ACTA 2020/03 DA SESIÓN EXTRAORDINARIA DO PLENO DO CONCELLO DE
OROSO DO 18/03/2020
No salón de Plenos da Casa do Concello , ás 09:30 horas do 18/03/2020, coa asistencia de:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Manuel Mirás Franqueira – alcalde – (PSdeG-PSOE)
Vanesa Boo Martínez (PSdeG-PSOE).
Antonio Leira Piñeiro (PSdeG-PSOE)
Luis Rey Villaverde PSdeG-PSOE)
Javier Grela Mosquera (PSdeG-PSOE)
Beatriz Rodeiro Fernández (PSdeG-PSOE)
Alexander Doval Expósito (PP)
Lidia López Gándaras (PP)
José Carlos Mosquera Boo (PP)
Isabel Fernández Gallego (BNG).

Actúa como secretario do Pleno, o da Corporación D. Federico Suárez Cancelo e asiste
igualmente o Interventor da Corporación, D. Félix Carrasco del Pozo.
Constitúese o Pleno da Excma. Corporación en sesión EXTRAORDINARIA conforme á
convocatoria e segundo a seguinte ORDE DO DÍA:
I

PARTE RESOLUTORIA

1.-Aprobar se procede a modificación da relación de postos de traballo do Concello de
Oroso.
2.-Aprobar se procede inicialmente o orzamento municipal correspondente ao exercicio
2020.
O alcalde declara aberta a sesión en primeira convocatoria procedendo a continuación a
tratar os diferentes asuntos incluídos na orde do día:
1.-Aprobar se procede a modificación da relación de postos de traballo do Concello de
Oroso.

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Logo de ver a proposta de acordo que di:
“Considerando a providencia de alcaldía de data 10/03/2020 que, logo da
negociación levada a cabo cos representantes sindicais sobre a proposta de
modificación da Relación de Postos de Traballo que tivo lugar o día 20/02/2019
ordeaba o inicio do expediente de modificación da Relación de Postos de Traballo
do Concello de Oroso.
Visto o Informe favorable da Secretaría do 10/03/2020.
Considerando que é de interese para os traballadores a aprobación da RPT pola
incidencia que a mesma ten na clarificación das funcións do persoal do Concello e
a súa íntima relación coas retribucións dos mesmos, prevendo na mesma a suba do
2,00 % do complemento específico respecto ás vixentes a 31/12/2019, segundo o
disposto no artigo 3 do Real Decreto-lei 2/2020, de 21 de xaneiro de 2020.
Tendo en conta que a competencia para a aprobación da Relación de postos de
traballo está atribuída ao Pleno da Corporación, en virtude do establecido, no
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artigo 22.2 i) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
o disposto no artigo 123 do RD 2568/1986, do 26 de novembro, esta Presidencia
propón ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa a aprobación da seguinte
PROPOSTA:
PRIMEIRO: Efectúa-la modificación da Relación de Postos de Traballo do
Concello de Oroso de conformidade coa proposta de alcaldía asinada con data de
10/03/2020.
SEGUNDO. De conformidade co disposto no artigo 202 da lei 2/2015 de emprego
público de Galicia, proceder á exposición pública do presente acordo por un prazo
de 20 días, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e
formular ante o Pleno as reclamacións que estimen oportunas.
TERCEIRO. O presente acordo entenderase definitivamente aprobado no caso de
non formularse reclamacións durante o prazo de exposición pública.”
Ábrese unha queda de intervencións.
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Toma a palabra D. Alexander Doval Expósito (PP) quen afirma que so vai a facer
unha intervención para os dous puntos da orde do día, considera que celebrar esta
sesión extraordinaria coa situación de estado de alerta sanitaria que vive o país é
unha irresponsabilidade, se lle está a dicir á xente que non saía da casa e vostede
mantén o pleno, todas as Administracións pararon a Fegamp recomenda suspender
todas as sesións dos órganos colexiados e crear unha comisión de seguimento da
crise e sen embargo se mantén este pleno. Afirma que non sabe que presa pode
haber en aprobar os orzamentos nesta situación. En todo caso uns orzamentos que
destinan 30.000 euros a propaganda, uns orzamentos con informes desfavorables
de Secretaría e Intervención, uns orzamentos que prevén un 17% mais de ingresos
que manteñen a plusavalía que moitas veces manifestamos que estamos en contra
da mesma, que contemplan uns ingresos de 45.000 euros en multas urbanísticas e
14.000 euros en multas de tráfico. É unha vergoña manter o pleno, se lle está a
dicir á xente que vaia ás súas casas e sen embargo estamos a dar este exemplo. A
única medida que se puxo en marcha polo Concello foi poñer o teléfono de
servizos sociais que está en todo caso colapsado. Deberíase crear a comisión de
seguimento do coronavirus e non este pleno.
O Sr. Alcalde afirma que para facer esa intervención a podía ter aforrado xa que
todo o que dixo xa era o que sabíamos que ía a dicir. O Pleno mantívose porque xa
estaba convocado antes de que se decretase o estado de alarma por iso se mantivo e
en todo caso tomando as medidas de seguridade.
O Sr. Alcalde da por rematado o debate sometendo a proposta de acordo a votación
e o Pleno por:
Votos a favor: dez (6 do PSdeG-PSOE; 3 do PP e 1 do BNG).
Votos en contra: ningún ( 0 votos ).
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) adopta o seguinte acordo:
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PRIMEIRO: Efectúa-la modificación da Relación de Postos de Traballo do
Concello de Oroso de conformidade coa proposta de alcaldía asinada con data de
10/03/2020.
SEGUNDO. De conformidade co disposto no artigo 202 da lei 2/2015 de emprego
público de Galicia, proceder á exposición pública do presente acordo por un prazo
de 20 días, contados a partir do seguinte ao da súa publicación no Boletín Oficial
da Provincia, durante os cales os interesados poderán examinar o expediente e
formular ante o Pleno as reclamacións que estimen oportunas.
TERCEIRO. O presente acordo entenderase definitivamente aprobado no caso de
non formularse reclamacións durante o prazo de exposición pública
MODIFICACIÓN DO ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO E DA
RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE OROSO

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
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CONSIDERANDO a necesidade de modificación da Relación de Postos de
Traballo do Concello de Oroso polas seguintes razóns:


A suba das contías do complemento específico do 2 % respecto as vixentes
a 31/12/2019, segundo o disposto no artigo 3 do Real Decreto-lei 2/2020,
de 21 de xaneiro de 2020, polo que se aproban as medidas urxentes en
materia de retribucións no eido do sector público, así coma a actualización
na mesma porcentaxe do valor dos puntos máximo e mínimo recollida na
RPT.



A creación do posto de Tesouraría reservado a funcionarios de Habilitación
de carácter nacional, de conformidade co disposto na lei de bases de
réxime local 7/85, e a conseguinte eliminación do posto de AdministrativoTesoureiro.



A necesaria reestruturación do departamento de Intervención-Tesouraría,
que pasa a denominarse departamento de Intervención e Xestión
Económica, dividido en dous negociados, Nóminas e Contabilidade e
Contratación. No negociado de Contratación créase un posto de técnico, a
cubrir por promoción interna, tendo en conta a necesidade de dotar de
persoal polas novas necesidades creadas pola lei de contratos do sector
público, namentres ao posto de Administrativo do Negociado de
Contabilidade e Nóminas adscribirase a persoa que desempeña na
actualidade as labouras de Tesoureira, recoñecéndose un Complemento
persoal transitorio absorvible cos incrementos anuais do Complemento
específico para compensar a perda retributiva sufrida coma consecuencia
da creación da praza de Tesouraría reservado a funcionarios de
Habilitación de carácter nacional e a súa conseguinte remoción do posto de
traballo, todo iso de conformidade co previsto no artigo 60.5 do Acordo
regulador das condicións de traballo do persoal funcionario do concello de
Oroso (BOP 8/2/2008).



A inclusión dentro da RPT do posto de Profesor de Educación da Aula de
Informática, tendo en conta que aínda que trátase dun posto
subvencionado, polo tempo que leva prestándose o servizo, considerase un
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posto estrutural que debe incluírse no organigrama do concello de Oroso
considerando que cumpre os requisitos establecidos no artigo 19.un.9 da
Lei 6/2018 de 3 de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano
2018, vixente hoxe en día, como estabilización das prazas de emprego
temporal.


A conversión do posto de Encargado de Deportes de persoal laboral a
funcionario Técnico de Deportes da escala de administración especial,
tendo en conta as modificación lexislativas que aconteceron dende a
aprobación inicial da RPT, singularmente a lei de función pública de
Galicia, que veñe a establecer a regra xeral de que os postos de traballo nas
administración públicas, deben ser desempeñados por persoal funcionario.

