa - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario C1 20 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 

- Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
 Funcións máis significativas: 

 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Realizar o traballo administrativo da área, xestionando a tramitación e control de 

expedientes e os procesos administrativos. 
3. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
4. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
5. Realizar a xestión dos procesos de traballo de carácter administrativo, baixo a 

dirección dos respectivos superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos 
con carácter xeral. 

6. Xestión, trámite e arquivo dos seguintes expedientes: actuacións, ocupacións e 
actuacións no ámbito do Pepoch. 

7. Xestión administrativa. 
8. Licenzas urbanísticas. 
9. Obras de particulares en dominio público. Ocupación por razón de urbanismo.  
10. Elaborar certificados e proporcionar información urbanística. 
11. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 
 

 

 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais.  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 03.01.03. 

 

Ficha: 

21 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A  

Superior 
Xerárquico 

REPRESENTANTE 

URBANISMO 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Urbanismo Xurídica Administrativa Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

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

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
Funcións máis significativas: 
 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Xestión catastral: Recepción da documentación, asistencia ao contribuíante. 

Formalización dos requirimentos e outras funcións relacionadas co catastro.  
3. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
4. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
5. Colaboración e traballo, propias da súa categoría en todas as actividades e servizos 

relacionados coa Unidade de Urbanismo. 
6. Xestión, trámite e arquivo de plans e instrumentos de planificación e xestión urbanística. 
7. Proxectos de urbanización e control. 
8. Obras de particulares en dominio público e ocupacións por razón de urbanismo. 
9. Disciplina urbanística. 
10. Tramitación de expedientes de urbanismo. 
11. Tramitación de certificados e informes en xeral. 
12. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 

 CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais.  
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DEPARTAMENTO 03 URBANISMO  

UNIDADE 0302 TÉCNICA URBANISMO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 03.02.01. 

 

Ficha: 

22 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

ARQUITECTO/A TÉCNICO  

 

Superior 
Xerárquico 

REPRESENTANTE 

URBANISMO 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Urbanismo Técnica Urbanismo Admón. 
Especial 

Técnica Superior 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E.Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario A2 26 54,5 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Arquitectura técnica 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 
Realizar asesoramento técnico e verificación dos proxectos, obras e licenzas concedidas coa 
normativa. Funcións máis significativas: 
 
1. Informar e asesorar os/as usuarios/as en materia de urbanismo. 
2. Proxección e dirección de obras públicas (segundo competencias profesionais). 
3. Comunicación previa de obras e estudo de viabilidade. 
4. Comunicación previa de inicio ou modificación de actividades e de cambio de 

titularidade. 
5. Licenzas de actividades (art. 41 lei 9/2013, de 19 de decembro). 
6. Informes de terrazas e ocupacións de vía pública. 
7. Expedientes orde de execución: adopción de medidas de seguridade e protección, 

malezas, etc. 
8. Reclamacións patrimoniais. 
9. Emisión de informes varios. 
10. Atencións ao público. 

11. Letreiros e rótulos. 

12. Actas de replanteo. 

13. Licenzas de apertura de establecementos. 

14. Licenzas medioambientais. 

15. 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: 

23 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

ARQUITECTO/A  

 

Superior 
Xerárquico 

RESPONSABLE 
URBANISMO 

----- 
TÉCNICO ADMÓN. 

XERAL 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Urbanismo 
---------- 

Contratación e 
Persoal 

Técnica Urbanismo 
------------------------ 

Contratación e Patrimonio 

   

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Laboral I/II 20/16 39,9 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupación 
provisoria 

Continuo 
semana 

½ + ½ = 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Arquitectura 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 

Realizar asesoramento técnico e verificación dos proxectos, obras e licenzas concedidas coa 
normativa. 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 cumprir a normativa vixente en relación coa prevención de riscos 

laborais. 
7. Realizar 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 urbanísticas, 

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 instruído. 
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DEPARTAMENTO 04 CONTRATACIÓN E PERSOAL  

UNIDADE 0401 PERSOAL 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 04.01.01. 

 

Ficha: 

24 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A  

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Contratación e 
Persoal 

Persoal Admón. Xeral Administrativa - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario C1 20 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 
Responsabilidade Xerais: 

- Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
 Funcións máis significativas: 

 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
3. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
4. Realizar o traballo administrativo da área, xestionando a tramitación e control de 

expedientes e os procesos administrativos. 
5. Realizar a xestión dos procesos de traballo de carácter administrativo, baixo a 

dirección dos respectivos superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos 
con carácter xeral. 

6. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
7. Colaborar coa xefatura inmediata na supervisión e coordinación dos traballos da área 

administrativa. 
8. Seleccionar e contratar persoal. 
9. Bases de contratación, xestión e trámite. 
10. Situacións administrativas e permisos. 
11. Elaborar expedientes de persoal, Nóminas, Seguridade Social, IRPF. 
12. Elaborar certificados de persoal. 
13. Xestionar a oferta de emprego pública. 
14. Preparar presupostos en materia de persoal. 
15. Manter relacións coas administracións públicas como Facenda, Seguridade Social, etc. 
16. Sistema de Recolla de Información Salarial da Administración Autonómica e Local (ISPA). 
17. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 
 

 

 

CONDICIÓNS DO POSTO DE TRABALLO 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais.  
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DEPARTAMENTO 04 CONTRATACIÓN E PERSOAL  

UNIDADE 0402 CONTRATACIÓN E PATRIMONIO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 04.02.01. 

 

Ficha: 

25 

2 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ARQUITECTO/A TÉCNICO  

 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Contratación e 
Persoal 

Contratación e Patrimonio Admón. 
Especial 

Técnica Superior 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario A2 26 54,5 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Arquitectura técnica 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 

Realizar asesoramento técnico e verificación dos proxectos, obras e licenzas concedidas coa 
normativa. Funcións máis significativas: 
 
1. Elaborar proxectos para execución de obras municipais. 
2. Proxección e dirección de obras públicas (segundo competencias profesionais). 
3. Control e informe de obras de particulares en dominio público. 
4. Control de infraestruturas en xeral. 
5. Adquisición de material técnico de obras e servizos. 
6. Dirección e control de servizos municipais. 
7. Elaborar informes varios para subvencións, proxectos, solicitudes e autorizacións.  
8. Información a veciños sobre infraestruturas. Atención ao público. 
9. Coordinación de obras dirixidas por outros técnicos, supervisión. 
10. Compra e adquisicións varias. 
11. Adxudicacións (informes técnicos). 
12. Comunicacións ás empresas de servizos (R, Telefónica, etc.) das actuacións de obras a 

realizar polo Concello. 
13. Reclamacións patrimoniais.  
14. 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: 04.02.02./ 03.02.02. 

 

Ficha: 

26 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ARQUITECTO/A  

 

Superior 
Xerárquico 
ALCALDÍA 

------- 
RESPONSABLE 
URBANISMO 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Contratación e 
Persoal 
--------- 

Urbanismo 

Contratación e Patrimonio  
-------------------- 

Técnica Urbanismo  

   

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Laboral fixo I/II 20/16 39,9 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupación 
provisoria 

Continuo 
semana 

½ + ½ = 1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Arquitectura  

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 

Realizar asesoramento técnico e verificación dos proxectos, obras e licenzas concedidas coa 
normativa. 

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 cumprir a normativa vixente en relación coa prevención de riscos 

laborais. 
7. Realizar 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 urbanísticas, 

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 instruído. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 04.02.03. 

 

Ficha: 

27 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Contratación e 
Persoal 

Contratación e Patrimonio Admón. Xeral Técnica - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Singularizado Funcionario A2 24 60,0 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Vacante Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao  

Especialidade: 
Dereito, Ciencias Políticas, Económicas ou Empresariais, 
Intendente Mercantil ou Actuario. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
Funcións máis significativas: 
 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1a) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril de 

xestión, estudo e proposta de carácter administrativo de nivel superior.   
2. Informar xuridicamente os expedientes do departamento de Contratación e Persoal. 
3. Realizar as tarefas que se lle requiran en materia de contratación administrativa, entre 

outras: elaboración dos pregos de condicións, redacción dos contratos, etc. 
4. Responsabilizarse da tramitación dos expedientes de Responsabilidade Patrimonial e 

Administración. 
5. Tramitar os expedientes de Patrimonio, no referente aos aspectos xurídicos e de 

tramitación. 
6. Asesorar, xestionar, tramitar, controlar e facer seguimento dos expedientes en materia 

de persoal, asistir ás Comisións de Persoal, participar na elaboración da Orde do día e 
levantar acta das reunións.  

7. Responsabilizarse da posto ao día do Inventario Municipal de Bens.  
8. Supervisar, xestionar e manexar a plataforma de contratación. 
9. Xestionar os contratos públicos de acordo á Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos 

do Sector Público. 
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: 04.02.04. 

 

Ficha: 

28 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

 ADMINISTRATIVO/A  

 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Contratación e 
Persoal 

Contratación e Patrimonio Admón. 
Xeral 

Administrativa - 

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

Non 
singularizado 

Funcionario C1/C2 20/18 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas de administrativo/a dos distintos servizos municipais. 
Funcións máis significativas: 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Atención ao público, persoal e telefonicamente.  
3. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
4. Tramitación e seguimento dos expedientes de contratación de obras, subministracións e 

servizos. 
5. Solicitude, tramitación e xustificación dos plans provinciais. Plataforma SUBTEL. 
6. Obras provinciais: control do cumprimento do establecido nos pregos e condicións. 
7. Solicitude, tramitación e xustificación dalgunhas subvencións da Axencia Galega de 

Desenvolvemento Rural, dependente da Xunta de Galicia. 
8. Xestión do perfil do contratante. 
9. Plataforma de contratos do Estado. 
10. Contratos menores. 
11. Seguimento en coordinación co encargado do servizo de electricidade de diversos 

elementos que precisan de mantemento (calefacción, ascensores, alumeados públicos e 
bombeos do saneamento). 

12. Custodia dos expedientes de contratación. 
13. Responsable do cumprimento do contrato da concesión do servizo de mantemento das 

instalacións deportivas. 
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 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais.  
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DEPARTAMENTO 05 SERVIZOS SOCIAIS  

UNIDADE 0501 ASUNTOS SOCIAIS 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 05.01.01 

Ficha: 

29 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

COODINADOR/A E TRABALLADOR/A SOCIAL  

 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos Sociais Asuntos Sociais Admón. 
Especial 

Técnica Superior 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Singularizado Funcionario A2 26 70,6 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Local asuntos 
sociais e vivendas 

do concello 
Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Traballo Social. 

Outros requirimentos: 
Permiso de conducir B. 
Responsabilidade Xerais: 
Coordinación dos programas dos servizos comunitarios básicos de asuntos sociais, así como 
coordinación do equipo de traballo. 

Funcións máis significativas: 
1. Coordinar o equipo de traballo e as tarefas do persoal de asuntos sociais. 
2. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes do 

municipio, a través da observación, atención da demanda e a investigación. 
3. Planificación e programación dos recursos e servizos necesarios para atender os 

problemas e necesidades detectadas.  
4. Avaliación de problemas e derivación para a atención dos mesmos cara os distintos 

servizos existentes cando así o requira o caso. 
5. Promoción da toma de conciencia polas comunidades e individuos dos seus problemas, 

facilitándollela participación nas tarefas comunitarias, impulsando o asociacionismo e 
fomentando actitudes e conciencia solidaria. 

6. Promoción e desenvolvemento local a través de información e orientación individual e 
colectiva, así como apoio aos grupos portadores de iniciativas, negociación con 
empresarios, e tódalas accións que leven consigo o incentivo socioeconómico do 
municipio. 

7. Axuda a integración de individuos, familias e grupos que o precisen, favorecendo 
solucións de reinserción social, evitando situacións de marxinación e/ou exclusión 
social. 

8. Información, asesoramento, orientación e intervención técnica para resolución das 
situacións de necesidade e conflito a nivel individual e colectivo. 

9. Xestión e tramitación administrativa de recursos e prestacións.   
10. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 

 



1. INTRODUCIÓN 

          

109 

 

 

DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 05.01.01.01. 

 

Ficha: 

30 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

ADMINISTRATIVO/A  

 

Superior 
Xerárquico 

COORDINADOR/A  
TRABALLADOR/A 

SOCIAL 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos Sociais Asuntos Sociais Admón. Xeral Administrativa - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario C1 20 41,7 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Local asuntos 
sociais 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
 Responsabilidade Xerais: 

- Realizar as tarefas administrativas dos distintos servizos municipais. 
 Funcións máis significativas: 

 
1. As sinaladas no Artigo 169. 1c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, 

como funcións administrativas, normalmente de trámite e colaboración.  
2. Atender ao público presencial e telefonicamente. 
3. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
4. Informar sobre os trámites relativos os asuntos municipais. 
5. Realizar o traballo administrativo da área, xestionando a tramitación e control de 

expedientes e os procesos administrativos. 
6. Realizar a xestión dos procesos de traballo de carácter administrativo, baixo a 

dirección dos respectivos superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos 
con carácter xeral. 

7. Arquivar, custodiar e manter os expedientes da súa área de traballo. 
8. Realizar o informe de expedientes administrativos cando pola súa natureza non estean 

atribuídos a un/ha técnico/a. 
9. Colaborar coa xefatura inmediata na supervisión e coordinación dos traballos da área 

administrativa. 
10. Apoio administrativo ao trámite e xestión dos programas de servizos sociais. 
11. Becas, coordinación gardería. 
12. Axudas emerxencia. 
13. Asistencia directa á Delegación. 
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 

Posto polivalente e de adscrición indistinta a unha área ou departamento, mediante Decreto 
de Alcaldía motivado por necesidades de servizo, carga de traballo, baixas ou outras 
necesidades temporais ou conxunturais.  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE TRABALLO 

Nº 05.01.01.02._03. 

Ficha: 

31 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

TRABALLADOR/A SOCIAL  

 

Superior 
Xerárquico 

COORDINADOR/A  
TRABALLADOR/A 

SOCIAL 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos Sociais Asuntos Sociais Admón. 
Especial 

Técnica Superior 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario A2 26 57,6 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

2 Completa Local asuntos 
sociais e vivendas 

do concello 
Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Traballo Social. 

Outros requirimentos: 
 Permiso de conducir B. 
Responsabilidade Xerais: 
Valorar e diagnosticar as situacións de problemática social individuais que se presentan, e 
deseñar os plans de intervención adecuados. Promover o cambio social, a solución de 
problemas nas relacións humanas e o fortalecemento nas persoas para incrementar o 
benestar. 

Funcións máis significativas: 
1. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes do 

municipio, a través da observación, atención da demanda e a investigación. 
2. Planificación e programación dos recursos e servizos necesarios para atender os 

problemas e necesidades detectadas.  
3. Avaliación de problemas e derivación para a atención dos mesmos cara os distintos 

servizos existentes cando así o requira o caso. 
4. Promoción da toma de conciencia polas comunidades e individuos dos seus problemas, 

facilitándollela participación nas tarefas comunitarias, impulsando o asociacionismo e 
fomentando actitudes e conciencia solidaria. 