En consecuencia, dispoño que se proceda a iniciar o procedemento de modificación
da Relación de Postos de Traballo do Concello de Oroso segundo a proposta
Anexa.
A relación de postos de traballo, tralas modificacións propostas quedaría do
seguinte xeito:
ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO. POSTOS ADSCRITOS
NEGOCIADO DE ALCALDÍA.
- Secretaría de Alcaldía.
DEPARTAMENTO SECRETARÍA E RÉXIME INTERNO.
- Secretario Xeral – Coordinador.
Negociado Servizos Xerais e Arquivo.
- Admtvo-Encargado de Negociado
- Auxiliar administrativo base
Negociado Rexistro, Información e
- Admtvo-Encargado de Negociado
Atención Cidadán.
- Auxiliar Notificador.
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DEPARTAMENTO DE INTERVENCIÓN E XESTIÓN ECONÓMICA
- Interventor Xeral-Coordinador
Negociado de Contabilidade e Nóminas
- Administrativo-Encargado de Negociado
Negociado de Contratación

-

Técnico de contratación
Administrativo

DEPARTAMENTO DE TESOURARÍA, RECADACIÓN E XESTIÓN TRIBUTARIA
-Tesoureiro
OFICINA TÉCNICA DE URBANISMO.
Oficina Técnica

-

Arquitecto Superior (coordinador)
Arquitecto técnico
Administrativo

DEPARTAMENTO DE POLICÍA E SEGURIDADE CIDADÁ
Policía Local
- Un oficial
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-

3 Policías

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS.
Brigada de obras
- Encargado de obras
- Oficial de primeira (2)
Brigada de Servizos Básicos
- Operarios de limpeza (3)
- Condutor-Tractorista (2)
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS
-Traballador Social. (2)
- Educador Social
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN E CULTURA
- Auxiliar Técnico de Biblioteca e Cultura (3)
- Profesor-Encargado Aula Informática.
- Conserxe colexio.
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DEPARTAMENTO DE DEPORTES
Departamento de Deportes

-

Técnico de Deportes
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FICHAS DESCRITIVAS INDIVIDUAIS DOS POSTOS DE TRABALLO DO CONCELLO DE
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OROSO
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CÓDIGO

00.01.01

DENOMINACIÓN

Secretaría Alcalde

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Negociado de Alcaldía

TIPO DE PERSOAL

Eventual de Confianza

ESCALA
GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL

C2
16
Responsabilidades xerais:
- As propias dunha secretaría de oficina dun alto cargo.
- As propias da súa subescala previstas nesta RPT.
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FUNCIÓNS

OBSERVACIÓNS

Tarefas máis significativas:
- Leva-lo listado de actividades, a axenda da Alcaldía.
- Coidados do protocolo e demais actos culturais que se
celebren
- Organizar as visitas.
- Efectúa-las chamadas telefónicas e recepción destas,
cando sexan dirixidas á Alcaldía ou Concellarías
delegadas, se non se optase pola súa recepción directa
polos interesados.
- Recepción de chamadas telefónicas en xeral do
Concello, cando así se requirise por circunstancias
excepcionais.
- Redacción
de
oficios,
cartas,
invitacións,
contestacións institucionais e demais que lle sexan
encargadas pola Alcaldía ou persoal corporativo que
ostente competencias de goberno.
- Presta-lo apoio no eido anterior que se lle requira
polas Concellarías Delegadas, chegado o caso.
- Prestar apoio nos supostos circunstanciais que se
produzan (vacantes no plantel, baixas, permisos) ós
Departamentos deficitarios.
- Apertura e peche das instalacións municipais, a
requirimento da Alcaldía cando deba de acudir fóra do
horario habitual de traballo.
- Terá dispoñibilidade horaria plena, debido ás
particulares necesidades da Alcaldía.
- Demais similares.
Terá especial dispoñibilidade e adicación.
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CÓDIGO

01.00.01

DENOMINACIÓN

Secretario Xeral. Coordinador

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Secretaría

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

H. N. (Secretaría de entrada)

GRUPO

A

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

A1
30
Responsabilidades xerais:
- Dación de fe e asesoramento legal preceptivo, co
alcance que determina o RD 128/2018.
- Asume a asesoría xurídica superior do Concello e
informa sobre a axeitada coordinación de tódalas
unidades e departamentos do Concello, ó confluír
neste posto, polas súas tarefas de dación de fe, a
totalidade dos expedientes que deban ser sometidos a
decisión de órganos municipais con capacidade
resolutoria.
- Responsabilízase de que tódolos expedientes
sometidos a órganos municipais con capacidade
resolutoria conteñan a documentación e informes
necesarios en cada caso.
- Asume a Xefatura do Departamento de Secretaría,
coas obrigas desta derivadas, e a responsabilidade do
seu correcto funcionamento.
- Asume a responsabilidade da tramitación dos
expedientes de persoal (procesos selectivos, cambios
situacións administrativas, etc.).
Tarefas máis significativas:
- Redacción de actas, documentos, normas e informes.
- Asume a xestión e a responsabilidade xurídicoadministrativa
última
da
área
urbanística,
coordinándose co persoal administrativo destinado
nesa Oficina Técnica na instrución dos expedientes de
licencias de obra, licencias de apertura de
establecementos, actividades molestas, policía
sanitaria e medioambiental, tramitación instrumentos
de planeamento, e en xeral, a tramitación de calquera
expediente administrativo que pertenza a esa Oficina
Técnica de Urbanismo.
- A asistencia ás sesións dos órganos colexiados, se ben
poderá delegarse noutros funcionarios cando se trate
de órganos sen facultades resolutorias.
- Emisión de informes con proposta de resolución nos
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-
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-

OBSERVACIÓNS

supostos en que legalmente proceda, así como nas
materias atribuídas ó seu Departamento cando así se
esixa ou sexa preceptivo.
Redacción material de pregos de condicións
económico-administrativas, bases de concesións ou
contratos, e de demais documentos de complexidade
técnico-xurídica, ou sinalamento dos modelos a seguir
polos funcionarios administrativos do seu
Departamento ou do Concello en xeral, ou aprobación
dos presentados por estes.
Redacción material de ordenanzas e regulamentos
municipais.
Redacción de bases de selección de persoal laboral e
funcionario.
Tramitación de expedientes de bens e patrimonio tales
como adquisición, alleamento e alteracións de bens,
concesións, expropiación forzosa, etc.
Levanza e mantemento do Inventario de Bens
municipais.
Expedientes de responsabilidade patrimonial.
Coordinación e supervisión da defensa procesual do
Concello ante os tribunais de xustiza e órganos
administrativos de natureza cuasi-xurisdiccional.
Dirixir, coordinar e asesorar no eido do seu propio
Departamento.
Presta-lo asesoramento requirido, no eido das súas
funcións, polas xefaturas dos restantes departamentos
ou unidades, no caso de asuntos ou materias que pola
súa complexidade excedan das atribucións propias dos
funcionarios que detenten tales xefaturas.
Emisión de circulares e instrucións internas respecto ó
funcionamento dos servizos e unidades, emisión e
cobertura de documentos, tramitación de expedientes,
etc.
Preparación de actuacións de órganos colexiados.
Redacción de actas dos mesmos.
Terá dispoñibilidade horaria plena.
Calquera outra de similar natureza ás anteriores e que
estean encadradas dentro da súa categoría.

Terá especial dispoñibilidade e adicación
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CÓDIGO

01.01.01

DENOMINACIÓN

Administrativo Encargado Negociado

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Secretaría e Réxime Interno
Negociado de Servizos Xerais e Arquivo

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.X.(Admtiva)

GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

C1
20
Responsabilidades xerais:
- Asume
a
xefatura
do
Negociado,
coas
responsabilidades inherentes a este.
- As correspondentes á subescala administrativa, en
xeral, do Departamento no que se integra.
Tarefas máis significativas:
- Asumirá a responsabilidade última da levanza do
Padrón Municipal de Habitantes e outros padróns.
- Apoio á Secretaría no desenvolvemento da súas
funcións ordinarias.
- Responsabilidade do depósito de tódolos documentos
que se atopen conclusos e que, polo tanto, lle sexan
remitidos polos diferentes departamentos; da súa
sistematización, inventario e ordenación, de forma
que permita unha rápida localización dos mesmos.
Tramitará, polo tanto, os expedientes de arquivo
(expurgos,
ingresos,
organización,
reconto,
clasificación, restauración...).
- Organización e levanza do arquivo municipal de
conformidade co regulamento municipal aprobado ó
respecto ou, no seu defecto, segundo as instrucións
dadas pola Alcaldía ou Concellería delegada.
- Compulsas e certificacións por delegación da
Secretaría.
- Xestión de expedientes de expropiación forzosa
- Xestión de expedientes de bens e patrimonio.
- Control e xestión do Inventario Municipal.
- A coordinación e supervisión do persoal adscrito ó
servizo.
- Redacta oficios simples ou de certa complexidade,
incluso acordos ou resolucións cos modelos que lle
facilite a Secretaría.
- Manexa
terminais,
tratamentos
de
textos,
calculadoras, máquinas de escribir, etc.
- Informa e atende ó público, en defecto de auxiliares e
subalternos.
- Distribúe o traballo entre o persoal do seu Negociado,
o supervisa e, chegado o caso, realiza as tarefas
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-

complementarias que sexan precisas para o bo
funcionamento da unidade.
Examinará os diferentes diarios e boletíns e dará conta
a cada departamento das publicacións que lle poidan
ser de interese.
Demais tarefas encomendadas por razón da súa
subescala.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

01.01.02

DENOMINACIÓN

Auxiliar Administrativo base

DEPARTAMENTO
DE ADSCRICIÓN

Departamento de Secretaría e Réxime Interno
Negociado de servizos xerais e arquivo
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TIPO DE PERSOAL F/N
A.X.(Auxiliar)
ESCALA
GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

C2
16
Responsabilidades xerais:
- Prestar tarefas de apoio administrativo no negociado,
responsabilizándose daquelas xestións administrativas sinxelas
que se lle encomenden.
Tarefas máis significativas
- Leva a cabo actividades administrativas elementais, con arranxo
a instrucións recibidas ou normas existentes, con tendencia á
repetición e con alternativas diferentes, como formalizar e
cumprimentar documentos, impresos, cadros estatísticos, etc.
Así redactará acordos ou resolucións segundo os modelos
facilitados pola Secretaría ou outros postos con facultades de
asesoramento xurídico ou Xefaturas de departamentos. A
redacción de oficios simples e certificacións.
- Realiza tarefas de atención ó público en xeral, contestando as
preguntas relativas ó Negociado ou Unidade ó que está adscrito,
e informando da marcha dos expedientes, de acordo coas
instrucións do seu superior neste senso.
- Mecanografía todo tipo de documentos.
- Recibe, rexistra, clasifica e ordena tódala documentación que
entra no seu departamento, uníndoa ós expedientes
correspondentes, que debidamente arquiva.
- Colabora na conformación e seguimento dos trámites
administrativos dos expedientes, incorporando los documentos
que van chegando á súa unidade.
- Atende e fai chamadas telefónicas para resolver aspectos da súa
competencia. Pode atender teléfonos centralizados.
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- Efectúa en xeral, todo tipo de tarefas administrativas referentes a
procedementos simples e repetitivos, tratamento de textos, etc.
- Utiliza terminais de ordenador, máquinas de escribir e calcular.
- Control e reposición do material de oficina do seu departamento.
- Fotocopias, ensobrado, encarpetado, selos, etc.
- Demais tarefas, en cada Departamento, legalmente
encomendadas á súa subescala.
OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