5. Promoción e desenvolvemento local a través de información e orientación individual e 
colectiva, así como apoio aos grupos portadores de iniciativas, negociación con 
empresarios, e tódalas accións que leven consigo o incentivo socioeconómico do 
municipio. 

6. Axuda a integración de individuos, familias e grupos que o precisen, favorecendo 
solucións de reinserción social, evitando situacións de marxinación e/ou exclusión 
social. 

7. Información, asesoramento, orientación e intervención técnica para resolución das 
situacións de necesidade e conflito a nivel individual e colectivo. 

8. Xestión e tramitación administrativa de recursos e prestacións.   
9. 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 05.01.01.04. 

Ficha: 

32 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

AUXILIAR 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 1 Completa 

Local asuntos 
sociais e vivendas 

do concello 
Titulación esixida: 
Certificado escolaridade. 

Especialidade: 
Non requirida. 

Coñecementos específicos: 
Primeiros auxilios, auxiliar sanitario, informática e galego. Permiso de conducir B. 

Responsabilidade Xerais: 
Colaborar nas tarefas de axudas a domicilio seguindo as instrucións 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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DEPARTAMENTO 05 SERVIZOS SOCIAIS  

UNIDADE 0502 ESCOLA INFANTIL 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº 05.02.01.01. 

Ficha: 

33 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

PROFESOR/A ESCOLA INFANTIL  

 

Superior 
Xerárquico 

DIRECTOR/A E 

PROFESOR/A 

ESCOLA INFANTIL 

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 16 36,1 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso  Ocupación 
provisoria 

Continuo 2 Completa Escola Infantil 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Educación infantil, Educación primaria, Pedagoxía, 
Educación social, logopedia, ou similares. 

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

Responsabilidade 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 pais anualmente e atendelos diariamente. 
3. Levar a cabo a avaliación dos nenos. 
4. Control da alimentación dos nenos: almorzos, comidas, merendas. 
5. Atender a sesta dos nenos.  
6. Programar e participar en actividades de ocio e recreo. 
7. Suplencia de 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 instruído. 
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DEPARTAMENTO 06 SERVIZOS MÚLTIPLES  

UNIDADE 0601 SERVIZOS MÚLTIPLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCIÓN 

          

115 

 

 

DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 06.01.01.01. 

Ficha: 

34 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

OPERARIO/A MANTEMENTO – ROZA  

 

 

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO/A 
SERVIZOS 

MÚLTIPLES  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Múltiples 

Servizos Múltiples - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario AP 13 33,8 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida 

Coñecementos específicos: 
De algún dos oficios varios: albanelería, carpintería, xardinería, pintura, forxa. Carné de 
conducir C. 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as funcións  de roza  e colaboración coas tarefas de mantemento e reparación 
relacionados cos distintos oficios: albanelería, carpintería, fontanería e xardinería, para o 
correcto funcionamento das dependencias municipais. 

Funcións máis significativas: 
 

 COMO OPERARIO/A DE MANTEMENTO 
1. As propias do oficio e cargo, en obras e servizos municipais, baixo a supervisión do 

encargado.  
2. Realizar o pequeno mantemento das instalacións municipais (traballos de fontanería, 

albanelería carpintería, xardinería e similares). 
3. Realizar a limpeza, mantemento e conservación das rúas, prazas, instalacións 

deportivas e de calquera outra instalación municipal interna ou externa. 
4. Realizar a montaxe e a desmonte do material requirido para a organización de eventos, 

festas e actos culturais. 
5. Realizar funcións de mantemento xeral. 
6. Prestar apoio ó persoal da Brigada de obras municipal cando se requira. 

 

 EN ROZA 
1. Condución do tractor para o roza de cunetas e a limpeza de carreteiras. 
2. 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: 06.01.01.02. 

Ficha: 

35 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

OFICIAL SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS  

 

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO/A 
SERVIZOS 

MÚLTIPLES  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Múltiples 

Servizos Múltiples - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E.Puntos 

Non 
singularizado 

Laboral fixo V 7 28,8 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso  Ocupación 
provisoria 

 

Quendas 
sen noites 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida 

Outros requirimentos: 
De algún dos oficios varios: albanelería, carpintería, xardinería. Carné de conducir B. 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as funcións de mantemento e reparación relacionados cos distintos oficios: 
albanelería, carpintería, fontanería e xardinería, para o correcto funcionamento das 
dependencias municipais. 

Funcións máis significativas: 
 
1. Funcións de emerxencias como a intervención de incendios forestais ou urbanos.  
2. Realización de traballos forestais preventivos. 
3. Vixilancia do Camiño de Santiago. 
4. Intervención en situacións derivadas do desencadeamento de riscos naturais, como 

poden ser as nevadas, inundacións, secas ou outros episodios meteorolóxicos adversos. 
5. Mantemento ou reposición das sinalizacións vertical de rúas.  
6. Participación en operativos de protección civil que se planifiquen en casos de 

actividades nas que se rexistran aglomeracións significativas de persoas (colexios, 
eventos deportivos, culturais, espectáculos, etc.) 

7. Realizar o pequeno mantemento das instalacións municipais (traballos de fontanería, 
albanelería carpintería, xardinería e similares). 

8. 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: 06.01.01.03. 

Ficha: 

36 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

OFICIAL SERVIZO MUNICIPAL DE EMERXENCIAS  

 

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO/A 
SERVIZOS 

MÚLTIPLES  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Múltiples 

Servizos Múltiples - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E.Puntos 

Non 
singularizado 

Laboral fixo V 7 27,5 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso  Ocupación 
provisoria 

 

Quendas 
sen noites 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida 

Outros requirimentos: 
De algún dos oficios varios: albanelería, carpintería, xardinería. Carné de conducir B. 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as funcións de mantemento e reparación relacionados cos distintos oficios: 
albanelería, carpintería, fontanería e xardinería, para o correcto funcionamento das 
dependencias municipais. 
Funcións máis significativas: 
 
9. Funcións de emerxencias como a intervención de incendios forestais ou urbanos.  
10. Realización de traballos forestais preventivos. 
11. Vixilancia do Camiño de Santiago. 
12. Intervención en situacións derivadas do desencadeamento de riscos naturais, como 

poden ser as nevadas, inundacións, secas ou outros episodios meteorolóxicos adversos. 
13. Mantemento ou reposición das sinalizacións vertical de rúas.  
14. Participación en operativos de protección civil que se planifiquen en casos de 

actividades nas que se rexistran aglomeracións significativas de persoas (colexios, 
eventos deportivos, culturais, espectáculos, etc.) 

15. Realizar o pequeno mantemento das instalacións municipais (traballos de fontanería, 
albanelería carpintería, xardinería e similares). 

16. 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: 06.01.01.04 

Ficha: 

37 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

OPERARIO/A MANTEMENTO  

 

 

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO/A 
SERVIZOS 

MÚLTIPLES  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Múltiples 

Servizos Múltiples - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Laboral fixo III 11 24,5 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupación 
provisoria 

 

Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida 

Outros requirimentos 
De algún dos oficios varios: albanelería, carpintería, xardinería. Carné de conducir B. 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as funcións de mantemento e reparación relacionados cos distintos oficios: 
albanelería, carpintería, fontanería e xardinería, para o correcto funcionamento das 
dependencias municipais. 

Funcións máis significativas: 
 

1. As propias do oficio e cargo, en obras e servizos municipais, baixo a supervisión do 
encargado.  

2. Realizar o pequeno mantemento das instalacións municipais (traballos de fontanería, 
albanelería carpintería, xardinería e similares). 

3. Realizar a limpeza, mantemento e conservación das rúas, prazas, instalacións 
deportivas e de calquera outra instalación municipal interna ou externa. 

4. Realizar a montaxe e a desmonte do material requirido para a organización de eventos, 
festas e actos culturais. 

5. Realizar funcións de mantemento xeral. 
6. Prestar apoio ó persoal da Brigada de obras municipal cando se requira. 
7. 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: 06.01.01.05 

Ficha: 

38 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

OPERARIO/A MANTEMENTO  

 

 

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO/A 
SERVIZOS 

MÚLTIPLES  

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Múltiples 

Servizos Múltiples - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Laboral fixo V 7 24,5 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupación 
provisoria 

 

Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida 

Outros requirimentos 
De algún dos oficios varios: albanelería, carpintería, xardinería. Carné de conducir B. 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as funcións de mantemento e reparación relacionados cos distintos oficios: 
albanelería, carpintería, fontanería e xardinería, para o correcto funcionamento das 
dependencias municipais. 

Funcións máis significativas: 
 

1. As propias do oficio e cargo, en obras e servizos municipais, baixo a supervisión do 
encargado.  

2. Realizar o pequeno mantemento das instalacións municipais (traballos de fontanería, 
albanelería carpintería, xardinería e similares). 

3. Realizar a limpeza, mantemento e conservación das rúas, prazas, instalacións 
deportivas e de calquera outra instalación municipal interna ou externa. 

4. Realizar a montaxe e a desmonte do material requirido para a organización de eventos, 
festas e actos culturais. 

5. Realizar funcións de mantemento xeral. 
6. Prestar apoio ó persoal da Brigada de obras municipal cando se requira. 
7. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 
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DEPARTAMENTO 06 SERVIZOS MÚLTIPLES  

UNIDADE 0602 ELECTRICIDADE 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 06.02.01. 

Ficha: 

39 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

ENCARGADO/A TÉCNICO ESPECIALISTA EN ELECTRICIDADE  

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Servizos 
Múltiples 

Electricidade - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
Singularizado 

Laboral fixo IIA/III 14/11 49,9 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Instalacións 
municipais 

Titulación esixida: 
FP grao superior 

Especialidade: 
Electricidade. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Encargado das instalacións eléctricas do concello. 
Funcións máis significativas: 
1. Reparación e mantemento nos 162 subministracións que ten o Concello.  
2. Realización de reformas e incrementos nas instalacións de electricidade, voz e datos 

(sempre cos seus respectivos cálculos), instalacións para eventos e alumeado de festas.  
3. Coordinación dos traballos no departamento e apoio aos técnicos.  
4. Pedir ofertas dos materiais necesarios e revisalas. Coa pertinente autorización do 

concelleiro ou do departamento de contratación, adquirilos e confirmar as facturas 
segundo as ofertas.  

5. Por nomeamento do Alcalde na fecha 09/11/2015, controlar e inspeccionar a correcta 
execución do contrato de mantemento de todos os ascensores. 

6. Elaboración de informes a petición do Alcalde, departamento de contratación e outros.  
7. Levar a cabo as valoracións, cando hai accidentes que afecta as instalacións, coa 

finalidade de reclamar os danos ás compañías aseguradoras, entregando estas mesas ao 
funcionario que corresponda. 

8. Tramitar con: 
- Unión Fenosa distribución: retranqueos, acometidas para novos subministracións e 

avarías nas súas instalacións cando afectan as propias do Concello. 
- Gas Natural Fenosa: altas de novos subministracións, contratos eventuais, cambios de 

potencia e tarifas, reclamacións por equipos de medida con incidencias. 
9. Manter actualizadas a base de datos de todos os subministracións cos códigos CUPS, 

tarifas, potencias, direccións e outros campos. Compartíndoa co persoal de 
intervención. 

10. Achega de datos das instalacións, facturas de consumos de enerxía, propostas para 
mellorar a súa eficiencia e a súa seguridade, as empresas encargadas da realización de 
proxectos encamiñados á solicitude de subvencións. 

11. Iniciar o proceso de regularización da situación en aquelas instalacións que se ven 
afectadas pola instrución ITC-BT-005 do Real Decreto 842/2002 de Agosto de 2002, e 
cuxo prazo finalizou o 18/09/2008 e afecta a 120 instalacións.   

12. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 
a cal fose previamente instruído. 
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DEPARTAMENTO 07 MEDIO AMBIENTE 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 07.01. 

Ficha: 

40 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

ENCARGADO/A LIMPEZA  

 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Medio Ambiente  - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Singularizado Laboral fixo V 11 42,8 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Continuo 
semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Coñecementos de xardinería: coñecementos en produtos fitosanitarios, utilización da 
maquinaria. Carné de conducir B. 

Responsabilidade Xerais: 
Coordinar os servizos de limpeza viaria de dependencias. 

Funcións máis significativas: 
1. Distribuír o traballo entre o persoal ao seu cargo encomendando tarefas de limpeza e 

conservación básicas das distintas dependencias municipais. 

2. Control, coordinación e dirección material das tarefas de limpeza do medio ambiente, 
en instalacións, dependencias e demais bens e servizos de titularidade municipal, baixo 
a supervisión do concelleiro da área. 

3. Controlar e supervisar o persoal ó seu cargo nos traballos propios da súa especialidade 
de acordo coas instrucións recibidas dos seus superiores xerárquicos. 

4. Coidar do perfecto estado das ferramentas e maquinaria necesarias para realizar as 
funcións. 

5. Cumprir e facer cumprir a normativa vixente en relación coa prevención de riscos 
laborais. 

6. Realizar as compras do material necesario para desenvolver os traballos. 
7. Xestionar e custodiar o perfecto estado do almacén. 
8. Mantemento de zonas verdes. 
9. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 
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DEPARTAMENTO 07 MEDIO AMBIENTE 

UNIDADE 0701 LIMPEZA VIARIA 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 07.01.01. 

Ficha: 

41 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

CONDUTOR/A  

 

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO/A 
LIMPEZA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Medio Ambiente Limpeza viaria - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Laboral fixo V 7 24,0 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso  Ocupado Continuo e 
fin semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Carné de conducir C1. 

Responsabilidade Xerais: 
Conducir e manexar as máquinas varredoras do Concello. 

Funcións máis significativas: 
 
1. Conducir os máquinas varredoras municipais do Concello, para o traslado de materiais, 

residuos sólidos ou calquera outro tipo de transporte. 
2. Coidar e manter adecuada limpeza e posta a punto das máquinas varredoras municipais. 
3. Realizar nas varredoras municipais as pequenas reparacións que resulten necesarias 

sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación. 
4. 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: 07.01.02. 

Ficha: 

42 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

OPERARIO/A LIMPEZA VIARIA  

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO/A 

LIMPEZA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Medio Ambiente Limpeza viaria - - - 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario AP 13 34,5 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso  Vacante Continuo e 
fin semana 

1 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade. 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Carné de conducir B. 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar tarefas de limpeza e mantemento relacionados coa xardinería. 

Funcións máis significativas: 
 
1. Realizar traballos de limpeza, mantemento 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 instruído. 

 
Observacións: 
 
Se recomenda amortizar dado que a súa natureza non se corresponde cun posto de 
funcionario. 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCIÓN 

          

127 

 

 

DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 07.01.03_04. 