01.02.01

DENOMINACIÓN

Administrativo Encargado Negociado

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Secretaría e Réxime Interno
Negociado de Rexistro, Información e Atención Cidadán

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.X.(Admtiva)

GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL

C1
22
Responsabilidades xerais:
- Asume
a
xefatura
do
Negociado,
coas
responsabilidades inherentes a este.
- Correspóndelle a responsabilidade última do correcto
funcionamento do Rexistro Xeral de Documentos, da
Oficina de Asistencia en Materia de Rexistro e do
taboleiro de anuncios.
- Asume a responsabilidade última do traslado de
acordos e da realización das notificacións.
- Asume a dixitalización dos documentos presentados
de manera presencial e a asistencia aos interesados
que no dispoñan dos medios precisos para
relacionarse electronicamente coa Administración,
incluindo a utilización da súa firma electrónica,
segundo dispón os artigos 16 e 12 da lei 39/2015.
Figurará polo tanto no Rexistro de funcionarios
habilitados.
Tarefas máis significativas:
- Asumirá a responsabilidade última da levanza
material do rexistro xeral de documentos, podendo
ser auxiliado nestas tarefas polos subalternos adscritos
á súa unidade e demais funcionarios que poidan
chegar a selo.
- A coordinación e supervisión do persoal adscrito ó

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FUNCIÓNS

OBSERVACIÓNS
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-

-

-

servizo.
Responsabilidade da correcta tramitación e levanza do
coñecido como “Portelo Único”.
Compulsas, certificacións de exposición ó público, ou
similares, por delegación da Secretaría.
Redacta oficios simples ou de certa complexidade.
Manexa
terminais,
tratamentos
de
textos,
calculadoras, máquinas de escribir, etc.
Informa e atende ó público, en defecto de auxiliares e
subalternos.
Distribúe o traballo entre o persoal do seu Negociado,
o supervisa e, chegado o caso, realiza as tarefas
complementarias que sexan precisas para o bo
funcionamento da unidade.
Examinará os diferentes diarios e boletíns e dará conta
a cada departamento das publicacións que lle poidan
ser de interese, encargándose dos envíos de edictos e
anuncios para a súa publicación.
Responsabilidade última da correcta distribución da
correspondencia entre os diferentes departamentos.
Demais tarefas, en cada departamento, legalmente
encomendadas á súa subescala.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

01.02.02

DENOMINACIÓN

Auxiliar Notificador

DEPARTAMENTO
DE ADSCRICIÓN

Departamento de Secretaría e Réxime Interno
Negociado de Rexistro, Información e Atención Cidadán

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

TIPO DE PERSOAL F/N
A.X. (Auxiliar)
ESCALA
GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

C2
16
Responsabilidades xerais:
- Atención ó público e ó teléfono.
- Auxiliar a tódalas dependencias nas tarefas propias dun
subalterno de oficina.
- Especialmente a realización de notificacións de actos
administrativos.
- Apertura e peche das oficinas municipais.
- Realización de fotocopias.
- As restantes da súa subescala, no Departamento no que se
integra.
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- Tarefas máis significativas
- Información ó público sobre dependencias municipais,
localización de oficinas, xestións moi elementais, etc.
- Mensaxería interna e externa.
- Acompañar e informar ó público en xeral.
- Efectuar xestión sinxelas en bancos, correos, Delegacións,
etc.
- Atención de teléfonos centralizados.
- Venta de timbres e selos de taxas municipais.
- Apoio en actos protocolarios e recepcións, canalización do
público e visitantes, etc., e incluso acompañamento durante a
celebración de actos públicos.
- Vixilancia e custodia de oficinas, apertura e peche de
dependencias, comunicando anomalías e defectos ó servicio
de mantemento.
- Axuda en traslados de oficinas, arquivos e mobiliario.
- Clasificación de documentos para a súa posterior
distribución e aviso dos erros que se podan detectar en
nomes, direccións, etc.
- Coidado do orde e convivencia en dependencias públicas e
aviso ós responsables cando se producen alteracións.
- Operacións sinxelas e repetitivas de apoio administrativo
(fotocopias, ensobrado, encarpetado, selos, arquivo, punteo
de relacións e inventarios, pequenos traballos
mecanográficos ou de introdución de datos en ordenadores,
etc.)
- Terá dispoñibilidade horaria plena debida a eventos fóra da
xornada habitual, coas oportunas compensacións horarias.
- Notificación de documentos, avisos, sancións, etc.,
cumprindo as normas do procedemento administrativo para
asegura-la eficacia dos actos e resolucións que se notifiquen.
- Se ben a anterior función é unha das principais, nos casos
nos que así se lle ordee polo seu superior xerárquico e, en
todo caso, cando non se atope realizando tales tarefas,
asumirá as restantes funcións expostas para o posto,
prestando incluso apoio os demais Departamentos.
- Demais similares
OBSERVACIÓNS
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CÓDIGO

02.00.01

DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN
TIPO DE PERSOAL

Interventor Xeral-Coordinador

ESCALA

H. N. (Intervención Entrada)

GRUPO

A

SUBGRUPO
NIVEL

A1
30
Responsabilidades xerais:
- Xefatura dos servicios de contabilidade e control e
fiscalización interna da xestión económicoorzamentaria e financeira, co alcance que determina o
RD 128/2018.
- Asume a asesoría xurídico-económica superior do
Concello e informa sobre a axeitada coordinación e
funcionamento de tódalas unidades e departamentos
do Concello en canto ós procesos de xestión do gasto.
- Asume a Xefatura do Departamento de Intervención e
Xestión Económica, coas obrigas desta derivadas, e a
responsabilidade do seu correcto funcionamento.
- Asume a xefatura da contratación administrativa.
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FUNCIÓNS

Departamento de Intervención e Xestión Económica Coordinador
F/S

Tarefas máis significativas
- As fixadas no devandito RD 128/2018, na Lei
7/1985, Texto Refundido do Réxime Local e demais
normativa.
- Emisión de informes con proposta de resolución nos
supostos en que legalmente proceda, así como nas
materias atribuídas ó seu Departamento cando así se
esixa ou sexa preceptivo.
- A asistencia ás sesións dos órganos colexiados cando
sexa requirido ó respecto.
- Redacción material de pregos de condicións
económico-administrativas, bases de concesións ou
contratos, e de demais documentos de complexidade
técnico-xurídica, ou sinalamento dos modelos a
seguir polos funcionarios administrativos do seu
Departamento ou do Concello en xeral, en materias
propias do seu Departamento.
- Redacción material do orzamento da Entidade Local
baixo as directrices da Alcaldía-Presidencia ou
Concellería delegada de Facenda.
- Redacción material de proxectos de ordenanzas
fiscais e de prezos públicos baixo as directrices da
Concellería delegada de Facenda ou AlcaldíaPresidencia.
- Elaboración de estudios-económicos sinxelos para
determinar coste e rendemento de servizos.

Praza de Isaac Díaz Pardo, 1 | 15888 Sigüeiro, Oroso, A Coruña | T 981 691 478 | F 981 691 786

-

-

-

-

OBSERVACIÓNS

Terá especial dispoñibilidade e adicación.

CÓDIGO

02.01.01

DENOMINACIÓN

Administrativo

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

Dirixir, coordinar e asesorar no eido do seu propio
Departamento, podendo redistribuír de xeito temporal
funcións dos negociados ao seu cargo entre o persoal
do Departamento atendendo a puntas de traballo,
baixas, etc.
Presta-lo asesoramento requirido, no eido das súas
funcións, polas xefaturas dos restantes departamentos
ou unidades, no caso de asuntos ou materias que pola
súa complexidade excedan das atribucións propias
dos funcionarios que detenten tales xefaturas.
Emisión de circulares e instrucións internas respecto
ós procedementos de xestión dos ingresos e do gasto
que leven a cabo os restantes departamentos e
unidades.
Terá dispoñibilidade horaria plena.
Calquera outra de similar natureza ás anteriores e que
estean encadradas dentro da súa categoría.

Departamento de Intervención e Xestión
Negociado de Contabilidade e Nóminas

Económica

TIPO DE PERSOAL

F/N

ESCALA

A.X. (Administrativo)

GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

C1
20
Responsabilidades xerais:
- Levanza da contabilidade municipal segundo as ordes
e directrices da Intervención municipal.
- Confección e xestión das nóminas e seguros sociais.
- Substitución accidental do titular da Tesouraría
municipal no suposto de ausencia por vacacións,
permisos e baixas en defecto de nomeamento de outro
funcionario por calquera outro medio previsto na
normativa vixente.
Tarefas máis significativas:
-

Contabilización de ingresos e gastos baixo as
directrices da Intervención, coa debida coordinación
ca Tesouraría municipal.
Tramitación de facturas e certificacións de obras:
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-

-

-
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OBSERVACIÓNS

fiscalización previa a súa aprobación, confirmación
da consignación orzamentaria; tramite de tódolos
expedientes para a súa aprobación.
Cálculo de nóminas, incidencias (embargos, atrasos,
etc.) e transmisión de datos telemáticos de seguros
sociais (TCs) e retencións á Tesouraría da Seguridade
Social e Axencia Tributaria.
Colabora na obtención e aportación de datos en
informes, propostas, expedientes, traballos varios, etc.
Controla, e realiza de se-lo caso, o seguimento,
arquivo e rexistro de expedientes, documentación, etc.
Manexa follas de cálculo, tratamentos de textos,
programas informáticos específicos do seu
departamento, en especial a contabilidade municipal,
etc.
Realiza operacións concretas como cumprimentar
impresos; efectuar, verificar ou comprobar
liquidacións; levar a cabo cálculos de complexidade
media.
Informa e atende ó público, en defecto de auxiliares e
subalternos.
Demais tarefas, en cada departamento, legalmente
encomendadas á súa subescala.
Adscribirase a esta praza a actual titular do posto de
Tesouraría.
Axudicarase ao titular un Complemento persoal
transitorio absorvible cos incrementos anuais do
Complemento específico pola diferenza retributiva
entre as anteriores retribucións coma titular do posto
de Tesouraría e do posto actual.
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CÓDIGO

02.02.01

DENOMINACIÓN

Técnico de contratación

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

e

Xestión

Económica

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.X. (Xestión)

GRUPO

A

SUBGRUPO
NIVEL

A2
22
Responsabilidades xerais:
- A tramitación, seguimento e control da totalidade de
expedientes en materia de contratación do Concello
baixo a responsabilidade e supervisión da
Intervención coa coordinación precisa coa Secretaría.
- Asume a xefatura do Negociado, coas
responsabilidades inherentes a este.
- Substitución accidental da Secretaría no suposto de
ausencia por vacacións, permisos ou baixas en defecto
de nomeamento de outro funcionario por calquer
outro medio previsto na normativa vixente.

FUNCIÓNS

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
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Departamento de Intervención
Negociado de Contratación

OBSERVACIÓNS

Tarefas máis significativas:
- Emisión de informes con proposta de resolución nas
materias atribuídas ao seu Negociado cando así se
esixa ou sexa preceptivo.
- Redacción material de pregos de condicións
económico-administrativas, bases de concesións ou
contratos, e de demais documentos de complexidade
técnico-xurídica, ou sinalamento dos modelos a seguir
polos funcionarios administrativos do seu
Departamento ou do Concello en xeral, en materias
propias do seu Departamento.
- Tramitación e seguimento dos expedientes de
contratación administrativa incluíndo a secretaría das
Mesas de Contratación en defecto de outros
funcionarios do seu Departamento.
- Manexo das Plataformas electrónicas de Contratación,
asumindo a obriga de administrador das mesmas.
- Transmisión telemática dos datos dos expedientes de
contratación ao Tribunal de Contas e demais
organismos segundo a lexislación sectorial.
- Calquera outra de similar natureza ás anteriores e que
estean encadradas dentro da súa categoría.
Reservado a promoción interna.

Praza de Isaac Díaz Pardo, 1 | 15888 Sigüeiro, Oroso, A Coruña | T 981 691 478 | F 981 691 786

CÓDIGO

02.02.02

DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTO DE

Administrativo
Departamento de Intervención
Negociado de Contratación

ADSCRICIÓN
TIPO DE PERSOAL

F/N

ESCALA

A.X. (Administrativo)

GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL

C1
20
Responsabilidades xerais:
-

-

e

Xestión

Económica

Colaboración e apoio na xestión dos expedientes, na
organización do servicio e, especialmente no
seguimento dos asuntos do seu negociado segundo as
ordes e directrices da Xefatura do Negociado e
Departamento.
Trámite de expedientes e documentos de contratación.
Asume a responsabilidade da organización do arquivo
de oficina ou da unidade administrativa.
Substitución accidental da Xefatura de Negociado no
suposto de ausencia por vacacións, permisos ou
baixas en defecto de nomeamento de outro
funcionario por calquera outro medio previsto na
normativa vixente.

Tarefas máis significativas:
FUNCIÓNS
-

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
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-

-

Colabora na obtención e aportación de datos en
informes, propostas, expedientes, traballos varios, etc.
Controla, e realiza de se-lo caso, o seguimento,
arquivo e rexistro de expedientes, documentación, etc.
Redacta documentos de conformidade cos modelos
que sexan facilitados pola Xefatura do Departamento
ou Negociado.
Asume a secretaría das mesas de contratación coas
obrigas consecuentes.
Manexa follas de cálculo, tratamentos de textos,
programas informáticos específicos do seu
departamento, etc.
Realiza operacións concretas como cumprimentar
impresos; efectuar, verificar ou comprobar
liquidacións; levar a cabo cálculos de complexidade
media.
Informa e atende ó público, en defecto de auxiliares e
subalternos.
Demais tarefas, en cada departamento, legalmente
encomendadas á súa subescala de similar natureza ás
anteriores.
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OBSERVACIÓNS
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CÓDIGO

09.00.01

DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTO DE

Tesoureiro
Departamento de Tesouraría, Recadación e Xestión Tributaria

ADSCRICIÓN
TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

H. N. (Intervención -Tesouraría)

GRUPO

A

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

A1
28
Responsabilidades xerais:
1. Exerce as funcións propias da tesourería previstas na
normativa vixente y en especial no RD 128/2018.
2. Exerce as funcións propias da xestión da recadación
previstas na normativa vixente y en especial no RD
128/2018, en todo aquelo que non estivese delegado na
Deputación Provincial ou outras administracións.
3. Asume a xestión e inspección de tributos, prezos
públicos e demais ingresos de dereito público e privado
de titularidade municipal en todo aquelo que non fose
delegado á Deputación Provincial ou outras
administracións.
4. Apoio á Intervención na elaboración e liquidación do
Orzamento e Conta Xeral así como na levanza da
contabilidade.
5. Asumirá as funcións do titular do Departamento de
Contabilidade e Nóminas municipal no suposto de
ausencia do mesmo por vacacións, permisos e baixas en
defecto de nomeamento de outro funcionario por
calquera outro medio previsto na normativa vixente.
6. Prestar o asesoramento requirido, no eido das súas
funcións, polas xefaturas dos restantes departamentos ou
unidades, no caso de asuntos ou materias que pola súa
complexidade excedan das atribucións propias dos
funcionarios que detenten tales xefaturas.
7. Asume a tramitación das subvencións e plans de obras,
servizos e equipamentos solicitados a outras
administracións públicas e a súa xustificación en prazo,
cando non sexa responsabilidade de outros
departamentos e neste caso prestará asesoramento aos
mesmos, debendo coordinarse co resto dos
departamentos implicados.
8. Asume a tramitación dos expedientes de concesión de
subvencións, becas e axudas a asociacións e cidadáns,
cando non sexa responsabilidade de outros
departamentos, así como o control e xustificación das
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Tarefas máis significativas:
A. A organización da custodia de fondos, valores e
efectos, o que conlevará:
 Xestión da Caixa e as contas bancarias municipais,
incluíndo a a proposta de apertura e peche de contas
bancarias.
 Utilización do servizo da banca electrónica, mediante
a recepción e envío de ficheiros, facéndose cargo dos
ingresos das entidades colaboradoras para a súa
posterior aplicación contable.
 O control e xestión dos valores correspondentes a
fianzas, depósitos e avais, responsabilizándose do
mantemento do correspondente Rexistro e tramitando
os expedientes de devolución e cancelación dos
mesmos en tempo e forma.
B. A formación dos plans, calendarios e orzamentos de
Tesouraría, que incluirá:
 Elaboración e execución do plan de disposición de
fondos, coa finalidade de optimizar os recursos
líquidos dispoñibles e garantindo o cumprimento do
prazo máximo que fixa a normativa sobre morosidade.
 A colocación de puntas e excedentes de Tesouraría en
contas.
C. A realización dos cobros e os pagos de conformidade
coa normativa vixente e o plan de disposición de
fondos aprobado, o que implicará:
 A tramitación dos correspondentes expedientes
administrativos.
 Facer efectivas as ordes de pago, tanto orzamentarias
como extraorzamentarias mediante a utilización do
servizo da banca electrónica, ou calquera outro
método de pago admitido, asegurando a firma dos tres
claveiros.
 Formalización dos ingresos, responsabilizándose da
custodia da documentación de cobros.
 Proceder a súa correcta e efectiva contabilización,
segundo as directrices emitidas pola Intervención
municipal.
D. A subscrición das actas de arqueos diarios, mensuais,
ordinarios e extraordinarios.
E. A elaboración dos informes que determine a
normativa sobre a morosidade relativa ao
cumprimento dos prazos previstos e o período medio
de pago a provedores da Entidade Local, así coma
outros datos estatísticos e indicadores de xestión
legalmente para o pago das obrigas da Entidade Local
que deban ser fornecidos a outras administracións ou

Praza de Isaac Díaz Pardo, 1 | 15888 Sigüeiro, Oroso, A Coruña | T 981 691 478 | F 981 691 786

F.

G.

H.

I.
J.
K.
L.
M.
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N.

O.