Ficha: 

43 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

OPERARIO/A LIMPEZA VIARIA  

Superior 
Xerárquico 

ENCARGADO/A 

LIMPEZA 

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  Ocupación 
provisoria 

Continuo e 
fin semana 

2 Completa Concello 

Titulación esixida: 
Certificado escolaridade. 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Carné de conducir B. 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar tarefas de limpeza e mantemento relacionados coa xardinería. 

Funcións máis significativas: 
 
1. Realizar traballos de limpeza, mantemento 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 instruído. 
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DEPARTAMENTO 08 CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL  

UNIDADE 0801 CONSERVATORIO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 08.01.01.01. 

Ficha: 

44 

 

7 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

PROFESOR/A CONSERVATORIO  

Superior 
Xerárquico 

DIRECTOR/A E 

PROFESOR/A 

CONSERVATORIO 
Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Cultura e 
Desenvolvement

o 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 Partido 1 Parcial Conservatorio 

Titulación esixida: 
Título grao profesional de 
música. 

Especialidade: 
Música: percusión. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Levar a cabo a xefatura do conservatorio e impartir clases instrumentais aos nenos e nenas. 
Funcións máis significativas: 
 
1. Impartir clases instrumentais de percusión. 
2. Levar a cabo didácticas dentro do ámbito instrumental. 
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 instruído. 
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DEPARTAMENTO 08 CULTURA E DESENVOLVEMENTO LOCAL  

UNIDADE 0802 BIBLIOTECA/MUSEO/ARQUIVO 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 08.02.01. 

Ficha: 

45 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

DIRECTOR/A BIBLIOTECA/MUSEO/ARQUIVO  

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Cultura e 
Desenvolvemento 

Local 

Biblioteca/Museo/Arquivo Admón. 
Especial 

Técnica Superior 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non singularizado Funcionario A1 28 69,1 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso  Ocupado Continuo e 
fin semana 

1 Completa Centro Cultural 
Santo Domingo 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Historia, Historia da Arte, Arqueoloxía, Museoloxía, 
Información e Comunicación ou similares. 

Outros requirimentos: 

Responsabilidade Xerais: 
Realizar as tarefas de xestión e control da biblioteca, museo e arquivo municipais. 

Funcións máis significativas: 
1. Como director do Anuario Brigantino: 

a) Solicitude a investigadores de traballos científicos. 
b) Valoración de traballos científicos. 
c) Maquetación. 
d) Intercambio con outras revistas científicas. 
e) Realización de mantemento da páxina web do anuario. 

2. Como director do Arquivo Municipal: 
a) Realización e catalogación dos fondos documentais do “Arquivo de Betanzos”. 
b) Realización de bases de datos. 
c) Dixitalización. 
d) Realización de buscas de documentación solicitada pola administración municipal. 
e) Realización de informes. 
f) Atención ao público e investigadores do arquivo. 
g) Realización de exposicións relacionadas co Arquivo municipal. 
h) Mantemento da páxina web do Arquivo. 

3. Como director da Biblioteca Municipal: 
a) Rexistro, clasificación, catalogación e adquisición de fondos bibliográficos. 
b) Atención ao público. 

4. Como director do Museo das Mariñas: 
a) Recepción, rexistro, adquisición e catalogación de pezas. 
b) Planificación e ordenación das distintas salas. 
c) Realización de exposicións. 
d) Realización de conferencias. 
e) Deseño, realización e mantemento da páxina web do Museo das Mariñas. 
f) Atención ó público. 

5. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 
a cal fose previamente instruído. 
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DEPARTAMENTO 09 SEGURIDADE  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 09.01. 

Ficha: 

46 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

INSPECTOR/A XEFE  

 

Superior 
Xerárquico 

ALCALDÍA 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía Admón. 
Especial 

De Servizos 
Especiais 

Policía Local e 
auxiliares 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E.Puntos 

Singularizado Funcionario A2 26 92,8 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Quendas 
sen noites 

1 Completa Policía Local 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido 
por lei. Carné B1 e A2.  

Responsabilidade Xerais: 
Asumir o mando operativo e a supervisión das tarefas executivas das unidades policial o seu 
mando. 

Funcións máis significativas: 
1. Asumir a xestión e control da unidade policial asumindo as responsabilidades que iso 

leva consigo. 
2. Supervisar e dirixir as actividades do persoal adscrito á unidade policial, definindo 

responsabilidades, distribuíndo tarefas e supervisando a súa execución. 
3. Representar a unidade ante calquera institución publica ou privada relacionada coa súa 

actividade 
profesional. 

4. Asumir a xefatura do servizo, coas obrigas derivadas desta. 
5. Elaborar a proposta de orzamento anual e controlar a súa execución. 
6. Elaborar informes das actividades realizadas na unidade e informes de carácter técnico. 
7. Analizar e realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do servizo. 
8. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xestión de cara 

a aumentar a seguridade cidadá. 
9. Planificar a formación permanente do persoal o seu cargo. 
10. Cumprir e facer cumprir o persoal ó seu cargo a normativa vixente relativa á súa área 

de traballo. 
11. Baixo a dirección do Alcalde e o Concelleiro Delegado, supervisión, control, distribución 

e determinación de todas as funcións e persoal adscrito a área de Seguridade, 
especialmente no que se refire ao ámbito da seguridade cidadán. 

12. As sinaladas no Artigo 53 da Lei de forzas e corpos da seguridade. 
13. Efectuar calquera outra tarefa propia da súa categoría que lle sexa encomendada e para 

a cal fose previamente instruído. 
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DEPARTAMENTO 09 SEGURIDADE  

UNIDADE 0901 POLICÍA  
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 09.01.01. 

Ficha: 

47 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

INSPECTOR/A  

 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 
XEFE 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía Admón. 
Especial 

De Servizos 
Especiais 

Policía Local e 
auxiliares 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario A2 26 79,6 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Quendas 
sen noites 

1 Completa Policía Local 

Titulación esixida: 
Título universitario de grao 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido 
por lei. Carné B1 e A2.  

Responsabilidade Xerais: 
Asumir o mando operativo e a supervisión das tarefas executivas das unidades policial o seu 
mando. 

Funcións máis significativas: 
1. Elaboración de estudos da sinalización definitiva das distintas rúas.  
2. Deseño de plans de mobilidade. 
3. Deseño de desvíos provisionais de tráfico por obras.  
4. Cambios de sinalización. 
5. Elaboración de informes sobre solicitudes de sinalización. 
6. Elaboración de informes sobre sinalización deteriorada. 
7. Dispositivos sobre probas deportivas así como colaboración nos mesmos por escaseza de 

persoal.  
8. Elaboración de informes sobre terrazas e establecementos de hostalería. 
9. Preparación de informes sobre ocupacións de vía pública e control das mesmas. 
10. Control de denuncias e retirada de vehículos abandonados. 
11. Colaboración directa en calquera tema de Servizos Sociais. (violencia de xénero, 

escolarización infantil, persoas dependentes, etc. ) 
12. Impartir cursos de educación viaria nos colexios de ensinanza primaria.  
13. Elaboración de atentados ou informes complexos en ausencia do xefe de Policía. 
14. Regulación do tráfico na entrada e saída dos colexios cando as necesidades de tráfico o 

requiran. 
15. Tratamento de denuncias por infraccións. 
16. Encargado do sistema ARENA de tráfico por accidente de tráfico con feridos ou vítimas 

mortais. 
17. As sinaladas no Artigo 53 da Lei de forzas e corpos da seguridade. 
18. 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 o posto unha vez quede vacante o posto de Inspector/a Xefe. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 09.01.02._06.  

Ficha: 

48 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

OFICIAL POLICÍA LOCAL  

 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 
XEFE 

Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía Admón. 
Especial 

De 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 3 Ocupado 

2 Vacante 

Quendas 
con noites 

5 Completa Policía Local 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido 
por lei. Carné B1 e A2.  

Responsabilidade 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. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 09.01.07. 

Ficha: 

49 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

POLICÍA LOCAL  

 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 

XEFE Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía Admón. 
Especial 

De Servizos 
Especiais 

Policía Local e 
auxiliares 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. 

Non 
singularizado 

Funcionario C1 20 74,5 

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 requirimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido 
por lei. Carné B1 e A2.  

Responsabilidade 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: 

l) 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. 

m) 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. 

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

o) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCIÓN 

          

140 

 

 

DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 09.01.08._18.  

Ficha: 

50 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

POLICÍA LOCAL  

 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 

XEFE Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía Admón. 
Especial 

De 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 

11 Completa Policía Local 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido 
por lei. Carné B1 e A2.  

Responsabilidade 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: 
p) Protexer as autoridades das corporacións locais e vixiar ou custodiar os seus edificios 

e instalacións. 
q) 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. 

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

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

t) Participar nas funcións da Policía xudicial, na forma establecida na normativa 
vixente.  

u) 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. 

v) Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión 
de actos penais no marco de colaboración establecido nas xuntas de seguridade. 

w) 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. 

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

vixente, lles sexan encomendadas.  
z) 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: 09.01.19.  

Ficha: 

51 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

POLICÍA LOCAL  

 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 

XEFE Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía Admón. 
Especial 

De Servizos 
Especiais 

Policía Local e 
auxiliares 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario C1 20 61,7 

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 requirimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido 
por lei. Carné B1 e A2.  

Responsabilidade 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: 
e) 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. 

f) 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. 

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

h) 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. 
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DESCRIPCIÓN DO POSTO DE 

TRABALLO Nº: 09.01.20.  

Ficha: 

52 

 

 

 

 

 NOME DO POSTO DE TRABALLO: 

POLICÍA LOCAL  

 

Superior 
Xerárquico 

INSPECTOR/A 

XEFE Departamento  Unidade Adscrición Escala Subescala Clase 

Seguridade Policía Admón. 
Especial 

De Servizos 
Especiais 

Policía Local e 
auxiliares 

Tipo de posto Relación 
laboral 

Grupo  Nivel C.E. Puntos 

Non 
singularizado 

Funcionario C1 20 62,5 

Provisión posto Situación Horario Nº prazas Xornada Localización 

Concurso Ocupado Quendas 
sen noites 

1 Completa Policía Local 

Titulación esixida: 
Bacharelato ou FP grao medio 

Especialidade: 
Non requirida. 

Outros requirimentos: 
Curso de capacitación na Academia Galega de Seguridade e o período de prácticas requirido 
por lei. Carné B1 e A2.  

Responsabilidade 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: 
i) 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. 

j) 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. 

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

l) 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. 
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7. Impacto económico 

O obxectivo deste apartado non é determinar a masa salarial do persoal do concello de Betanzos, xa que a 

elaboración dos orzamentos é unha función do concello onde se debe ter en conta todas as retribucións 

previstas para todo o persoal. O obxectivo deste apartado é informar do impacto económico que supón a 

aprobación da RPT para que se teña en conta na toma de decisións, analizar si é viable, e prever nos 

orzamentos futuros os impactos económicos.   

A metodoloxía utilizada na elaboración dos impactos económicos está baseada nos seguintes criterios:  

 O cálculo se circunscribe aos postos reflectidos na RPT e relacionados neste documento.  

 Debe terse en conta o momento previo a aprobación, polo tanto o correspondente ao orzamento 2020 

(orzamento 2020 antes RPT). Deberanse ter en conta os cambios producidos coa aprobación da RPT 

(orzamento 2020 con RPT). Tamén se debe considerar o orzamento 2021 cos impactos directos 

derivados da RPT (orzamento 2021 con RPT). 

 Co fin de establecer comparacións homoxéneas, para o cálculo do orzamento do 2020 antes de 

aprobación, débense ter en conta os postos que van reflectidos nesta RPT, agás o de nova creación que 

corresponde ao Técnico/a de Administración Xeral.  

 Tampouco se terá en conta a retribución derivada da antigüidade, xa que este concepto retributivo é de 

carácter persoal, polo tanto, non se contempla nada que conleve un carácter persoal. 

 Para o cálculo do orzamento de persoal da RPT antes da súa aprobación téñense en conta as retribucións 

básicas e do complemento de destino, recollidas no RD 2/2020, de 21 de xaneiro, polo que se aproban 

medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. Para o cálculo do 

complemento específico téñense en conta as retribucións percibidas no ano 2019 actualizadas ao 2 %. 

 Para o orzamento 2020 con RPT, téñense en conta os cambios que se producen respecto a situación 

previa á súa aprobación. 

o Creación dun posto de Técnico/a de Administración Xeral. 

o Os cambios de grupos profesionais reflectidos na táboa 7 e nas fichas dos postos de traballo. 

o Os cambios de niveis de complemento de destino reflectido na táboa 9 e nas fichas dos postos 

de traballo. 

o Os cambios acontecidos no complemento específico reflectido na valoración técnica da táboa 

17  e nas fichas dos postos de traballo, multiplicada polo valor de 160 €/punto. 

 Para o orzamento 2021 tense en conta a actualización do complemento específico para un valor de 180 

€/punto, e non se teñen en conta as posibles subas que as futuras leis de orzamentos ou de outra índole 

poidan establecer, ou modificacións da RPT que poida haber.  

O impacto económico pódese ver na táboa 18, que ascende a un total de  246.932,10 €. Esta contía resulta 

perfectamente asumible polo concello de Betanzos e axustada á lei, xa que o Real Decreto lei 2/2020, 
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establece que as adecuacións retributivas que, con carácter singular e excepcional, resulten imprescindibles 

polo contido dos postos de traballo, non están suxeitas á limitación establecida no apartado dous do artigo 

3 do dito Real Decreto, sempre que traian a súa causa, dunha correcta valoración dos postos de traballo, 

ou por razón da creación de novos postos ou modificación substancial dos preexistentes, realizada 

mediante a aplicación de coñecementos científicos, técnicos e prácticos que busquen a obxectiva 

adecuación entre o contido do posto e a súa compensación económica. 

O feito de ser a primeira RPT do concello de Betanzos xustifica a excepcionalidade. Hai que ter en conta 

que as retribucións establecidas e orzamentadas ao persoal do concello de Betanzos non obedecen a 

criterios claros, habendo arbitrariedades dos complementos tanto de destino como específicos co que se 

retribúe ao persoal. 

Táboa 18. Impacto económico da RPT 

Concepto Euros 

Impacto 

RPT 

% Impacto 

RPT 

Orzamento 2020  antes RPT 2.018.558,61     

Orzamento 2020 con RPT  2.107.374,01 88.815,40 4,4% 

Orzamento 2021 con RPT  2.265.490,71 158.116,70 7,5% 

Total   246.932,10   

8. Consideracións futuras 

Un dos obxectivos desta RPT é reducir os contratos denominados en fraude de lei para persoal 

estrutural. Nesta RPT reflíctense as prazas vacantes e as que poden ser adscritas (funcionarios, persoal 

laboral fixo e persoal laboral indefinido con sentenza). O resto das prazas do concello non recollidas nesta 

RPT, serán incorporadas a medida que existan sentenzas do persoal laboral. 