P.

publicados na web ou outros medios de comunicación
da Entidade, sempre que se refiran a funcións propias
da tesouraría.
A xestión do endebedamento, no relativo a análise e
proposta de operacións de crédito nas súas distintas
modalidades, coa finalidade de financiar os programas
ou proxectos de inversión e atender ás necesidades de
tesouraría, asumindo, asemade, a elaboración e
tramitación dos expedientes de concertación dos
mesmos.
Elaboración e tramitación de expedientes de
liquidacións e aprobación de padróns de tributos e
prezos públicos e demais ingresos, incluíndo a
utilización das ferramentas informáticas precisas.
Xestión da facturación de aquelas actividades nas que
o concello estea obrigado a facturar segundo a
normativa vixente (residuos, cotas de urbanizacións,
taxas e prezos públicos, etc.), así coma a elaboración
periódica de declaracións e liquidacións do IVE
derivada das mesmas e a súa comunicación á Axencia
Tributaria.
Elaboración e transmisión telemática de declaracións
informativas á Axencia Tributaria (modelo 347 e
outros).
Elaboración e tramitación de expedientes relativos a
contribucións especiais e cotas de urbanización.
Elaboración e tramitación de expedientes
sancionadores en materia tributaria e de ingresos
públicos.
Asesoramento xurídico-tributario e informes en
resolución de recursos e reclamacións incluíndo
expedientes de devolución de ingresos indebidos.
Atención aos contribuíntes en todos o relacionado cos
aspectos tributarios municipais ou demais ingresos
municipais.
Emisión de informes con proposta de resolución nos
supostos en que legalmente proceda, así como nas
materias atribuídas ó seu Departamento cando así se
esixa ou sexa preceptivo.
Redacción material de pregos de condicións
económico-administrativas, bases de concesións ou
contratos, e de demais documentos de complexidade
técnico-xurídica, ou sinalamento dos modelos a seguir
polos funcionarios administrativos do seu
Departamento ou do Concello en xeral, ou aprobación
dos presentados por estes no eido das súas
responsabilidades.
Redacción material de ordenanzas e regulamentos
municipais no eido das súas responsabilidades, baixo
as directrices da concellería de Facenda e/ou AlcaldíaPresidencia.
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Q. A asistencia ás sesións dos órganos colexiados cando
sexa requirido ó respecto.
R. Asistencia á Intervención municipal mediante a
elaboración da proposta de anteproxecto do
Orzamento Municipal de ingresos.
S. A tramitación das subvencións e plans de obras,
servizos e equipamentos solicitados a outras
administracións públicas o que conlevará:
 Revisión periódica dos Boletíns Oficiais na procura de
convocatorias de subvencións e a comunicación á
Alcaldía e concellerías delegadas das mesmas.
 Preparación das solicitudes de subvencións segundo
as bases, recabando os datos, documentos e
antecedentes oportunos de outros departamentos, así
coma a súa comunicación a través de Subtel ou
calquera outra plataforma telemática.
 Contabilización dos compromisos de ingreso e dos
gastos afectados para o correcto seguimento dos
proxectos de gasto a traveso da aplicación de
contabilidade.
 Solicitudes de prórrogas.
 Xustificación dos gastos en prazo e tramitación de
emendas.
T. Instruír os expedientes de concesión de axudas e
subvencións municipais non atribuídas a outros
departamentos.
U. Comunicación de datos de convocatorias e concesión
de subvencións no formato axeitado á Intervención
para a súa transmisión á Base de Datos Nacional de
Subvencións.
V. Asesoramento ao outros departamentos que soliciten
ou tramiten subvencións (Cultura, Deportes, Servicios
Sociais, etc.).
W. Calquera outra de similar natureza ás anteriores e que
estean encadradas dentro da súa categoría e
responsabilidades.

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OBSERVACIÓNS
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CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

CÓDIGO

03.00.01

DENOMINACIÓN

Arquitecto Municipal

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Urbanismo

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.E.(Técnica)

GRUPO

A

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

A1
24
Responsabilidades xerais:
- Dirección da oficina técnica
- Elaboración de informes sobre proxectos,
certificacións de obras, licencias e outros informes
urbanísticos. Prescricións técnicas de proxectos de
obras. Memorias económicas e proxectos de
execución de obras municipais e Supervisión e
dirección técnica obras municipais.
- Dirección de planeamento.
- Xestión da execución urbanística.
Tarefas máis significativas:
- Emisión de informes nos expedientes de concesión de
licencias urbanísticas.
- Redacción de Proxectos técnicos, dirección de obras
co conxunto de tarefas incluídas (emisión actas de
trazado previo e de comprobación deste, de recepción,
certificacións de obras, liquidación final, acta de
recepción, informes sobre a súa execución,
modificacións propostas, solicitudes de devolución de
garantías definitivas, coordinación en materia de
seguridade e saúde salvo que se encomende a un
técnico diferente , etc.).
- Informes relativos á execución de obras cando fosen
dirixidas por outros técnicos, nos casos en que así se
acorde motivadamente.
- Emisión de informes nos expedientes de disciplina
urbanística, medioambiental e de reposición da
legalidade en xeral, se ben nestes casos
exclusivamente con carácter residual, como excepción
á regra xeral de que os mesmos corresponden ós
restantes técnicos do Departamento, ou cando pola
súa complexidade excedan das facultades dos
anteriores.
- Informes de supervisión de proxectos.
- Informes en materia de planeamento e xestión
urbanística.
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-

-

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

-

Redacción de memorias, presupostos e demais
documentos técnicos necesarios para a solicitude ou
xustificación de subvencións que sexan da súa
competencia.
Valoracións de terreos, inmobles ou similares,
especialmente en casos de expropiacións ou por
razóns urbanísticas.
A asistencia ás sesións dos órganos colexiados cando
sexa requirido ó respecto.
Terá dispoñibilidade horaria plena.
Demais similares, relativas ó seu eido de
coñecementos e especialización, especialmente cando
esixan a intervención de titulado superior.

OBSERVACIÓNS

Dispoñibilidade horaria

CÓDIGO

03.00.02

DENOMINACIÓN

Arquitecto técnico

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Urbanismo

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.E.(Técnica)

GRUPO

A

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

A2
22
Responsabilidades xerais:
- A emisión de informes, documentos técnicos e demais
correspondentes coa súa titulación.
Tarefas máis significativas:
- Emisión de informes nos expedientes de concesión de
licencias urbanísticas por obras e, en xeral, cando fose
da súa competencia a actividade sometida ó control
que a licencia supón.
- Íd. en expedientes de licencias de actividades e en
xeral.
- Redacción de Proxectos técnicos, Memorias
Valoradas, proxectos técnicos simplificados, dirección
de obras co conxunto de tarefas incluídas (emisión
actas de trazado previo e de comprobación deste, de
recepción, certificacións de obras, liquidación final,
acta de recepción, informes sobre a súa execución,
modificacións propostas, solicitudes de devolución de
garantías definitivas, coordinación en materia de
seguridade e saúde salvo que se encomende a un
técnico diferente , etc.) cando se trate de obras da súa
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-

-

-

-

competencia. Especialmente naqueles casos de obras
executadas por administración.
Informes relativos á execución de obras cando fosen
dirixidas por outros técnicos, nos casos en que así se
acorde motivadamente, tratándose de obras
comprendidas dentro do ámbito da súa competencia.
Emisión de informes nos expedientes de disciplina
urbanística, medioambiental e de reposición da
legalidade en xeral, cando, pola súa especificidade,
non sexan máis propios dun enxeñeiro técnico
industrial, ou cando, pola súa complexidade, requiran
de informe do arquitecto.
Informes en materia de planeamento e xestión
urbanística cando sexan da súa competencia.
Redacción de memorias, presupostos e demais
documentos técnicos necesarios para a solicitude ou
xustificación de subvencións que sexan da súa
competencia.
Valoracións de terreos, inmobles ou similares,
especialmente en casos de expropiacións ou por
razóns urbanísticas.
Demais similares, relativas ó seu eido de
coñecementos e especialización, especialmente cando
non esixan a intervención de titulado superior.

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

03.00.03

DENOMINACIÓN

Administrativo

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Urbanismo

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.X.(Administrativo)

GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL
FUNCIÓNS

C1
20
Responsabilidades xerais:
-

Colaboración e apoio na xestión dos expedientes, na
organización do servicio e, especialmente no
seguimento dos asuntos.
Trámite de expedientes e documentos.
Asume a responsabilidade da organización do arquivo
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de oficina ou da unidade administrativa.
Tarefas máis significativas:
-

-

-

Colabora na obtención e aportación de datos en
informes, propostas, expedientes, traballos varios, etc.
Controla, e realiza de se-lo caso, o seguimento,
arquivo e rexistro de expedientes, documentación, etc.
Redacta acordos ou resolucións de conformidade cos
modelos que sexan facilitados pola Secretaría do
Concello ou outros postos con facultades de
asesoramento
xurídico
ou
Xefaturas
de
departamentos.
Redacta oficios simples ou de certa complexidade.
Manexa
terminais,
tratamentos
de
textos,
calculadoras, máquinas de escribir, etc.
Realiza operacións concretas como cumprimentar
impresos; efectuar, verificar ou comprobar
liquidacións; levar a cabo cálculos de complexidade
media.
Informa e atende ó público, en defecto de auxiliares e
subalternos.
Demais tarefas, en cada departamento, legalmente
encomendadas á súa subescala.

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

04.00.01

DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN
TIPO DE PERSOAL

Oficial Policía Local

ESCALA

A.E.(S.E.)

GRUPO
SUBGRUPO
NIVEL

C

Departamento de Policía local, protección civil e seguridade
cidadá
F/S

C1
22
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FUNCIÓNS

Responsabilidades xerais:
- Funcións propias legalmente encomendadas á Policía
Local segundo a Lei de forzas e corpos de seguridade
do Estado e normativa local de aplicación.
- Xefatura e coordinación do persoal e elaboración do
plan de servizos.
- Emisión de informes e partes de incidencias ó Alcalde
ou concelleiro delegado.
- Coordinación do corpo.
- Calquera outra función que se determine pola Alcaldía
ou concelleiro delegado e estea relacionada coas
determinadas legalmente como propias dos Corpos ou
Escalas de Policía Local.

OBSERVACIÓNS

Xornada de traballo a quendas e especial dispoñibilidade.

CÓDIGO

04.00.02, 04.00.03 e 04.00.04

DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN
TIPO DE PERSOAL

Policía Local

ESCALA

A.E.(S.E.)

GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL

C1
18

Departamento de Policía local, protección civil e seguridade
cidadá
F/N

-

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FUNCIÓNS

-

-

Control da seguridade vial e ordenación do tráfico.
Cumprir coas esixencias xudiciais.
Intervencións policiais diversas.
Notificacións en ausencia ou indispoñibilidade do
auxiliar notificador
Apertura e peche da Casa do Concello fóra dos
horarios de oficina cando así sexa determinado pola
Alcaldía.
Informes Urbanísticos.
Prestará auxilio no Rexistro Xeral do Concello, ou
calquera outro rexistro.
Funcións propias legalmente encomendadas á Policía.
Local segundo a Lei de forzas e corpos de seguridade
do Estado e normativa local de aplicación, e que lle
sexan encomendadas pola propia Alcaldía ou
Concellería delegada.
Substitución do Oficial en caso de ausencia.
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CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OBSERVACIÓNS

Xornada de traballo a quendas.
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CÓDIGO

05.01.01

DENOMINACIÓN

Encargado de Obras

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Obras e Servizos
Brigada de Obras

TIPO DE PERSOAL

L

ESCALA
GRUPO

IV

NIVEL

18
Responsabilidades xerais:
- Xefatura da Brigada Municipal de Obras.
- Dirección e organización do persoal da Brigada,
organización do traballo.
- Control de facturas e pedido de material.
- Tarefas básicas en materia de seguridade e saúde
laboral.
- Dirección e supervisión directa das obras e actuacións
que se estean a realizar, transmitindo os pertinentes
informes ao coordinador departamental.
- Calquera outra tarefa propia da súa categoría
profesional ou que lle sexa encomendada
expresamente dende a Alcaldía ou Concellería
correspondente, así como da Oficina Técnica de
Urbanismo.

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FUNCIÓNS

Tarefas máis significativas:
- Execución das diferentes obras de mantemento,
reparación, conservación, reforma, ou obras novas,
maiores ou menores, que sexan encargadas pola
Alcaldía ou Concellerías delegadas nos diferentes
bens integrantes do dominio público local ou de
carácter patrimonial do Concello.
- Parques e xardíns: Corresponderalle o exercicio das
funcións necesarias para o bo funcionamento deste
servicio, como a execución de cantos traballos sexan
precisos para o adecuado mantemento e conservación
das zonas verdes de titularidade municipal, parques e
xardíns; plantacións ou sementado, podas,
repoboacións (de se-lo caso), etc...
- Apoio a outros servicios na realización de tarefas
propias do persoal de oficios, incluso as relativas á
limpeza viaria e recollida de RSU ou demais cando as
necesidades do servicio así o demanden.
- Responsabilidade da custodia dos bens municipais
adscritos ó servicio.

OBSERVACIÓNS
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CÓDIGO

05.01.02, 03

DENOMINACIÓN

Oficial de Primeira

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Obras e Servizos
Brigada de Obras

TIPO DE PERSOAL

L

ESCALA
GRUPO

IV

NIVEL

14
-

FUNCIÓNS
-

Execución de obras públicas municipais.
Reparación de edificios e bens do concello.
Labores de mantemento de edificios e bens do
concello.
Tarefas propias dun traballador con certa
especialización en traballos de albanelaría e
construción
Calquera outra tarefa propia da súa categoría ou que
lle sexa encomendada expresamente polo encargado
de obras, ou, no seu caso, directamente dende a
Alcaldía ou tamén da Oficina Técnica de Urbanismo.

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

05.02.02, 03, 04

DENOMINACIÓN

Operario de Limpeza

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Obras e Servizos
Brigada de Servizos Básicos

TIPO DE PERSOAL

L

ESCALA
GRUPO

V

NIVEL

12
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FUNCIÓNS

-

Limpeza de rúas, parques e xardíns e en xeral
espacios exteriores.
Manexo de maquinaria especializada.
Calquera outra tarefa ou función análoga e propia da
súa categoría.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

05.02.06, 07

DENOMINACIÓN

Condutor-Tractorista

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de obras e servizos
Brigada de obras

TIPO DE PERSOAL

L

ESCALA
GRUPO

V

NIVEL

14
-

FUNCIÓNS

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

-

Condución dos vehículos do Concello.
Mantemento mecánico básico e conservación dos
vehículos do Concello e accesorios.
Especialización na condución de maquinaria pesada
que o Concello estime oportuna, sobre todo no que
atinxe ó manexo do tractor e apeiros que se lle poidan
axustar.
Calquera outra tarefa propia da súa categoría ou que
lle sexa encomendada expresamente dende o
encargado de obras, ou ben directamente dende a
Alcaldía ou Concellería correspondente, ou mesmo da
Oficina Técnica de Urbanismo.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

06.00.01

DENOMINACIÓN

Traballador Social
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DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Servizos Sociais.

TIPO DE PERSOAL

L

ESCALA
GRUPO

II

NIVEL

20
En xeral, as previstas na lexislación sectorial de servicios
sociais para prestar os servicios sociais comunitarios básicos
de competencia municipal no eido da súa titulación, incluíndo:
- Atención ó público.
- Información, orientación e asesoramento de recursos e
lexislación.
- Xestión e tramitación de expedientes.
- Seguimento de casos.
- Visitas domiciliarios.
- Derivación de casos a servizos especializados.
- Investigación: de necesidades sociais, de recursos
sociais, de situacións de necesidades (elaboración de
informes e memorias anuais).
- Elaboración do proxecto anual de servicios sociais
comunitarios municipais.
- Pedimento e xustificación de subvencións do Plan
concertado e outras relacionados co financiamento
dos servizos sociais municipais.
- Promoción e organización do voluntariado social.
- Xefatura do Departamento e planificación: de
servizos, de actividades...
- Control e seguimento xunto cos educadores sociais
dos servizos prestados por empresas contratadas para
prestación de servicios das Escolas Infantís,
comedores, axuda no fogar, e demais relacionados cos
servicios sociais comunitarios que preste o concello
de Oroso, así coma do cumprimento dos deberes dos
usuarios dos mesmos.
- Calquera outra tarefa ou función análoga e propia da
súa categoría.

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

FUNCIÓNS

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

06.00.02

DENOMINACIÓN
DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Traballador Social
Departamento de Servizos Sociais.
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TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.E.

GRUPO

A2

NIVEL

20
En xeral, as previstas na lexislación sectorial de servicios
sociais para prestar os servicios sociais comunitarios básicos
de competencia municipal no eido da súa titulación, incluíndo:
- Atención ó público.
- Valoración, Información, orientación e asesoramento
de recursos e lexislación.
- Xestión e tramitación de expedientes.
- Seguimento de casos.
- Visitas domiciliarias.
- Derivación de casos a servizos especializados.
- Investigación: de necesidades sociais, de recursos
sociais, de situacións de necesidades (elaboración de
informes e memorias anuais).
- Promoción e organización do voluntariado social.
- Elaboración do proxecto anual de servicios sociais
comunitarios municipais.
- Pedimento e xustificación de subvencións do Plan
concertado e outras relacionados co financiamento cos
servizos sociais municipais.
- Control e seguimento xunto cos educadores sociais
dos servizos prestados por empresas contratadas para
prestación de servicios das Escolas Infantís,
comedores, axuda no fogar, e demais relacionados cos
servicios sociais comunitarios que preste o concello
de Oroso, así coma do cumprimento dos deberes dos
usuarios dos mesmos.
- Calquera outra tarefa ou función análoga e propia da
súa categoría.

FUNCIÓNS

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

06.00.03

DENOMINACIÓN

Educador Social

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Servizos Sociais.

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.E.

GRUPO

A2
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20

NIVEL







-

FUNCIÓNS

-

-

En xeral, as previstas na lexislación sectorial de
servicios sociais para prestar o servizo de educación e
apoio familiar, incluindo:
Atención ó público.
Información, orientación e asesoramento de recursos e
lexislación.
Xestión e tramitación de expedientes.
Seguimento de casos.
Visitas domiciliarias.
Derivación de casos a servizos especializados.
Investigación: de necesidades sociais, de recursos
sociais, de situacións de necesidades (elaboración de
informes e memorias anuais).
Promoción e organización do voluntariado social.
Elaborar informes/propostas de apoio económico nas
medidas de apoio familiar (tramitar axudas
económicas por acollimento familiar, becas
municipais de guardería e comedor, etc.).
Participar nas Comisións de Baremación das Escolas
Infantís Municipais.
Control e seguimento xunto cos traballadores sociais
dos servizos prestados por empresas contratadas para
prestación de servicios das Escolas Infantís,
comedores, axuda no fogar, e demais relacionados cos
servicios sociais comunitarios que preste o concello
de Oroso, así coma do cumprimento dos deberes dos
usuarios dos mesmos.
Calquera outra tarefa ou función análoga e propia da
súa categoría.

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

07.00.01, 07.00.02 e 07.00.03

DENOMINACIÓN

Auxiliar Técnico de Biblioteca e Cultura

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Educación e Cultura.

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.E. (S.E.)

GRUPO

C

SUBGRUPO
NIVEL

C1
20
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FUNCIÓNS

- Biblioteca municipal:
1. Atención ao público na biblioteca.
2. Rexistro e catalogación de libros.
3. Outras funcións propias do responsable da biblioteca.
- Animación sociocultural:
1 Organización e seguimento de actos, exposicións e
eventos culturais e festivos.
2 Realización das tarefas de oficina, burocráticoadministrativas propias dos Auxiliares Técnicos de
Cultura (pedimentos e xustificación de subvencións,
memorias, propostas, publicidade de actividades,
etc.).
3 Atención e apoio municipal á asociacións e actividades
culturais organizadas polas mesmas, así coma o
voluntariado en temas culturais.
4 Control e seguimento dos servizos prestados por
empresas contratadas para prestación de servicios
culturais e lúdicos, así coma do cumprimento dos
deberes dos usuarios dos mesmos.
5 Calquera outra tarefa ou función análoga e propia da
súa categoría.
Xornada de traballo a quendas.

OBSERVACIÓNS

CÓDIGO

07.00.04

DENOMINACIÓN

Conserxe

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Educación e Cultura.

TIPO DE PERSOAL

L

CVD: c8OXoM8U1UFyDjAcTZkW
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

ESCALA
GRUPO

V

NIVEL
FUNCIÓNS

12
Responsabilidades xerais:
- Desenvolverán tarefas correspondentes á conserxería
así como traballos de mantemento ordinarios das
instalacións ás que se adscriban, no eido da
carpintería, electricidade, fontanería etc.… que pola
súa complexidade non esixan de traballadores
cualificados. No cumprimento destas funcións estarán
baixo a directa dependencia da Concellería Delegada
do ramo, sen prexuízo de dar cumprimento ás
peticións que a dirección do centro lles poda cursar,
sempre e cando se atopen dentro das súas
competencias. As solicitudes desta última que

Praza de Isaac Díaz Pardo, 1 | 15888 Sigüeiro, Oroso, A Coruña | T 981 691 478 | F 981 691 786

impliquen a realización de traballos fora do horario
habitual precisarán da previa autorización da
Concellería Delegada.
Tarefas máis significativas:
- Información ó público sobre dependencias,
localización de oficinas, etc.
- Apoio en actos protocolarios e recepcións,
canalización do público e visitantes, etc., e incluso
acompañamento durante a celebración de actos
públicos.
- Vixilancia e custodia de oficinas, apertura e peche de
dependencias, comunicando anomalías e defectos ó
servicio de mantemento cando, pola súa
complexidade, non podan ser reparadas por eles
mesmos.
- Axuda en traslados de oficinas, arquivos e mobiliario.
- Coidado do orde e convivencia en dependencias
públicas e aviso ós responsables cando se producen
alteracións.
- Realización de pequenos traballos de mantemento e
reparacións das instalacións, que podan ser afrontadas
por persoal sen especial cualificación técnica ou
profesional.
- Terá dispoñibilidade horaria plena debida a eventos
imprevisibles que requiran de intervencións
inmediatas. Estas horas así efectuadas serán
compensadas coa oportuna redución do horario
habitual.
- Demais similares
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OBSERVACIÓNS

Dispoñibilidade horaria. Xornada a quendas.
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CÓDIGO

07.00.05

DENOMINACIÓN

Profesor-Encargado Aula Informática

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Educación e Cultura.

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.E. (S.T.)

GRUPO

A2

NIVEL

22
Responsabilidades xerais:
- Asumir a dirección da Aula Informática municipal.
- Planificar e desenvolver actividades formativas no
eido da Informática.
- Asumir o rol de administrador da Aula Mentor e do
portal educativo do Concello de Oroso.
- Dar apoio a outros departamentos para a solución de
problemas nos equipos informáticos e rede municipal.
- Asumir o papel de interlocutor e responsable do
contrato coas empresas contratadas polo concello para
o mantemento da rede, software e equipos
informáticos municipais, así coma impartición de
actividades formativas no eido da informática.
- Asumir o rol de Responsable de seguridade y
coordinador de protección de datos, segundo o
disposto no RD 3/2010 do esquema nacional de
seguridade e lei de protección de datos persoal.
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FUNCIÓNS

Tarefas máis significativas:
- Coidar do bo estado dos equipos informáticos da aula,
así como responsabilizarse da instalación das
actualizacións necesarias para o seu correcto
funcionamento.
- Realización de pequenos traballos de mantemento dos
equipos informáticos e da rede da Aula, que poidan ser
afrontadas por persoal sen especial cualificación
técnica ou profesional.
- Velar pola seguridade e eficiencia da subrede de datos
da Aula Informática en coordinación co administrador
da rede municipal de datos.
- Preparar e publicitar un plan de formación anual de
cursos de informática a impartir na Aula e no Portal
educativo do concello, con adaptación a colectivos
específicos tales coma persoas maiores, rapaces,
persoas sen emprego, etc.
- Coma administrador da Aula Mentor:
a) Difundir as ofertas formativas cos medios de difusión
ao seu alcance, atendendo ás persoas interesadas que
acoden á aula para informarse dos requisitos para
seguir un curso determinado e das características do
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b)

c)
d)
e)
a)

b)

c)
d)

e)
-

-
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mesmo.
Matricular nos distintos cursos aos novos alumnos, dar
as altas en Mentor e asignar un horario de asistencia ao
aula Mentor para o manexo dos equipos e a consulta
dos recursos existentes.
Colaborar activamente cos titores dos distintos cursos
dando a coñecer calquera incidencia que poida afectar
a aprendizaxe dos alumnos.
Formación directa aos alumnos que o necesitan sobre
o uso de equipos, programas informáticos do curso e
acceso a Internet.
Preparar as sesións de avaliación na aula Mentor.
Coma responsable de seguridade e coordinador de
protección de datos:
Establecer e controlar as medidas de seguridade que se
van a aplicar aos diferentes ficheiros de datos
mediante a elaboración e actualización dos
documentos de seguridade.
Propoñer a realización das auditorías de seguridade
correspondentes e velar polo seu cumprimento
propoñendo a implantación das medidas correctoras
pertinentes.
Revisión da información de rexistros de acceso a
ficheiros e incidencias.
Establecer a debida coordinación co Delegado de
Protección de datos, facendo de intermediario entre
este e os departamentos e persoal municipal e velando
pola implantación das medidas propostas por este.
Demais previstas na normativa de seguridade e
protección de datos.
Redacción de pregos de condicións técnicas de
contratos de servizos de impartición actividades
formativas e mantemento e subministro da rede,
software e equipos informáticos municipais.
Organizar e impartir clases de informática no eido da
ofimática (paquete Office e alternativas software
libre).
Pedimento e xustificación de subvencións no eido do
seu departamento de conformidade coas bases de
convocatorias, preparación de memorias, propostas,
publicidade de actividades, etc.
Instruír os expedientes de concesión de subvencións e
axudas municipais a usuarios e asociacións no eido do
seu departamento.
Conformar as facturas emitidas polos contratistas de
servizos de impartición actividades formativas e
mantemento e subministro da rede, software e equipos
informáticos municipais, así coma no seu caso
propoñer a imposición de penalidades por
incumprimentos de contrato.
Calquera outra tarefa ou función análoga.
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Requirirase calquera das seguintes titulacións
específicas:
Licenciatura ou grado en Enxeñería informática,
Enxeñería técnica informática ou de
telecomunicacións con Máster Formación Profesorado
ou equivalente (CAP).
Diplomatura ou grado de Mestre de Educación
Primaria ou Pedagoxía con titulación de grado medio
ou superior de Formación Profesional da familia de
Informática e Comunicacións. A titulación de
Formación Profesional poderá suplirse coa
acreditación de polo menos 1.000 horas en unidades
de competencia ou módulos profesionais destas
familias emitidas pola Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria ou Organismo
Autonómico ou Estatal equivalente.
Diplomatura ou grado de Mestre de Educación
Primaria ou Pedagoxía con licenciatura ou grado en
Enxeñería informática, Enxeñería técnica informática
ou de telecomunicacións.
Esixirase a posesión do Curso de Administrador de
Aula Mentor homologado polo Ministerio de
Educación, xa sexa na fase de selección ou no período
de prácticas posterior.
Esixirase formación coma Responsable de seguridade
de protección de datos, xa sexa na fase de selección ou
no período de prácticas posterior.
Xornada partida.
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CÓDIGO

08.00.01

DENOMINACIÓN

Técnico de Deportes

DEPARTAMENTO DE
ADSCRICIÓN

Departamento de Deportes

TIPO DE PERSOAL

F/S

ESCALA

A.E. (S.T.)

GRUPO

B

NIVEL

20
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FUNCIÓNS

Responsabilidades xerais:
- Asume a responsabilidade final, desde unha
perspectiva administrativa e operativa, da correcta
coordinación e funcionamento das diferentes
actividades deportivas; do axeitado mantemento e
funcionamento das instalacións deportivas, e da
correcta tramitación dos expedientes relativos a este
eido.
- Asumir o papel de interlocutor e responsable do
contrato coas empresas contratadas polo concello para
o mantemento e xestión de instalacións deportivas, así
coma impartición de actividades formativas no eido do
deporte.
- As responsabilidades propias do Departamento de
Deportes.
Outras tarefas significativas:
- Deseño, organización, control e avaliación de
programas deportivos.
- Coordinación e xestión de ditos programas con outros
entes administrativos.
- Planificar, programar e xestionar eventos deportivos,
publicidade de actividades, etc.
- Redacción de pregos de condicións técnicas de
contratos de servizos de impartición actividades
formativas e mantemento e xestión de instalacións
deportivas.
- Pedimento e xustificación en prazo de subvencións no
eido do seu departamento de conformidade coas bases
de convocatorias, preparación de memorias, propostas.
- Instruír os expedientes de concesión de subvencións e
axudas municipais a clubs, entidades deportivas e
usuarios das instalacións deportivas.
- Coordinar e xestiona-lo uso dos pavillóns, piscina e
demais instalacións deportivas municipais.
- Elaborar e presentar estudios ou propostas dirixidas á
mellor prestacións dos servicios competencia do seu
Departamento, así como ás necesidades de
infraestruturas e equipamentos deportivos.
- Coidar do adecuado mantemento e conservación das
instalacións e equipos adscritos, informando
puntualmente das deficiencias detectadas.
- Colaborar na elaboración dos programas de
mantemento das instalacións e equipos. Levanza do
inventario destes.
- Elaborar propostas de obras nas instalacións ou de
adquisicións razoadas, en xeral propostas de gastos no
seu eido.
- Dirección e coordinación do persoal adscrito a
deportes.
- Seguimento e control da execución dos contratos
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-

concertados polo Concello con empresas prestadoras
de servicios, asistencias técnicas, subministracións,
etc. no eido de deportes, incluíndo a conformación de
facturas.
Emisión de informes en xeral sobre asuntos da súa
competencia, propostas de acordo, memorias, etc.
Calquera outra similar ás anteriores propias do seu
posto e categoría.