A súa vez recomendamos que a medio prazo o persoal laboral fixo perciba as mesmas retribucións 

para o mesmo desempeño que o persoal funcionario, non debendo de haber diferenzas segundo o tipo de 

vinculación contractual coa administración pública. O impacto económico estimado para o concello é de 

246.932,10 €, polo que recomendamos que se faga en varios anos á medida que se vai incorporando como 

fixo ao persoal laboral en fraude de lei. 

9. Conclusión 

A primeira conclusión é que actualmente non existe unha RPT no concello de Betanzos (tal como se 

acredita no anexo I Informe xurídico do Catedrático de Dereito Administrativo D. Carlos Amoedo Souto), 

sendo de carácter obrigatorio ter unha RPT. 

Esta RPT supón unha mellora da estrutura organizativa, creándose un organigrama claro, con 

departamentos, unidades e responsables. 
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Non se produce ningún despido e incluso se propón aumentar o cadro de persoal a futuro respecto a 

situación actual. 

É unha RPT integradora, xa que un dos obxectivos é eliminar os contratos en fraude de lei  

posibilitando que se poidan ir adscribindo nesta RPT, a medida que teñan sentenzas xudiciais e 

abandonando a súa situación de irregularidade.  Entendemos que con este enfoque da RPT, os órganos do 

Concello de Betanzos cumpran a Lei, salvagardan a súa responsabilidade persoal e lograse a medio prazo 

o obxectivo de non ter ningún posto de traballo en fraude de lei.  

Aplícase un criterio de Grupos en función das Leis 5/2015 e 2/2015, actualizado, eliminando 

nomenclaturas obsoletas de plans de estudos que xa non están vixentes e que teñen unha táboa de 

equivalencia cos plans de estudos actuais. Por outro lado mellórase a equidade interna, xa que actualmente 

non se poden establecer diferenzas entre graos que conteñan os mesmos créditos académicos. Ademais esta 

aplicación de novos grupos, mellora á diversos profesionais que por equivalencia pasan a un grupo B en 

caso de funcionarios ou IIA en caso de persoal laboral. Por outra banda, os que teñan actualmente un grupo 

superior consolidado o manteñen, polo que se produce un óptimo no que ninguén perde e  melloran as 

condicións de diversos postos de traballo. 

Resólvense a través do principio de equidade interna as desigualdades existentes de niveis entre 

diversos postos do mesmo grupo. Isto supón mellorar os niveis en diversos postos respecto a situación 

actual. 

A contía actual do complemento específico non obedece aos diversos factores que establece o  art. 23 

da Lei 30/1984, de tal xeito que se propón un modelo obxectivo e transparente con 12 factores valorados. 

Isto permitiu a aplicación dun modelo matemático que determinou unha valoración técnica para cada posto, 

que multiplicado por un valor punto, permite calcular o valor económico do complemento específico. Outro 

aspecto importante é que se incorporan elementos de xustiza, xa que os actuais complementos específicos 

teñen unha desviación típica de 4.435 puntos fronte aos 1.751 do novo sistema proposto, o cal é un claro 

indicador de redución das desigualdades, arbitrariedades, e de redistribución do complemento específico 

dun xeito más  equitativo para todos os traballadores/as do concello de Betanzos. 

En calquera caso as novas retribucións derivada da aprobación da RPT non serán inferiores ás 

percibidas antes da aprobación da mesma, xerándose un CPT que se absorberá coas futuras subidas do 

complemento específico e de destino.  

Concluímos que esta RPT reduce a precariedade laboral, aplica criterios homoxéneos, ten un modelo 

de cálculo do complemento específico claro e consensuado coa parte social, e supón unha suba para o 87,1 

% dos adscritos á RPT, e para o 92,85 % do persoal que se vaia adscribindo a mesma, con un custo 

económico do 2,8 % sobre o orzamento durante tres anos. 
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ÁREA DE DEREITO ADMINISTRATIVO 

 

10. Anexo I. Informe sobre a natureza xurídica do actual instrumento de ordenació n dos 

postos de traballo do Concello de Betanzos. 

 

Informe sobre a natureza xurídica do actual instrumento de ordenación dos 

postos de traballo do Concello de Betanzos 

CARLOS ALBERTO AMOEDO SOUTO 

Doutor en Dereito 

Catedrático E.U. de Dereito administrativo 

Director da Cátedra de Dereito Local 

Universidade da Coruña 

 

CONTIDOS 

1. OBXECTO DO PRESENTE INFORME 

2. MARCO LEGAL DOS INSTRUMENTOS DE ORGANIZACION DO PERSOAL DAS ENTIDADES 

LOCAIS GALEGAS 

2.1. A dualidade de títulos competenciais na regulación dos instrumentos de ordenación do persoal das 

entidades locais: función pública e administración local 

2.2. Os instrumentos de ordenación do persoal no Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP): art. 74 

2.3. Os instrumentos de ordenación do persoal no dereito local básico 

2.4. A pervivencia da confusión entre plantillas ou catálogos de postos de traballo e RPT 

2.5. O dereito autonómico galego da función pública: Lei 2/2015. 

2.6. A irrelevancia do dereito autonómico galego da Administración local 

3. A INTERPRETACIÓN XURÍDICA DA DUALIDADE NA XURISPRUDENCIA: ESTADO DA 

CUESTIÓN 

4. OS LÍMITES DA POTESTADE DE AUTOORGANIZACIÓN NA ELABORACIÓN DAS RPT 

5. CONCLUSIÓNS SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DOS INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DO 

PERSOAL DO CONCELLO DE BETANZOS 

   

 

 

 

 



1. INTRODUCIÓN 

          

150 

 

ÁREA DE DEREITO ADMINISTRATIVO 

 

A Coruña, 25 de outubro do 2018 

1. OBXECTO DO PRESENTE INFORME 

Con data 20 de setembro do 2018, a alcaldesa de Betanzos asinou contrato do artigo 83 LOU coa Universidade 

da Coruña, pola que se encomenda ao profesor Carlos A. Amoedo Souto a prestación de servizos de 

asesoramento xurídico verbo da natureza xurídica do actual instrumento de ordenación dos postos de traballo 

do Concello de Betanzos, do ano 2008. 

As dúbidas suscitáronse durante os traballos de execución do contrato licitado polo Concello para “SERVIZO 

DE ASISTENCIA TECNICA E XURIDICA NO DESENO, CONFECCION E IMPLANTACION 

EFECTIVA DUNHA RPT E UN PLAN DE ORDENACION DE RRHH NO CONCELLO DE BETANZOS, 

ANOS 2016-2019”, desenvolvido pola empresa Quorum Económico S.L.  

Se ben algúns documentos da propia licitación municipal consideran que a actual ordenación dos postos de 

traballo é unha RPT5, e entre a documentación anexada se inclúen dous documentos dos anos 2008 e 2016 que 

se denominan “Relación de Postos de Traballo”, a opinión da empresa contratista é que non se trata dunha 

verdadeira RPT, senón doutro tipo de instrumento de ordenación dos recursos humanos da entidade local.  

Por tanto, a dúbida consiste en determinar se o actual instrumento de ordenación do persoal en vigor no 

Concello de Betanzos é unha RPT ou non. De tal determinación se desprenderían moi distintas 

consecuencias xurídicas.  

Estamos, como veremos, perante dunha confusión habitual no ámbito municipal.  

Para despexar tal confusión, comezaremos por fixar o marco legal en vigor ao respecto, e continuaremos coa 

interpretación xurisprudencial do mesmo, desde a premisa de que a verdadeira natureza dos actos e 

disposicións administrativas despréndese do seu contido, e non do nome que, con maior ou menor acerto, lle 

teñan dado os seus autores.  

                                                 

5  En particular, a cláusula terceira dos Pregos de Prescricións Técnicas, que recolle os contidos mínimos do seguinte xeito: 

“Asistencia no proceso de deseño e confección da RPT e do Organigrama municipal. -Proposta de RPT ideal. Comprenderá a 

descrición, valoración e análise de postos de traballo do Concello de Betanzos. Levarase a cabo sobre o conxunto do cadro de persoal 

do Concello, incluíndo a todo o persoal do Concello. Para elo facilítase os datos da RPT aprobada no ano 2008 (Anexo I ao 

presente prego)”. Pola súa parte, este anexo encabézase baixo o nome “Relación de puestos de trabajo. Ejercicio 2008”. 
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Para a redacción do presente informe, o concello puxo á nosa disposición toda a información dispoñible sobre 

o cadro de persoal actualmente en vigor. 

 

2. MARCO LEGAL DOS INSTRUMENTOS DE ORGANIZACION DO PERSOAL DAS 

ENTIDADES LOCAIS GALEGAS 

 

2.1. A dualidade de títulos competenciais na regulación dos instrumentos de ordenación do persoal das 

entidades locais: función pública e administración local  

Pola peculiar estrutura de fontes do dereito da Administración local no Reino de España e, en particular, do 

“ancestral problema” da duplicidade de títulos reguladores da función pública local6, a correcta caracterización 

xurídica do actual réxime dos instrumentos de organización do persoal ao servizo das entidades locais debe 

facerse nun duplo plano:  

 Por razón da xerarquía normativa, distinguindo entre o dereito básico estatal e o dereito galego de 

desenvolvemento da anterior normativa, por unha banda.  

 

E por razón da especialidade da materia, distinguindo entre o grupo normativo da función pública e o 

grupo normativo do dereito local, por outra banda 

 

DEREITO ESTATAL BÁSICO 

 

DEREITO DA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

DEREITO AUTONÓMICO DE 

DESENVOLVEMENTO 

 

DEREITO DA ADMINISTRACIÓN 

LOCAL 

 

 

2.2. Os instrumentos de ordenación do persoal no Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP):        

art. 74 

De conformidade co disposto no artigo 74 do EBEP (texto refundido aprobado polo Real Decreto Lexislativo 

5/2015, de 30 de outubro), básico para todas as administracións territoriais, a planificación de recursos 

humanos nas Administracións públicas persigue contribuír á eficacia na prestación de servizos e á eficiencia 

na utilización dos recursos económicos dispoñibles. Literalmente establece o precepto que: 

                                                 
6 Cfr. Miquel Ramón PICÓ ENSEÑAT, “La Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y el ancestral 

problema del sistema de fuentes de la función pública local”, en Jesús Fuentetaja Pastor (dir.) La función pública local: del Estatuto 

Básico a la Ley de Reforma Local de 2013, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 629-647. 
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 “As administracións públicas estruturarán a súa organización a través de relacións de postos de traballo ou 

doutros instrumentos organizativos similares que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os 

grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, de ser o caso, a que estean adscritos, os sistemas 

de provisión e as retribucións complementarias. Eses instrumentos serán públicos”. 

Como pode observarse, este precepto fai referencia a dúas ferramentas organizativas:  

 Unha típica, as relacións de postos de traballo (RPT). 

 Outra atípica e aberta: “outros instrumentos organizativos similares”. 

Asemade, deste teor literal se desprende a vontade de o lexislador básico en materia de persoal non reducir 

as posibilidades de organización do persoal apenas ás RPT, senón de admitir outras opcións cunha fórmula 

aberta.  

Neste sentido, o EBEP afástase do enfoque da Lei 30/1984, de medidas para a reforma da función pública, 

que só recoñecía no seu artigo 16 a RPT como documento preceptivo para a ordenación dos recursos humanos 

do conxunto das Administracións territoriais7, se ben o seu artigo 14 establecía previamente que “Las plantillas 

y puestos de trabajo de todo el personal de la Administración Local se fijarán anualmente a través de su 

Presupuesto”8. A doutrina coincide en que este precepto tiña efectos puramente orzamentarios, isto é, se 

ocupaba de regular a incorporación do gasto en persoal ao orzamento anual9, baixo a premisa de que non 

poden crearse prazas e imputarse ao orzamento de gasto sen que exista crédito orzamentario axeitado e 

suficiente en Capítulo I.  

Disposicións xerais posteriores de desenvolvemento da Lei 30/1984, como veremos, recoñeceron a validez da 

utilización transitoria de catálogos de postos de traballo no ámbito local. Quizá por esta razón, o EBEP optou 

conscientemente por abrir o abano de posibilidades básicas de ordenación do persoal do conxunto das 

administracións públicas. Iso si, en todo caso o artigo 74 do EBEP establece dous requisitos comúns a todas 

as formas de organización do persoal público. 

 Un contido mínimo, integrado por 

o Denominación dos postos 

o Grupos de clasificación profesional 

                                                 
7 “Las Comunidades Autónomas y la Administración Local formarán también la relación de los puestos de trabajo existentes en su 

organización, que deberán incluir en todo caso la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones 

complementarias que les correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Estas relaciones de puestos serán públicas”. 
8 Previamente, a Lei de Funcionarios Civís do Estado de 1964 apostara por vez primeira polo modelo de “plantillas orgánicas”, 

trasunto do sistema organizativo anglosaxón das job descriptions. O artigo 54 dispuña que: “1. La clasificación de los puestos de 

trabajo se realizará, de acuerdo con las bases que establezca el Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, 

previo informe de la Comisión Superior de Personal. 2. Las plantillas orgánicas habrán de ajustarse a las necesidades de los 

servicios, para lo cual serán revisadas cada cuatro años por los respectivos Ministerios, y potestativamente cada dos, teniendo en 

cuenta principios de productividad creciente, racionalización y mejor organización del trabajo, que permitan, en su caso, y sin 

detrimento de la función pública, una reducción de las mismas, con la consiguiente disminución del gasto público. 3. Todos los 

Centros y dependencias de la Administración del Estado formarán sus correspondientes plantillas orgánicas, en las que se 

relacionarán, debidamente clasificados, los puestos de trabajo de que consten. 4. Las plantillas orgánicas y sus modificaciones se 

aprobarán por el Gobierno, previo informe de la Comisión Superior de Personal, y se publicarán al fin de cada bienio en el «Boletín 

Oficial del Estado»” 
9 Cfr. Miguel Sánchez Morón, Derecho de la Función Pública, Madrid, Tecnos, 11ª edición, 2018, p. 119. 
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o Corpos ou escalas de adscrición 

o Sistemas de provisión que correspondan a cada posto 

o Retribucións complementarias 

 

 A natureza pública destes documentos. Este trazo determina a súa cualificación xurídica como 

información pública aos efectos de acceso previstos pola Lei 19/2013, do 23 de decembro, básica de 

transparencia, acceso á información e bo goberno10.  

A partir de aquí, debemos agora concretar a regulación específica do persoal das entidades locais que se contén 

na normativa básica emanada do Estado en materia de réxime local.  

2.3. Os instrumentos de ordenación do persoal no dereito local básico 

No ámbito local, o habitual é que as entidades locais utilicen dous tipos de instrumentos, en función das 

súas lexítimas opcións de uso das potestades de auto-organización que recoñece o artigo 4.1.b) da 

LRBRL: 

a) As RPT. 

b) As plantillas, catálogos ou cadros de persoal.   

Esta dualidade exprésase hoxe con claridade na Lei de Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 

27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da administración local, cando o seu artigo 

90 establece de maneira simultánea ambas figuras:  

1. Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, 

que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y 

eventual. 

Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse 

de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar 

los límites que se fijen con carácter general. 

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. 

                                                 
10 Máis precisamente, o dereito autonómico galego contempla tamén unha obriga de información pública activa respecto 
das RPT. O artigo 169.7 do TRLFL establece tamén que “La copia del presupuesto y de sus modificaciones deberá 
hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación definitiva hasta la finalización del 
ejercicio”.  
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3. Las Corporaciones locales constituirán Registros de personal, coordinados con los de las demás 

Administraciones públicas, según las normas aprobadas por el Gobierno. Los datos inscritos en tal 

Registro determinarán las nóminas, a efectos de la debida justificación de todas las retribuciones. 

Aínda que todos eles son instrumentos de ordenación ou organización do persoal, difiren na súa 

natureza e finalidade.  

 O cadro de persoal é un instrumento de natureza orzamentaria, habilitante dos créditos de gasto 

de persoal, onde se consignan todas as prazas concretamente financiadas con cargo ao capítulo I 

de gastos do correspondente concello. Precisamente por iso se vincula á aprobación do orzamento 

anual da Corporación, e se incorpora como un dos anexos preceptivos. En consecuencia, a súa 

tramitación e aprobación está netamente vinculada á aprobación dos orzamentos polo Pleno da 

Corporación Municipal nos termos previstos polos artigos 168 e 169 do Texto refundido da Lei de 

Facendas Locais, aprobado por RDL 2/2004, do 4 de marzo. 

 

 A RPT, en cambio, é un instrumento planificador das necesidades estruturais de persoal, de 

carácter autónomo e sustantivo, onde se definen tanto no plano orgánico como no funcional todos 

os postos estruturais da organización administrativa que é o concello. Polo seu carácter obxectivo, 

as RPT están sometidas a distintas determinacións sobre o seu alcance e contido, tanto provenientes 

do dereito da función pública (lexislación básica e autonómica) como do dereito básico estatal sobre 

entidades locais.  

Sobre os cadros de persoal e as RPT locais, o artigo 126 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, polo que 

se aproba o Texto refundido das disposicións vixentes en materia de réxime local (en diante, TRRL) 

mantén a dualidade da LBRL, engadindo que  

1. Las plantillas, que deberán comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados 

reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, se aprobarán anualmente con ocasión de la 

aprobación del Presupuesto y habrán de responder a los principios enunciados en el artículo 90.1 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril. A ellas se unirán los antecedentes, estudios y documentos acreditativos 

de que se ajustan a los mencionados principios. 

2. Las plantillas podrán ser ampliadas en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el incremento del gasto quede compensado mediante la reducción de otras unidades o 

capítulos de gastos corrientes no ampliables. 

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del establecimiento o ampliación de 

servicios de carácter obligatorio que resulten impuestos por disposiciones legales. 

Lo establecido en este apartado será sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas en leyes 

especiales o coyunturales. 

3. La modificación de las plantillas durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de 

los trámites establecidos para la modificación de aquél. 
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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. 

Pola súa parte, o artigo 129 do TRRL dispón que:  

1. Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministro de Administración Territorial: 

a) Establecer los límites máximos y mínimos de las retribuciones complementarias de los funcionarios 

de Administración Local. 

b) Establecer límites de carácter general a los gastos de personal de las Entidades locales, sin 

perjuicio de los que puedan establecerse en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado o en otras 

Leyes. 

c) Establecer las normas básicas específicas de la carrera administrativa, especialmente en cuanto se 

refiere a la promoción y movilidad. 

d) Aprobar los demás proyectos de normas básicas de aplicación a la función pública local que deban 

revestir la forma de Real Decreto. 

2. Corresponde al Ministerio de Administración Territorial: 

a) Establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse en las Entidades locales 

las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones 

requeridas para su creación. 

b) En relación con los funcionarios con habilitación de carácter nacional: 

1.° El desarrollo de su régimen legal general. 

2.° La convocatoria de las pruebas selectivas para el acceso a los cursos para la obtención de la 

habilitación y la aprobación de las bases y programas correspondientes. 

3.º La expedición de los títulos acreditativos de la habilitación de carácter nacional a quienes superen 

los cursos de formación. 

4.° El establecimiento de las normas básicas de los concursos para la provisión de las plazas 

reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional, incluyendo los méritos generales de 

preceptiva valoración. 

5.º (Derogado)  

6.° (Derogado) 

7.° Las acumulaciones y comisiones de servicio de funcionarios con habilitación de carácter nacional, 

cuando excedan del ámbito territorial de una Comunidad Autónoma. 
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8.º Acordar la destitución del cargo o la separación del servicio de los funcionarios con habilitación 

de carácter nacional previo expediente instruido al efecto en la forma prevista en los artículos 149 y 

150 de esta Ley. 

3. Corresponde a los órganos de la Corporación local, según la distribución de competencias prevista 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, las restantes competencias en materia de personal a su servicio y, en 

particular, las siguientes: 

a) La aprobación de plantillas y relaciones de puestos de trabajo y sus modificaciones. 

b) El establecimiento de escalas, subescalas y clases de funcionarios y la clasificación de los mismos. 

c) La determinación del procedimiento de ingreso en las Subescalas de Administración Especial. 

2.4. A pervivencia da confusión entre cadros de persoal ou catálogos de postos de traballo e RPT. 

Como se desprende do anterior repaso normativo, a normativa básica local contén unha regulación dual 

dos instrumentos de organización dos recursos humanos que se afasta da regulación básica de función 

pública aplicable nas outras administracións territoriais (estatal e autonómica), onde se tende a unha 

regulación unitaria, na que o instrumento organizativo decisivo en materia de persoal é a RPT11. 

 A nivel legal, o artigo 90 da LBRL xustapón a regulación de ambos instrumentos, pero sen dar conta das 

relacións (de adaptación, complementariedade, contradición, etc.) que podan existir entre eles tanto no plano 

económico-orzamentario como funcional12. 

Por este deseño legal, o mundo local segue experimentando un confusionismo endémico á hora de 

distinguir entre cadros de persoal ou catálogos e RPTs. 

Esta confusión ten probablemente a súa orixe na pervivencia do Regulamento de Funcionarios da 

Administración Local aprobado por Decreto do 30 de maio do 1952, que mantén a súa vixencia por mor da 

Disposición final letra c) da LBRL. No artigo 10.1 deste Regulamento predemocrático dise que os cadros de 

persoal “comprenderán todos los empleos o cargos retribuidos de carácter permanente”.  

                                                 
11 Nas administración autonómica e central, existe tamén a obriga legal de incorporar un anexo de persoal aos Orzamentos xerais 

respectivos (art. 40 Da Lei Xeral Orzamentaria, e artigo 51.5.g) do Decreto Lexislativo 1/1999, polo que se aproba o texto refundido 

da Lei de Réxime Financieiro e Orzamentario de Galicia). Vid. a Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las 

normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, e para a comunidade autónoma, a Orde de 4 de 

xuño do 2018 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 

2019.  
12 Neste sentido, a STS de 28 de xuño do 2011 (RJ 2011\5596, ponente: José Díaz Delgado) indica graficamente no seu fundamento 

cuarto que plantilla e RPT son “instrumentos que, aunque necesariamente vinculados, son distintos, resultando plenamente posible 

que las relaciones de puestos de trabajo no se ejecuten en su totalidad en el ejercicio presupuestario correspondiente”, de onde a 

doutrina conclúe que “la plantilla no es una mera ejecución de la RPT, esta puede incluir aspectos que no se reflejen en el 

presupuesto y su plantilla (que es la que está sometida de pleno a los límites legales en materia presupuestaria)”. Cfr. José Luis 

MONEREO PÉREZ (dir.) e Francisco VILA TIERNO (coord.), Curso de Derecho del Empleo Público, Madrid, Tecnos, 1ª edición, 2018, 

p. 186. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9027
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9027
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioCA01-050618-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioCA01-050618-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180608/AnuncioCA01-050618-0003_gl.html


1. INTRODUCIÓN 

          

157 

Pola súa parte, xa entrada en vigor a Lei 30/198413, que ordenaba a formación de RPTs tamén ás entidades 

locais (art. 16), a disposición transitoria segunda do Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se 

establece o réxime das retribucións dos funcionarios da Administración Local engadiu a seguinte regra: 

“Hasta tanto se dicten por la Administración del Estado 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, los Plenos de las Corporaciones Locales deberán aprobar un 

catálogo de puestos a efectos de complemento específico. Mientras no estén aprobadas tales normas, los 

catálogos únicamente podrán ser modificados mediante acuerdo del Pleno.” 

Esta regulación dos catálogos de postos no ámbito local é paralela ao recoñecemento dos catálogos de postos, 

con carácter básico, polo artigo 23 da Lei 46/1985, do 27 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para 

1986. 

Esta disposición transitoria do Real Decreto 861/1986 consolidou a pervivencia da figura do “catálogo de 

postos a efectos de complemento específico”, modificable mediante acordo do Pleno municipal.  

En particular, habilitou a posibilidade de que mediante estes catálogos se pudesen establecer complementos 

específicos apenas mediante acordo do Pleno, o que abriu a porta á disparidade –cando non á arbitrariedade– 

no tratamento e determinación destes complementos. 

Pola súa parte, o lexislador estatal básico do ámbito local non desenvolveu nunca o contido do artigo 90.2 da 

LBRL (“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”), abocando así, con esta pasividade da 

potestade normativa estatal, a un baleiro que, no seu caso, poderían ter enchido as leis autonómicas de función 

pública ou de administración local. 

2.5. O dereito autonómico galego da función pública: Lei 2/2015 

                                                 
13 Lémbrese que na materia de RPTs, foi impugnado mediante recurso de inconstitucionalidade o último inciso do artigo 
15 da Lei 30/1984, que facía un apoderamento indeterminado ao Ministerio da Presidencia aos efectos de especificar 
que postos de traballo debían quedar reservados a funcionarios públicos. A STC 99/1987 resolveu que “Este 
apoderamiento (...) entraña una patente conculcación de la reserva de Ley establecida en el art. 103.3 de la Constitución 
y, de este modo, una plena renuncia del legislador a su tarea de establecer en este punto, ciertamente crucial para la 
estructura de las Administraciones Públicas y de la propia Función Pública, condiciones y límites materiales sobre las 
determinaciones concretas que puedan ser adoptadas por los órganos de la Administración. Tal necesario 
encuadramiento legislativo de las decisiones de quienes hayan de aplicar o desarrollar las propias normas de la Ley no 
viene dado en este precepto, desde luego, por su mención como pretendido criterio para las decisiones sobre esta 
reserva de puestos de trabajo, a «la naturaleza de su contenido» propio, imprecisa referencia que no vincula 
efectivamente a la decisión administrativa. Este último inciso del art. 15.1 («debiendo especificar aquellos puestos que, 
en atención a la naturaleza de su contenido, se reservan a funcionarios públicos») es inconstitucional y ha de ser 
declarado nulo.” 



1. INTRODUCIÓN 

          

158 

Ademáis da anterior normativa básica estatal, é preciso ter en conta agora a Lei 2/2015, do 29 de abril, do 

emprego público de Galicia, que desenvolve para o ámbito das administracións galegas os anteriores contidos 

básicos estatais en materia de función pública.  

Esta lei ten por obxecto a regulación do réxime xurídico da función pública galega e a determinación das 

normas aplicables a todo o persoal ao servizo das administracións públicas incluídas no seu ámbito de 

aplicación, en exercicio das competencias atribuídas á Comunidade Autónoma de Galicia no seu Estatuto de 

autonomía e en desenvolvemento do Estatuto básico do empregado público. 

De conformidade co seu artigo 4, a Lei 2/2015 aplícase ao persoal funcionario e, no que proceda, ao 

persoal laboral ao servizo das entidades locais, se ben coas especialidades previstas polo propio artigo 7 da 

Lei para ese persoal funcionario: 

1. O persoal funcionario ao servizo das entidades locais galegas réxese pola lexislación básica estatal 

que lle resulte aplicable e por esta lei, coas especialidades reguladas no seu título X. 

2. O persoal dos corpos de policía local réxese, ademais de pola normativa mencionada na alínea 

anterior, pola lexislación xeral de forzas e corpos de seguridade e pola súa lexislación específica, a 

cal regulará as demais especialidades do seu réxime xurídico. 

En particular, dentro dese Título X da Lei 2/2015, o artigo 202, relativo á relación de postos de traballo, 

obriga a formular a devandita RPT nos seguintes termos: “As entidades locais deberán elaborar unha 

relación de postos de traballo que conteña todos os postos de traballo existentes nelas”14.  

Querse dicir que a Lei galega de función pública insiste na obriga a que as entidades locais elaboren a RPT. 

Disto se deriva que a formulación dunha RPT no ámbito local galego non é senón o cumprimento dun 

expreso mandato legal. Porén, esta obriga non aparece respaldada por ningunha consecuencia legal en caso 

de incumprimento, alén das recomendacións que poda formular, como é habitual, o Consello de Contas15. 

Nese mesmo artigo 202, o lexislador galego estableceu así os trámites de aprobación deste documento 

administrativo que é a RPT: 

2. A relación de postos de traballo, logo do cumprimento dos trámites preceptivos que correspondan, 

será aprobada inicialmente polo órgano da entidade local que resulte competente segundo o 

establecido pola lexislación de réxime local e sometida a información pública por un prazo non 

                                                 
14 Téñase en conta que a propia Lei 2/2015 incorpora unha precisa regulación sobre os instrumentos de organización do persoal, 

distinguindo entre o contido das relacións de postos de traballo (artigo 38) e outros instrumentos de ordenación do persoal (art. 39, 

relativo a plantillas de persoal eventual, de persoal sanitario e docente,e das entidades instrumentais). Sen embargo, esta normativa 

non sería estritamente aplicable ás entidades locais, de conformidade co propio artigo 4 e 7 da Lei. 
15 Sobre o grao de cumprimento das obrigas legais en materia de organización e transparencia do emprego público local, cabe 

lembrar que, segundo detectou o Consello de Contas no seu Informe sobre a estrutura do persoal das entidades locais de Galicia 

durante o exercicio 2011-2012, o 88,6% dos concellos galegos carecen de organigrama que especifique a distribución do persoal 

nas distintas estruturas organizativas dos mesmos (p. 20). Asimesmo, se constata o incumprimento xeral da obriga de crear e manter 

o rexistro de persoal previsto no artigo 90.3 LBRL. Trátase, pois, de eivas endémicas no funcionamento da administración local 

galega. 
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inferior a vinte días. Transcorrido o devandito prazo, a aprobación elevarase a definitiva se non se 

formularon reclamacións, suxestións ou alegacións. En caso contrario, a relación de postos de 

traballo deberá ser obxecto de aprobación definitiva logo da resolución das reclamacións, suxestións 

ou alegacións presentadas. 