Requirirase título grao superior formación profesional
en Animación de Actividades Físicas e Deportivas ou
equivalente.
Xornada partida.

Abreviaturas empregadas:
Vac:
Non: O posto atópase cuberto con carácter definitivo
Si: O posto atópase vacante ou cuberto temporalmente
Tipo:
L: Posto reservado a persoal laboral
F/S: Posto singularizado reservado a funcionarios
F/N: Posto non singularizado reservado a funcionarios.
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Corpo/Escala ou Categoría:
A.X.: Escala de Administración xeral
A.E: Escala de Administración especial
S.T: Subescala técnica.
S.E: Subescala servicios especiais.
H.N: Escalas de habilitación
Sen determinar: No caso do persoal laboral non figura ningunha referencia na
medida en que o Convenio Colectivo de o non prevé nada ao respecto
Forma de provisión:
C: concurso
L: libre designación
No caso do persoal laboral aparece en branco na medida en que o Convenio
Colectivo non prové nada ao respecto
Reserva nacionalidade:
U.E.: Posto que pode ser ocupado por un nacional de calquera estado membro da
U.E.
R.N.: Posto reservado a nacionais españois.
Titulación e formación específica:
LCPL: A requirida pola lexislación galega sobre policías locais, así como a xeral da
normativa sobre forzas e corpos de seguridade.
Adscrición a Administracións Públicas:
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A. L: Posto reservado a funcionarios propios da administración local
H.N.: Posto reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional.
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PLENO
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PLENO

2.-Aprobar se procede inicialmente o orzamento municipal correspondente ao exercicio 2020.
Logo de ver a proposta de acordo asinada polo Alcalde da Corporación que di:
“LOGO DE VER a necesidade de proceder á aprobación do Orzamento Municipal para o exercicio 2020.
E DE VER o informe de intervención favorable de data 6 de marzo de 2020 sobre o cumprimento da regra de gasto, nivel de débeda,
estabilidade orzamentaria e límite de gasto non financeiro do orzamento do ano 2020.
E DE VER o informe de intervención desfavorable de data 6 de marzo de 2020 sobre a aprobación do orzamento do ano 2020.
E DE VER o informe da secretaría desfavorable de data 10 de marzo de 2020 sobre a aprobación do orzamento do ano 2020 como
consecuencia dos informes desfavorables de intervención.
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CONSIDERANDO o disposto no texto refundido 2/2004 da Lei reguladora das Facendas Locais, e no Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, polo que se desenvolve o Capítulo sexto da citada lei.
CONSIDERANDO que o artigo 30 da Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira
dispón que o Estado, as Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais aprobarán, nos seus respectivos ámbitos, un límite máximo de
gasto non financeiro, coherente co obxectivo de estabilidade orzamentaria e coa regra de gasto, que marcará o teito de asignación de
recursos dos seus orzamentos.
Por medio da presente,
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PROPOÑO á Comisión Especial de Contas que previa deliberación e exame do expediente proceda á emisión do ditame favorable á
seguinte proposta:
Examinado o proxecto do Orzamento Xeral do Concello, para o exercicio económico de 2020, que presenta o Sr. Alcalde –
Presidente, e tendo en conta que na súa formación deuse cumprimento ás disposicións contidas no artigo 112 da Lei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora das Bases do Réxime Local, artigo 18 do real Decreto 500/1990, de 20 de abril, e artigo 168 do TR 2/2004 , procede:
PRIMEIRO.- A aprobación do límite de gasto non financeiro para o exercicio 2020 por importe de 10.628.430,97 euros.
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SEGUNDO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral para o exercicio 2020 e as Bases de Execución do Orzamento, que van servir para
o seu desenvolvemento, de acordo co establecido no artigo 165.1. b) do TR 2/2004 da lei Reguladora das Facendas Locais, en
concordancia co artigo 9 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por importe de no Estado de Gastos e no Estado de Ingresos, segundo o
seguinte detalle:

GASTOS
CAP.1
CAP.2
CAP.3
CAP.4

GASTOS DE PERSOAL
GASTO CORRENTE
GASTOS FINANCEIROS
TRANSFERENCIAS CORRENTES

1.729.543,87 €
3.504.616,88 €
3.410,80 €
511.270,00 €

TOTAL GASTO CORRIENTE
CAP.6
INVERSIÓN
CAP.7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.748.841,55 €
3.046.989,36 €
0,00 €
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CAP.8
ACTIVOS FINANCEIROS
CAP.9
PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL

0,00 €
68.908,96 €
3.115.898,32 €

TOTAL XERAL

8.864.739,87 €

INGRESOS
CAP.1
IMPOSTOS DIRECTOS
CAP.2
IMPOSTOS INDIRECTOS
CAP.3
TAXAS E OUTROS INGRESOS
CAP.4
TRASFERENCIAS CORRENTES
CAP.5
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
CAP.6
ENAXENACIÓN INVERSIÓNS
CAP.7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP.8
ACTIVOS FINANCEIROS
CAP.9
PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

2.455.014,00 €
240.616,35 €
1.529.220,00 €
2.477.524,56 €
5.526,00 €
6.707.900,91 €
0,00 €
1.899.217,75 €
0,00 €
257.621,21 €
2.156.838,96 €

TOTAL XERAL

8.864.739,87 €

TERCEIRO.- Aproba-la Cadro de persoal, de acordo co disposto no artigo 90.1 da lei 7/85 reguladora das bases de réxime local.
CUARTO.- Aproba-la masa salarial do persoal laboral do concello, de acordo co disposto no artigo 103.bis da lei 7/85 reguladora das
bases de réxime local e anexo de persoal por importe de 209.934,20 euros e a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
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QUINTO.- Dispoñe-la súa exposición ó público durante o prazo de 15 días hábiles mediante a inserción do oportuno anuncio no Boletín
Oficial da Provincia a efectos de reclamacións, conforme ó disposto no artigo 169 do TR 2/2004, Reguladora das Facendas Locais e o
artigo 20.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Se ó termino do período de exposición pública non se presentasen reclamacións,
considerarase definitivamente aprobado o orzamento ata entón provisional, inseríndose, resumido por Capítulos, no Boletín Oficial da
Provincia, segundo o establecido no artigo 169.3 do TR 2/2004, Reguladora das Facendas Locais, en consonancia co artigo 20.3 do Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.”
Ábrese unha quenda de intervencións.
Non se producen intervencións.
O Pleno por:
Votos a favor: sete ( 6 do PSdeG-PSOE e 1 do BNG).
Votos en contra: tres ( 3 do PP).
Abstencións: ningunha ( 0 votos ) adopta o seguinte acordo:
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PRIMEIRO.- A aprobación do límite de gasto non financeiro para o exercicio 2020 por importe de 10.628.430,97 euros.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral para o exercicio 2020 e as Bases de Execución do Orzamento, que van servir para
o seu desenvolvemento, de acordo co establecido no artigo 165.1. b) do TR 2/2004 da lei Reguladora das Facendas Locais, en
concordancia co artigo 9 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por importe de no Estado de Gastos e no Estado de Ingresos, segundo o
seguinte detalle:

GASTOS
CAP.1

GASTOS DE PERSOAL

1.729.543,87 €
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CAP.2
CAP.3
CAP.4

GASTO CORRENTE
GASTOS FINANCEIROS
TRANSFERENCIAS CORRENTES

3.504.616,88 €
3.410,80 €
511.270,00 €

TOTAL GASTO CORRIENTE
CAP.6
INVERSIÓN
CAP.7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP.8
ACTIVOS FINANCEIROS
CAP.9
PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL GASTOS DE CAPITAL

5.748.841,55 €
3.046.989,36 €
0,00 €
0,00 €
68.908,96 €
3.115.898,32 €

TOTAL XERAL

8.864.739,87 €

INGRESOS
CAP.1
IMPOSTOS DIRECTOS
CAP.2
IMPOSTOS INDIRECTOS
CAP.3
TAXAS E OUTROS INGRESOS
CAP.4
TRASFERENCIAS CORRENTES
CAP.5
INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
CAP.6
ENAXENACIÓN INVERSIÓNS
CAP.7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
CAP.8
ACTIVOS FINANCEIROS
CAP.9
PASIVOS FINANCEIROS
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL

2.455.014,00 €
240.616,35 €
1.529.220,00 €
2.477.524,56 €
5.526,00 €
6.707.900,91 €
0,00 €
1.899.217,75 €
0,00 €
257.621,21 €
2.156.838,96 €
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TOTAL XERAL

8.864.739,87 €

TERCEIRO.- Aproba-la Cadro de persoal, de acordo co disposto no artigo 90.1 da lei 7/85 reguladora das bases de réxime local.
CUARTO.- Aproba-la masa salarial do persoal laboral do concello, de acordo co disposto no artigo 103.bis da lei 7/85 reguladora das
bases de réxime local e anexo de persoal por importe de 209.934,20 euros e a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.
QUINTO.- Dispoñe-la súa exposición ó público durante o prazo de 15 días hábiles mediante a inserción do oportuno anuncio no Boletín
Oficial da Provincia a efectos de reclamacións, conforme ó disposto no artigo 169 do TR 2/2004, Reguladora das Facendas Locais e o
artigo 20.1 do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. Se ó termino do período de exposición pública non se presentasen reclamacións,
considerarase definitivamente aprobado o orzamento ata entón provisional, inseríndose, resumido por Capítulos, no Boletín Oficial da
Provincia, segundo o establecido no artigo 169.3 do TR 2/2004, Reguladora das Facendas Locais, en consonancia co artigo 20.3 do Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril.”
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Non existindo mais asuntos que tratar, o Sr. Alcalde da por rematada a sesión cando son as 09:37 horas do día antedito de todo o cal eu
como Secretario dou fe, asinado dixitalmente por ambos.
O Alcalde – Presidente.
Manuel Mirás Franqueira

O Secretario
Federico Suárez Cancelo.
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