3. Unha vez aprobada definitivamente, da relación de postos de traballo remitirase copia aos órganos 

competentes da Administración xeral do Estado e da Administración xeral da Comunidade Autónoma  

de Galicia dentro do prazo de trinta días, e será publicada integramente no boletín oficial da 

provincia. 

Perante a falta dunha regulación específica do procedemento de elaboración das RPT no ámbito local 

galego, para alén das anteriores determinacións, e dada a actual natureza (como veremos) de acto 

administrativo das RPT, o seu procedemento de elaboración debe reconstruirse do seguinte xeito: 

1. Iniciación: o procedemento iniciase por proposta do Xefe do Departamento de Persoal, a instancia 

da Alcaldía ou do Concelleiro que ostente a delegación correspondente (aplicación analóxica do art. 

126.1 TRRL). O borrador de RPT deberá someterse a aprobación inicial polo Pleno, e someterse a 

información pública por un período non inferior a 20 días. 

Para esta fase de elaboración de borrador, é preciso desenvolver un traballo previo de recollida de 

información e análise a dous niveis, obviamente complementares: 

 

 Por unha banda, é preciso estudar a actual estrutura organizativa dos distintos postos de traballo: 

relacións verticais e horizontais, diferenciación de cometidos ou funcións, etc. 

 

 Por outra, cumpre analizar individualizadamente o contido funcional de cada posto de traballo, 

de xeito que se obxective a súa posterior valoración económica. 

 

2. Negociación colectiva: aínda que a aprobación dunha RPT é unha manifestación da potestade de 

autoorganización, de acordo co art. 37.2.a EBEP, parágrafo segundo, “cando as consecuencias das 

decisións das Administracións Públicas que afecten ás súas potestades de organización teñan 

repercusión sobre as condicións de traballo dos funcionarios públicos contempladas no apartado 

anterior, procederá a negociación desas condicións coas Organizacións sindicais a que se refire o 

presente Estatuto”.  

 

O EBEP non supuxo cambio ningún na consolidada doutrina do Tribunal Supremo, elaborada partindo 

do art. 32 Lei de Órgaos de Representación, Determinación das Condicións de Traballo e Participación 

do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas (en diante LORAP) que considera que a 

negociación colectiva supón un trámite de obrigada observancia no procedemento de elaboración das 

RPT, cuxa omisión conleva a nulidade do acto de aprobación da tal RPT (así, entre moitas outras, a 
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STS de 13 de outubro de 2009), no ben entendido, como aponta a STS de 27 de xaneiro de 2011, que 

a de negociar é unha obriga de actividade e non de resultado: “a observancia do requisito da 

negociación obrigatoria comporta que se oferecera a posibilidade de levala a cabo por quen ten a  

obriga de promovela, mais o seu cumprimento non impón que a actividade desenvolvida con esa 

finalidade teña que culminar necesariamente nun resultado positivo de coincidencia plasmado na 

asinatura dun determinado pacto ou acordo”. 

 

3. Informe da Intervención sobre a repercusión económico-financeira da proposta (art. 4 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). 

4. Ditame da Comisión Informativa competente (art. 123.1 ROF). 

5.  Aprobación definitiva polo Pleno da Corporación por maioría simples (art. 22.2.i LBRL, que lle 

atribúe ao pleno a competencia para “a aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de 

traballo, a fixación da contía das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e 

o número e réxime do persoal eventual”. 

6. Publicación (art. 76 EBEP). 

 

2.6. A irrelevancia do dereito autonómico de administración local 

Por último, cumpre indicar que o artigo 232 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de 

Galicia, contén a seguinte regulación, que reproduce a dualidade característica da LBRL estatal: 

Artigo 232 

1. Cada Corporación local deberá aprobar anualmente, a través do seu orzamento, o cadro de persoal 

no que figuren tódolos postos de traballo reservados a funcionarios, persoal laboral e eventual. 

As corporacións locais formarán a relación dos postos de traballo existentes na súa organización e 

nela deberán incluírse, en todo caso, a denominación, as características esenciais dos postos, as 

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

A modificación dos cadros de persoal durante a vixencia do orzamento requirirá o cumprimento dos 

trámites establecidos para a modificación daquel. 

2. Remitiráselle copia do cadro de persoal e das relacións dos postos de traballo ó órgano competente 

da Comunidade Autónoma, no prazo de trinta días desde a súa aprobación. 

3. En cada Corporación local constituirase, así mesmo, un rexistro do seu persoal, no que se inscribirá 

todo o persoal ó seu servicio e se anotarán tódolos actos que afecten a vida administrativa del. 
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Como podemos observar, o dereito autonómico galego de administración local, lonxe de aclarar e desenvolver 

o dereito estatal, limítase a resumir o artigo 90 LBRL, abocando así a unha reiteración da dualidade entre 

cadros de persoal e RPTs que torna a Lei 5/1997 en invisible para os operadores xurídicos, pois nada engade 

ao cadro aplicable de dereito básico local.  

Este esquema dual é transversal aos dereitos autonómicos. Con independencia da súa posible evolución, o 

certo é que a súa pervivencia resulta ser funcional para a vida político-administrativa local: na práctica, é 

frecuente que se utilicen estratexicamente os cadros de persoal para flexibilizar as exixencias formais e 

materiais inherentes a unha RPT, en especial para amortizar ou modificar postos de traballo e modificar 

discrecionalmente as retribucións correspondentes ao complemento específico.  

Até o punto de que esa maior flexibilidade dos cadros de persoal (que, lembremos, deben aprobarse cada ano 

conforme ao principio de anualidade orzamentaria) leva a desincentivar, ao noso entender, o cumprimento da 

obriga legal de redacción e aprobación das RPTs. 

A falta de depuración do ordenamento xurídico-positivo local posdemocrático, e a alta litixiosidade inherente 

aos temas retributivos e de persoal, conduciu directamente a que tivese que ser a xurisprudencia contencioso-

administrativa a que fose aclarando o alcance xurídico de cada instrumento de ordenación ao fío das 

impugnacións de concretos catálogos e RPTs locais. 

A continuación, facemos un repaso do estado da cuestión na xurisprudencia contencioso-administrativa. 

3. A INTERPRETACIÓN XURÍDICA DA DUALIDADE NA XURISPRUDENCIA 

Para expor o estado da cuestión coa brevedade que require a natureza do presente informe, ímonos servir do 

estudo da STS do 9 de abril do 2014 (RJ 2014/2908, relatora Celsa Pico Lorenzo). 

Esta sentenza caracterízase por facer un esforzo didáctico de resumo da evolución e matices da propia 

xurisprudencia da Sala 3ª no establecemento dunha liña divisoria máis ou menos nítida entre plantillas e 

RPTs16. 

Esta sentenza estimou a casación presentada contra a sentenza do TSX de Valencia de data 15 de marzo do 

2013, sentenza que casa e anula.  

Como veremos, a ratio decidendi da sentenza xira arredor da diferente natureza xurídica entre plantilla e RPT. 

Diferente natureza que se traduce en distintas obrigas de negociación colectiva cos representantes dos 

traballadores. Daí que a sentenza proceda a facer unha interpretación sistemática dos artigos 74 (elaboración 

dos instrumentos organizativos do persoal) e 37.2 EBEP, que exime de negociación obrigatoria “as decisións 

das Administracións Públicas que afecten ás súas potestades de organización”, engadindo, no entanto, que 

                                                 
16 O Tribunal Supremo puxo de manifesto xa na STS de 23 de xaneiro do 1997 (RJ 1997/414; ponente, Ramón Trillo 

Torres) que “no cabe equiparar el catálogo general de puestos de trabajo de la Diputación de Sevilla a una Relación de 
Puestos de trabajo, por no cumplir aquel los requisitos que para las Relaciones prevé el artículo 16 de la Ley de Función 
Pública”. Esta liña tense seguido, por exemplo, na sentenza nº 156/2017, do 19 de xullo, do Xulgado do Contencioso-
Administrativo núm. 6 de Barcelona (RJCA 2017\765). 
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“Cando as consecuencias das decisións das Administracións Públicas que afecten ás súas potestades de 

organización teñan repercusión sobre condicións de traballo dos funcionarios públicos contempladas na 

alínea anterior, procederá a negociación das devanditas condicións cas organizacións sindicais ás que se 

refire este Estatuto”. 

A sentenza de instancia anulara o acordo plenario do Concello de Alicante do 16 de marzo do 2010, polo que 

se aprobaba inicialmente o orzamento xeral para o ano 2010 do Concello e a súa plantilla de persoal. O motivo 

da anulación era que non se convocara Mesa Xeral de Negociación con carácter previo á aprobación dun 

documento de plantilla que incluía modificacións da mesma. 

Comeza a súa análise o Tribunal Supremo dicindo no fundamento terceiro desta sentenza que: 

Ninguna duda ofrece que el art. 4 LRBRL reconoce la potestad de autoorganización de los municipios 

como administración pública de carácter territorial. 

En paralelo con lo anterior el apartado segundo del  art. 37   del EBEP , desde una perspectiva 

negativa, excluye de la obligatoriedad de la negociación colectiva, entre otros puntos, las decisiones 

que afecten a "las potestades de organización", concepto que debe ser entendido en su sentido estricto. 

Es decir, estructuración de las competencias de los órganos de la administración, la elección de las 

modalidades de gestión de los servicios públicos y la dotación y asignación de medios. 

Caso de repercutir en las condiciones de trabajo las consecuencias de tales potestades si procede la 

negociación como dice el segundo inciso del párrafo 2.a) del  art. 37  EBEP. 

En tal sentido (FJ 4º) la reciente  Sentencia de 29 de enero de 2014  (RJ 2014, 1611)  reconduciendo 

al apartado m) del  art. 37.1  EBEP "los criterios sobre la planificación estratégica de los recursos 

humanos que afecten a las condiciones de trabajo", anula una Resolución de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria que efectuó unas modificaciones de las Dependencias Regionales de 

Inspección que afectaron a su estructura y a la distribución de la carga de trabajo de sus funcionarios. 

También la Sentencia de 30 de junio de 2013, rec. casación 1468/2012 , rechazó que la administración 

actuara dentro de sus potestades autoorganizativas frente a una modificación de la Relación de  

Puestos de Trabajo que conlleva "una efectiva repercusión en las condiciones de trabajo de los treinta 

puestos que se crean ex novo al fijar sus retribuciones y la forma de provisión, y en particular la 

mención a la clave FMG (flexibilidad en la movilidad geográfica), repercute en una de las condiciones 

de trabajo" (FJ 5º). 

Existe, pues, una amplia y constante jurisprudencia sosteniendo que las relaciones de puestos de 

trabajo deben ser objeto de negociación colectiva ( Sentencia de 8 de noviembre de 2013, recurso de 

casación 3105/2012 y las citadas en su FJ 3º, y  Sentencia de 23 de marzo de 2012  (RJ 2012, 5520)  , 

rec. casación 658/2009). 
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Sentada a premisa de que as RPT deben negociarse colectivamente,o fundamento cuarto engade que: 

El esgrimido  art. 90   LBRL, en su apartado primero, establece que "corresponde a cada Corporación 

local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla, que deberá comprender todos los 

puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual". 

Esa vinculación entre plantilla y presupuesto encuentra su precedente en el  art. 14   de la  Ley 30/1984 

, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, norma que, en sus arts. 15 y 16 regula el 

instrumento técnico denominado Relación de los Puestos de Trabajo, a través del cual se realiza la 

ordenación del personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, precisando no solo los 

requisitos para el desempeño de cada puesto sino también la denominación y características 

esenciales de los mismos, los requisitos exigidos para su desempeño y la determinación de sus 

retribuciones complementarias. 

Lo anterior se complementa mediante el art. 126. del  R D Legislativo 781/1986, de 18 de abril  (RCL 

1986, 1238 y 2271)  , por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes 

en materia de Régimen Local (...)  

Se constata que frente a las Relaciones de Puestos de Trabajo, la plantilla tiene un ámbito más 

reducido. No determina las características esenciales del puesto, ni los requisitos para su ocupación. 

Su finalidad es predominantemente de ordenación presupuestaria lo que, en principio, la exime de 

negociación sindical. Se trata de estructurar las plazas de los distintos Cuerpos y Escalas [subliñado 

noso]. 

Unha vez aceptada a natureza económico-orzamentaria da plantilla, o fundamento quinto adícase a 

fundamentar a exencion de negociación sindical da plantilla mediante análise da evolución xurisprudencial do 

propio Tribunal Supremo: 

1. Así la  STS de 16 de noviembre de 2001  (RJ 2001, 9752) , recurso de casación 7185/1997, FJ 7º, 

esgrimida por el Ayuntamiento recurrente, declaró que la plantilla es un instrumento de ordenación 

del personal que se presenta como una típica manifestación de la potestad organizatoria del 

Ayuntamiento a confeccionar anualmente a través del presupuesto. Concluyó en el mismo FJ séptimo 

que no era preciso que " la modificación de la plantilla deba someterse a la negociación con los 

Sindicatos a través de la Mesa de negociación " al entenderla excluida de las materias aludidas en el 

art. 32 de la Ley 9/1987 y si incluirla entre las que, en aplicación del art. 34.2 de la misma Ley , 

requiere el sometimiento a informe en los términos de los arts. 30 y 31.2. al preponderar los " aspectos 

organizatorios y presupuestarios propios de la potestad organizatoria municipal". 

2. La anterior doctrina es reiterada en la  STS de 20 de octubre de 2008  (RJ 2008, 7800) , recurso de 

casación 6078/2004 , FJ 3º , si bien añade un aspecto relevante en lo que aquí concierne. Y es que (FJ 

4º) supondría vulneración del derecho a la negociación colectiva si la aprobación de las plantillas 
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permitiera la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, transformando "la naturaleza de dos 

puestos de trabajo, que pasan de estar reservados a funcionarios de carrera, a ser personal eventual". 

3. En la  STS de 17 de julio de 2012  (RJ 2012, 8097) , recurso de casación 3547/2011 se toma en 

cuenta el  art. 90.1    LBRL y el 126.1. del  TRRL para, con transcripción de la STS de 20 de octubre 

de 2008, afirmar en su FJ 4º que "la aprobación de la Plantilla Orgánica no es sino la aprobación de 

una partida de los presupuestos, que podrá prever un número de funcionarios menor que el establecido 

en la Relación de Puestos de Trabajo (al existir por ejemplo vacantes que por motivos presupuestarios 

se decida no cubrir) pero que no puede contradecir en el contenido, naturaleza y número máximo de 

plazas, a las previsiones previstas en la Relación de Puestos de Trabajo". Todo ello en el ámbito de la 

impugnación en instancia de una RPT, aunque, como recalca el inciso final del FJ4º, los preceptos 

denunciados como infringidos se refieren a la plantilla y no a la Relación de Puestos de Trabajo. 

También el FJ 4º reproduce la  STS de 28 de noviembre de 2007  (RJ 2008, 890) , recurso de casación 

nº 1128/2003 , que señala : "La conexión entre plantilla y Presupuesto, dispuesta por la LRBRL (art. 

90) y el TRRL ( arts. 126 y 127 ), responde a la finalidad de que todos los puestos de trabajo de la 

Entidad local cuenten con la correspondiente dotación presupuestaria que permita la viabilidad 

económica de los mismos; y esta finalidad, en el caso litigioso, ha de considerarse alcanzada desde el 

momento en que hubo simultaneidad en la aprobación de la Plantilla y la aprobación provisional del 

Presupuesto y, posteriormente, ésta última quedó definitivamente aprobada por no haber sido 

estimadas las alegaciones que fueron presentadas." 

Insiste la Sentencia de 17 julio 2012 , en su FJ 4º que "establecida la Relación de Puestos de Trabajo 

como el instrumento idóneo para la modificación del contenido, valoración de complementos, etc., de 

cada puesto de trabajo, es claro que no puede modificarse sino a través de ésta, y no por una simple 

aprobación de la plantilla" . Que es un instrumento distinto. 

Y reitera lo dicho en la  STS de 19 de diciembre de 2011  (RJ 2012, 2868) sobre que "La infracción de 

los principios proclamados en el artículo 90.1 LRBRL (racionalidad, economía y eficiencia), a los que 

también remite el artículo 126.1 del TRRL , están expresamente referidos a las plantillas por lo que 

no puede declararse que hayan sido infringidos por la RPT directamente combatida en el actual 

proceso". 

Despois deste repaso da súa propia xurisprudencia, a Sala do Tribunal Supremo céntrase en argumentar polo 

miúdo a distinción entre plantilla e relación de postos de traballo: 

“Tras lo expuesto como marco en que desenvolverse, procede analizar la confusión que denuncia la 

administración recurrente entre plantilla y relación de puestos de trabajo. 

Lo anterior puede derivar de que, en ocasiones, este Tribunal ha dictado sentencias en recursos de 

casación en que el acto impugnado en origen eran tanto la modificación de la plantilla vinculado a la 
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aprobación presupuestaria como acuerdo municipal como la aprobación de la relación de puestos de 

trabajo centrándose, esencialmente, en esta última donde si la legislación más arriba enunciada exige 

la negociación colectiva. 

1. La  Sentencia de 18 de marzo de 2011  (RJ 2011, 2204) , desestima el recurso formulado por una 

Diputación Provincial frente a una sentencia que anula dos acuerdos por inexistencia de negociación 

previa en la correspondiente Mesa. Uno, que aprueba la reorganización/reestructuración de la 

plantilla del personal de la Diputación para adecuarla a la realidad organizativa de la Corporación 

y Otro ,que modifica la Relación de Puestos de Trabajo para adecuarla a la realidad social, creando, 

modificando, amortizando puestos. 

Valora este Tribunal Supremo las particulares circunstancias del caso en el FJ Quinto con referencia 

al Acuerdo de Condiciones de Trabajo de los funcionarios de la citada Diputación que establece la 

negociación no sólo para las Relaciones de Puestos de Trabajo sino también para la plantilla 

orgánica. Y, a la regla establecida respecto a la modificación de puestos de trabajo exigida cuando 

no suponga creación, redistribución de puestos, revalorización de puestos, denominación de puestos 

de trabajo o ejecución de sentencias firmes. En el caso concreto afectaba a la titulación exigida para 

el ingreso, amortización, características y retribuciones de los puestos de trabajos concernidos. 

2. La  STS de 24 de junio de 2011 (RJ 2011, 5566) confirma la sentencia anulatoria de instancia que 

anula el acuerdo municipal que aprueba un presupuesto general y la plantilla y la relación de puestos 

de trabajo en cuanto crea cuatro plazas de policía municipal sin haber observado el requisito de la 

previa negociación con los sindicatos. 

En el FJ 3º se focaliza la razón de decidir en que la creación de cuatro nuevas plazas en la Relación 

de Puestos de Trabajo forma parte de las materias que deben ser objeto de negociación conforme al 

art. 37  EBEP. 

3. La  STS de 26 de octubre de 2011 (RJ 2012, 1568) examinó una sentencia en la que lo 

originariamente impugnado era la aprobación de la plantilla y la modificación de la relación de los 

puestos de trabajo, también con invocación por la Corporación Local del art. 90.1 de la LBRL y la 

innecesariedad de sometimiento a negociación. 

La razón de decidir radica en el enjuiciamiento de la RPT. 

Se dijo en su FJ 5º que “el hecho de que la RPT afecte a materias de indole económica, no choca con 

que esta afectación tenga que tener su reflejo necesariamente en los Presupuestos del Ayuntamiento y 

en otros instrumentos normativos, y ello es consecuencia de la complementariedad del ordenamiento 

jurídico” concluyendo en la necesidad de la negociación colectiva cuando la relación de puestos de 

trabajo afecta a las condiciones de trabajo. 
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Todo ello tras citar la  STS de 6 de julio de 2011  (RJ 2011, 6220), con amplia cita jurisprudencial 

anterior respecto a que la preceptiva negociación colectiva exige que la concreta actuación de la 

Administración “tenga un contenido sustantivo y una incidencia en la ordenación de las condiciones 

de trabajo”. 

4. Lo dicho en la precedente sentencia fue reiterado en la  STS de 8 de octubre de 2012  (RJ 2012, 

10197)  al resolver el recurso de casación 5914/2010 dada la coincidencia de los motivos de recurso 

promovido por la Corporación municipal recurrente en relación a idénticos acuerdos municipales 

cuyo FJ Tercero reproduce los FJ Quinto y Sexto de la STS de 26 de octubre de 2011 . 

5. En la  STS de 15 de octubre de 2012  (RJ 2013, 1483), se  confirma la sentencia de instancia cuyo 

recurso se habían impugnado dos acuerdos sobre una modificación de plantilla y una relación de 

puestos de trabajo, por no haber sido objeto de negociación. Como dice el FJ 1º la sentencia de 

instancia anuló la relación de Puestos de Trabajo aprobada el 31 de octubre de 2008 en lo que hace 

a la falta de adscripción de puestos a zona o servicio y declaró nula la RPT aprobada el 19 de 

diciembre de 2008 por no haber sido objeto de negociación colectiva. 

El FJ focaliza en ambas Relaciones de Puestos de Trabajo. 

6. En la  STS de 22 de octubre de 2012  (RJ 2012, 11309), se confirma la sentencia de instancia sobre 

el incumplimiento de las previsiones contenidas en los  arts. 34   y  37   del EBEP en la aprobación de 

los presupuestos municipales impugnados que recoge plazas de nueva creación, personal de confianza 

con especificación del correspondiente grupo y coste anual de cada una de ellas lo que supone, FJ 

séptimo, “aspectos económicos y de contenido sustantivo con incidencia en las relaciones de puestos 

de trabajo que, sin duda alguna conlleva una clara repercusión en las condiciones de trabajo del 

personal funcionario y laboral”. 

Todo ello tras esgrimir en el FJ 6º, inciso final, “Sentencias de este Tribunal de 18 de mayo de 2011  

(RJ 2011, 4447), 24 de junio de 2011, 30 de noviembre de 2011 y 10 de julio de 2012, entre otras, en 

las que se exige el requisito de la negociación colectiva cuando el contenido del presupuesto o de la 

resolución de que se trate afecte a las condiciones de trabajo del personal funcionario o laboral”. 

7. La reciente  STS 8 de noviembre de 2013  (RJ 2013, 7543) cita la  STS de 21 de junio de 2013  (RJ 

2013, 5316), con cita de otras muchas SSTS anteriores respecto a que “las relaciones de puestos de 

trabajo deben ser objeto de negociación colectiva” . 

Reproduce también en parte la  STS de 26 de septiembre de 2011  (RJ 2012, 933) sobre RPT. 

También recuerda de la STS de 6 julio de 2011 el contenido del art. 32 de la Ley 9/1987 en cuanto 

establece las materias que deben ser objeto de negociación colectiva, desgranándolas para luego 

concluir que tal precepto en su apartado k) tiene una cláusula de cierre que, a modo de resumen, se 

refiere, en general, a "las materias de índole económica, de prestación de servicios, sindical, 
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asistencial y, en general, cuantas otras afecten a las condiciones de trabajo y ámbito de relaciones de 

los funcionarios públicos y sus Organizaciones Sindicales con la Administración". 

No olvida lo dispuesto en el art. 34.1 de la citada Ley 9/1987 , sobre que, en principio, están excluidas 

de esa exigencia de negociación las decisiones de la administración que afecten a sus potestades de 

organización. 

Pero recuerda que en la STS de 19 de junio de 2006 (FJ 3º), con cita de otras anteriores, SSTS de 11 

de mayo de 2005 y de 22 de mayo de 2006, “tal excepción no opera, y rige por tanto aquella exigencia 

de consulta o negociación, cuando el ejercicio de dichas potestades organizativas pueda tener 

repercusión en las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos (artículo 34.2)”. 

Añade que “lo determinante para considerar preceptiva la negociación colectiva previa es, pues, que 

la concreta actuación de la Administración afecte o tenga repercusión en las condiciones de trabajo 

de los funcionarios públicos; esto es, que tenga un contenido sustantivo y una incidencia en la 

ordenación de las condiciones de trabajo, en el bien entendido de que, como se ha destacado también 

por el Tribunal Supremo, la mera referencia a aspectos relativos a esas condiciones de trabajo, sin 

entrar en su regulación ni en su modificación, no requiere de dicha negociación colectiva previa, "ya 

que mencionarlos no significa entrar en su régimen ni variar su contenido" (entre otras, la STS de 9 

de febrero de 2004 , citada en la contestación a la demanda, o la STS de 22 de mayo de 2006 )”. 

Adiciona que deben negociarse aquellas relaciones de puestos de trabajo que procedan a su creación 

( STS de 6 de junio de 2012  (RJ 2012, 7279). 

8. También se ha prestado atención a la supresión o a la amortización siendo precisa la preceptiva 

negociación por lo que invoca la  STS de 18 de julio de 2012  (RJ 2012, 8295), en cuanto entiende que 

“afectan a las condiciones de trabajo, aun cuando lo sean como consecuencia del ejercicio de las 

potestades organizativas de la Administración”, con cita de las  SSTS, de 7 de mayo de 2010  (RJ 2010, 

4837) de  2 de diciembre de 2010  (RJ 2010, 8786) y 6 de junio de 2012, recurso de casación 4691/09”. 

Tras o anterior repaso da casuística xurisprudencial, a sentenza afronta xa no fundamento décimo o razoamento 

para a resolución do asunto sometido a casación: 

Tras lo expuesto reputamos certero el alegato de la Corporación Local respecto a la individualidad 

de las plantillas respecto a las relaciones de puestos de trabajo. 

Aquí no ha habido una modificación de plantilla y de relación de puestos de trabajo. 

Solo se ha alterado la plantilla, como refleja la sentencia impugnada, consta en las actuaciones y en 

la propia argumentación de la Corporación local recurrente. 
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Nada dicen las partes pero es notorio, por su publicación en el BOJA de 17 de noviembre de 2009 que 

la relación de puestos de trabajo fue aprobada con anterioridad, 2 de noviembre de 2009, sin que 

conste impugnación alguna. 

No ofrece duda que en el presupuesto controvertido en instancia el acto de aprobación de la plantilla 

presupuestaria y estructural, “crea, transforma (reclasifica plazas, individualiza plazas en procesos 

de reclasificación, cambia denominaciones) y amortiza plazas cuando queden vacantes tras el 

correspondiente proceso de reclasificación”. 

Si atendemos a lo que, más arriba hemos dicho, acerca de las plazas y los puestos de trabajo resulta 

patente que no son conceptos equivalentes. 

Las condiciones de trabajo de cada puesto se fijan en las Relaciones de Puesto de Trabajo que 

indicaran las correspondientes retribuciones especificas mientras en las plantillas de personal se 

especifica la denominación de la plaza, su número, el Grupo o Escala, Subescala, clase y categoría, 

cuestiones que no se engarzan con el  art. 37   EBEP. 

Aplican esta xurisprudencia do Tribunal Supremo do ano 2014 as sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza 

de Andalucía do 12 de xuño do 2017 (Málaga, RJCA 2018/153) e 26 de xuño do 2014 (JUR 2014/284839), e 

do Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña do 6 de outubro do 2015 (JUR 2015/279321).  

O Tribunal Supremo ten aplicado com posterioridade esta doutrina sobre o alcance das obrigas de negociación 

colectiva na supresión de unidades administrativas na STS do 6 de novembro do 2015 (RJ 2015/5165), se ben 

é certo que cun intenso debate doutrinal, reflectido nos votos particulares asinados por Nicolás Maurandi 

Guillén e Pablo Lucas Murillo de la Cueva, por entender que no caso concreto a confirmación da legalidade 

dun Decreto de estrutura orgánica que suprimía unidades organizativas fai inoperante o dereito á negociación 

colectiva das RPT. 

Este debate non pode considerarse xa pechado. A día de hoxe, está pendente de resolución pola sección cuarta 

da Sala Terceira do Tribunal Supremo a casación admitida a trámite por Auto do Tribunal Supremo do 4 de 

xullo do 2017 (ROJ ATS 6719/2017; relator, Segundo Menéndez Pérez) no seguinte suposto, que polo seu 

interese convén resumir brevemente. 

A Xunta de Goberno Local do concello de Gójar (Granada) adoptou un acordo o 17 de decembro do 2012, 

polo que procedía a definir as funcións do arquitecto técnico municipal a partir do seguinte exercicio 

orzamentario. O pleno do concello aprobou inicialmente o 20 de decembro o Orzamento xeral para o exercicio 

2013, coa correspondente plantilla, á que xa se incorporaba a redución de funcións do arquitecto e a rebaixa 

do seu complemento específico. O interesado presentou alegacións, entendendo que a ausencia de negociación 

colectiva e falta de procedemento para a modificación das condicións de traballo determinaban a invalez do 

acto. As alegacións foron desestimadas mediante Acordo do Pleno do 31 de xaneiro do 2013. Na mesma 

sesión, aprobouse con carácter definitivo o Orzamento cos seus correspondentes anexos. 
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Interposto recurso contencioso-administrativo, a sentenza do 22 de setembro do 2014, do xulgado contencioso-

administrativo nº 4 de Granada (PA 215/2013) estimou o recurso, com base en que “ya exista RPT o en 

ausencia de ella, la modificación de las características de un puesto de trabajo, entre las que se incluyen las 

funciones o los aspectos retributivos, sólo puede realizarse a través de la RPT y nunca a través de la 

modificación de la Plantilla como ha hecho el Ayuntamiento demandado". Interposto recurso de apelación, a 

sentenza do 18 de outubro do 2016 da Sala do Contencioso-Administrativo do TSX Andalucía (sede de 

Granada) estimou a apelación ao abeiro da xurisprudencia do Tribunal Supremo (SSTS de 9 de xullo do 2012 

e 29 de outubro do 2012), conforme á cal o próprio art. 74 EBEP habilita outros instrumentos organizativos 

similares á RPT, polo que a ausencia de RPT, de seu, non pode provocar a nulidade de pleno dereito dos actos 

impugnados. 

Así as cousas, o auto de admisión da casación considera concorrente neste caso o preceptivo interese 

casacional obxectivo para a formación de xurisprudencia. En concreto, se “en ausencia de RPT en un 

determinado ayuntamiento son “instrumentos organizativos similares”, en el sentido del artítulo 74 EBEP, el 

anexo de personal y la plantilla de personal aprobados con su Presupuesto general. Y, en caso afirmativo, 

qué trámites o exigencias han de precedera esa aprobación, y cuáles determinaciones há de contener, para 

que puedan serlo”. 

Finalmente, convén lembrar outro factor a ter en conta na determinación das diferenzas entre plantilla e RPT.  

Trátase da xurisprudencia introducida polo Tribunal Supremo no ano 2014, tras unha longa serie de 

pronunciamentos dispares, sobre a natureza xurídico-administrativa das RPTs.  

En efecto, a STS de 5 de febreiro de 201417 estableceu que as RPT se consideran a todos os efectos como 

actos administrativos, afastándose da tradicional xurisprudencia que as consideraba como disposicións xerais 

aos efectos da súa impugnación procesual na orde contencioso-administrativa. 

Escolmemos do fundamento xurídico 4º as principais afirmacións desta sentenza de 5 de febreiro do 2014: 

“La RPT no es un acto ordenador, sino un acto ordenado, mediante el que la Administración se 

autoorganiza, ordenando un elemento de su estructura como es el del personal integrado en ella. (…) 

Es cierto que la RPT junto con el significado de autoorganización de su estructura, produce significativos 

efectos en el estatuto de los funcionarios que sirven los distintos puestos, de ahí la posible calificación de 

los problemas a que da lugar en esa incidencia como cuestiones de personal, según viene apreciándose por 

constante jurisprudencia. Pero tal incidencia no es razón suficiente para entender que sea la propia de una 

norma jurídica de regulación del estatuto funcionarial. 

Tal estatuto viene integrado por la Ley y por sus distintos Reglamentos de desarrollo, y lo único que hace 

la RPT al ordenar los distintos puestos, es singularizar dicho estatuto genérico en relación con cada puesto, 

                                                 
17  RJ 2014/1572; relator: Vicente Conde Martín de Hijas.  
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al establecer para él las exigencias que deben observarse para su cobertura y los deberes y derechos de los 

genéricamente fijados por las normas reguladores del estatuto de los funcionarios, que corresponden a los 

funcionarios que sirven el puesto. Pero tales exigencias, deberes y derechos no los regula la RPT, sino que 

vienen regulados en normas jurídicas externas a ella (categoría profesional, nivel de complemento de 

destino, complemento específico, en su caso, etc...), siendo la configuración del puesto de trabajo definido 

en la RPT simplemente la singularización del supuesto de hecho de aplicación de dichas normas externas. 

En tal sentido la función jurídica de la RPT no es la de ser norma de ordenación general y abstracta de 

situaciones futuras, sino la de ser un acto-condición, mediante el que, al establecer de modo presente y 

definitivo el perfil de cada puesto, este opera como condición y como supuesto de hecho de la aplicación al 

funcionario que en cada momento lo sirve de la norma rectora de los diversos aspectos del estatuto 

funcionarial”18. 

Apartir desta sentenza, pois, é a caracterización xurídica como actos administrativos – en concreto, na 

modalidade de actos-condición– a que determina a súa dinámica en canto á súa produción, validez, eficacia, 

impugnabilidade, procedementos e requisitos de impugnación. Máis concretamente, derívase do anterior as 

seguintes consecuencias:  

- O coñecemento dos recursos contra as RPT aprobadas polas entidades locais non corresponde xa á 

Sala do Contencioso-Administrativo do TSXG, senón aos Xulgados do Contencioso-Administrativo 

que correspondan en cada caso;  

- Os prazos de recurso serán os correspondentes aos actos administrativos. 

- As RPT únicamente serán susceptibles de recurso directo, pero non indirecto, sen que tampouco poda 

promoverse a cuestión de ilegalidade. 

- Non cabe recurso de casación contra as sentenzas de instancia, por tratarse de cuestións de persoal, o 

que veda o acceso das controversias sobre esta materia ao Tribunal Supremo. 

Frente a esta interpretación, sen embargo, debe lembrarse que a natureza xurídica das plantillas, como 

anexos integrantes dos orzamentos anuais da corporación local, que habilitan gasto público anual, resulta 

atraída por estes ao ámbito das disposicións de natureza regulamentaria.  

Isto é, posúen unha natureza normativa, ben que orzamentaria, e nesa medida se diferenzan das RPT 

encanto ao seu rexime de impugnación contenciosa: o seu coñecemento lle corresponde ás salas do 

                                                 
18 O voto particular a esta importante sentenza, asinado polos maxistrados Nicolás Maraudi Guillén e Pablo Lucas 
Murillo de la Cueva, é especialmente claro á hora de sinalar a dupla funcionalidade ou contido das RPT: “Desempeñan, 
en efecto, una primera función organizativa consistente en definir la última unidad en que se diversifica la estructura de 
cada Administración Pública: el puesto de trabajo, estableciendo algunos de sus elementos, entre otros, los cuerpos y 
escalas a que está adscrito, el sistema de provisión y las retribuciones complementarias. Y, además, cumplen un 
segundo cometido, en este caso de ordenación , pues completan el régimen jurídico de los funcionarios con unos 
elementos o derechos que no aparecen en las regulaciones legales y reglamentarias. Nos referimos a la identificación 
de los cuerpos y escalas a los que se adscribe cada puesto de trabajo, la cual integra la regulación del derecho a la 
movilidad de los funcionarios de esos cuerpos y escalas mediante la indicación de los concretos puestos en que puede 
ejercitarse. Y, también, a las retribuciones complementarias porque, al fijarlas, las relaciones de puestos de trabajo 
definen una parte del contenido de los derechos retributivos del funcionario que no figura en ninguna norma jurídica”. 
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contencioso-administrativo dos Tribunais Superiores de Xustiza, e cabe contra eles recurso directo e 

indirecto, así como casación perante o Tribunal Supremo.  

Así se ten feito nos casos dos ultimos anos nos que algúns orzamentos municipais incluían incrementos 

retributivos ou creación de prazas de persoal fóra dos parámetros básicos establecidos anualmente polas 

leis de orzamentos xerais do Estado. 

Como pode observarse, a difícil distinción xurídica entre norma-acto administrativo19 maniféstase tamén, 

no plano dos instrumentos organizativos do persoal, dun xeito que non parece moi propicio para a 

seguridade xurídica. 

4. OS LÍMITES DA POTESTADE DE AUTOORGANIZACIÓN NA ELABORACIÓN DAS RPT 

Indicar finalmente que a elaboración dunha RPT supón exercitar unha potestade administrativa 

concreta, a potestade de autoorganización, que ten unha natureza esencialmente discrecionaria.  

Por esa razón, a entidade local debe respectar certos condicionamentos procedimentais e substantivos 

necesarios para a correcta expresión desa discrecionariedade: 

 Exixencia de motivación das decisións adoptadas, xustificación que debe recollerse na propia RPT, 

en especial da súa memoria xustificativa, ou resultar do expediente tramitado para a súa aprobación 

(neste sentido, vid. a STS de 27 de marzo de 2006). 

 A veracidade dos feitos determinantes das solución adoptadas (isto é, a veracidade das funcións e 

características dos postos de traballo das que derivan a súa posición dentro do organigrama 

administrativo, a súa adscrición a un posto ou escala, a titulación ou experiencia exixida para ocupalo, 

a forma de provisión e as retribucións complementarias). 

 O respecto polos principios xerais que informan a actuación administrativa en xeral 

(obxectividade, eficacia, eficiencia) e a política de persoal e a elaboración das RPT en particular 

(as necesidades do servizo). Estes parámetros obrigan a obxectivar canto posible a valoración 

individualizada dos postos de traballo. 

 Cumprimento das normas que, con carácter preceptivo, teñen que ser observadas na elaboración 

da RPT, nomeadamente a necesidade de negociación coa representación dos empregados 

públicos nos termos previstos polos instrumentos de negociación colectiva en vigor. 

Neste sentido, convén salientar que o Convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Betanzos, 

publicado no BOP nº 66, do 6 de abril do 2007, así como o Acordo regulador das condicións de traballo 

do persoal funcionario do Concello de Betanzos, publicado no BOP nº 62, do 31 de marzo do 2017, 

establecen unha serie de regras precisas sobre o contido da RPT20, que vinculan o uso das potestades 

discrecionais do Concello á hora de elaborar a RPT. 

Asi, o artigo 79 do Convenio Colectivo do persoal laboral establece que:  

                                                 
19 Vid. unha discusión actualizada deste problema en José Luis MEILÁN GIL e Marta GARCÍA PÉREZ, Norma y acto administrativos, 

Madrid, Iustel, 2018. 
20  
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1) O Concello de Betanzos estrutura a súa organización a través da Relación de Postos de Traballo que é 

o instrumento técnico por medio do cal se realiza a ordenación do seu persoal, de acordo coas necesidades 

dos servizos, e que comprenden a denominación dos postos, as características esenciais destes, os grupos 

de clasificación profesional coa titulación esixida para o desempeño, se é o caso, ás escalas de funcionarios 

ou os grupos profesionais do persoal laboral, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.  

2) A creación, modificación, refundición e supresión de postos de traballo realizarase por medio da 

Relación de Postos de Traballo.  

3) O persoal comprendido no ámbito de aplicación deste Convenio ocupará postos de traballo, 

singularizados ou non singularizados, de acordo coa correspondente relación. A relación de postos de 

traballo incluirá os correspondentes a todo o cadro de persoal funcionario e laboral, así como os que haxa 

que dotar a través da correspondente oferta de emprego. Igualmente, a Relación de Postos de Traballo 

determinará a forma de provisión e acceso aos postos singularizados nela determinados.  

4) Os postos de traballo do Concello de carácter administrativo serán desempeñados por funcionarios 

públicos. Exceptúanse da regra anterior e poderán ser desempeñados por persoal laboral:  

a) Os postos de natureza non permanente e aqueles en que as súas actividades se dirixan a satisfacer 

necesidades de carácter periódico e descontinuo.  

b) Os postos en que as súas actividades sexan propias de oficios. 

c)  Os postos correspondentes a áreas de actividades que requiran coñecementos técnicos 

especializados cando non existan corpos ou escalas de persoal funcionario en que as persoas 

integrantes teñan a preparación específica necesaria para o seu desempeño.  

d) Os postos de carácter instrumental correspondentes ás áreas de mantemento e conservación de 

edificios, equipa¬mentos e instalacións, e artes gráficas, así como os postos das áreas de expresión 

artística. 

e)  Os postos de traballo de organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financeiro ou 

análogo, agás aque¬les que impliquen exercicio da autoridade, inspección ou control 

correspondente á concellería a que estean adscritos, que se reservan ao persoal funcionario.  

Os de prestación directa de servizos sociais e protección da infancia. 

5) A relación de postos de traballo do Concello será pública, e tanto na súa elaboración coma nas 

modificacións posteriores deberán ser sometidas a informe dos correspondentes órganos de representación 

do persoal municipal, cando supoñan modificación das condicións de traballo. 

Pola súa parte, os artigos 39 e 40, respectivamente, do Acordo regulador dos funcionarios do concello, 

regulan os pactos de consolidación de emprego temporal e os procesos de funcionarización de postos que, 

debendo ser desempeñados por funcionarios/as públicos/as, estean sendo desempeñados por persoal 

laboral. 

A satisfación destas exixencias determinará a conformidade a Dereito da futura RPT de Betanzos, 

excluíndo que as solucións adoptadas na mesma poidan ser cualificadas de ilegais, arbitrarias ou 

discriminatorias. 
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5. CONCLUSIÓNS SOBRE A SITUACIÓN ACTUAL DOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN DO PERSOAL DO CONCELLO DE BETANZOS 

Tras este repaso da xurisprudencia de referencia, e unha vez contrastado o seu teor coa situación actual dos 

instrumentos de ordenación do persoal en vigor no Concello de Betanzos, cabe concluir que: 

 Se ben legalmente a distinción entre RPT e plantilla municipal non aparece configurada dunha 

maneira nítida, a xurisprudencia ten ido afinando os criterios de distinción respectiva: ambos 

son instrumentos de ordenación dos recursos humanos que difiren en canto á súa natureza 

xurídica, finalidade, procedemento de elaboración, formas de negociación e trámites de 

impugnación. 

 Os cadros de persoal da plantilla municipal constitúen instrumentos de ordenación dos recursos 

humanos de natureza orzamentaria, que non cabe confundir coas RPT, nin polo seu contido, nin 

pola súa finalidade, nin pola súa vixencia temporal. A súa aprobación e vixencia se vinculan ao 

ciclo orzamentario anual dos orzamentos da corporación municipal. 

 No caso do Concello de Betanzos, os documentos do 2008 e 2016 achegados como punto de partida 

dos traballos da empresa adxudicataria do contrato de elaboración da RPT do concello de Betanzos 

non poden ser considerados verdadeiras Relacións de Postos de Traballo, senón cadros de 

persoal correspondentes á plantilla municipal. 

 Non existe na actualidade no Concello de Betanzos unha Relación de Postos de Traballo que 

cumpra os requisitos legal e xurisprudencialmente establecidos para este instrumento típico de 

ordenación do persoal. 

 En consecuencia, o proceso de elaboración da RPT actualmente en marcha dará como resultado 

a aprobación da primeira RPT do Concello de Betanzos. 

 Até entón, seguirán sendo de aplicación os cadros de persoal que se recollen como Anexos dos 

Orzamentos xerais da corporación municipal, ben como e os acordos e convenios do 2017 aprobados 

respecto do persoal funcionario e persoal laboral, respectivamente. 

É a miña opinión, que someto gostosamente a calquera outra mellor fundada en Dereito. 

 

Carlos A. Amoedo Souto 
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