
 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 
  C.I.F.: P-1502200-G  
 
 
 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Cedeira 
https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA CORPORACIÓN 
EN DATA CINCO DE XULLO DE DOUS MIL DEZAOITO. 

PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 

MEMBROS: 
MANUEL PÉREZ RIOLA 
NICOLÁS VERGARA QUINTIANA 
MARIA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ 
MANUELA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
JOSÉ CAMILO CASAL GARCÍA 
ROBUSTIANO LABRAÑA BARRERO 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ALFREDO VILELA SANTALLA 
PABLO LUIS NEBRIL LÓPEZ 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
ANDREA IGLESIAS REY 
 
AUSENTES: 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTOR ACCTAL.: 
FRANCISCO JAVIER ZUNZUNEGUI VÁZQUEZ 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 20:00 horas do día 5 de xullo de 
2018, reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, 
co obxecto de realizar sesión ordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde- Presidente e coa 
asistencia dos Sres./Sras. Concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria a 
titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto. 

A Presidencia, tras comprobar nos termos expostos que se dá o quórum legalmente esixido polo 
artigo 90 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades 
locais, aprobado por Real decreto 2568/1986, para a válida realización das sesións plenarias, 
declara aberta ésta.  
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DA ACTA DE 26.04.2018 

De conformidade co preceptuado no artigo 91 do R.O.F., a Presidencia pregunta se existe 
algunha obxección á acta da sesión realizada o 26.04.2018. 

A Presidencia somete a votación ordinaria a aprobación da acta do pleno correspondente ao 
ordinario de 26.04.2018, resultando aprobada por unanimidade dos concelleiros presentes. 
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2. REVERSIÓN A FAVOR DO CONCELLO DA PARCELA REF. CATASTRAL 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SITA NA ZONA DO BECO, CON TODAS AS SÚAS 
PERTENZAS E ACCESIÓNS. 

 
Pola Secretaria dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 2 de xullo 

de 2018, que di: 

 
“Vista a proposición de Alcaldía de data 27.06.2018 que dí: 
 
“Visto que con data 27.10.1995 o Pleno da Corporación acorda a cesión gratuita á Xunta 

de Galicia dun terreo sito na zona do Beco, cunha superficie de 1.575 m², con destino exclusivo 
á construción dunha estación de autobuses. De xeito expreso se recolle no mencionado acordo 
que o fin para o que se cede o terreo deberá cumprirse no prazo máximo de cinco anos e o 
destino deberá manterse durante os 30 anos seguintes. Transcorrido un ou outro prazo sen terse 
cumprido estas condicións, os bens revertirán automáticamente ó patrimonio do concello 
quedando sen efecto a cesión efectuada. 

Visto que obra no expediente nota simple informativa do Rexistro da Propiedade de 
Ortigueira relativo á citada finca, inscrita co nº 19528 a nome da Comunidade Autónoma de 
Galicia co 100% do pleno dominio con carácter privativo, non constando cargas rexistradas.  

Visto que mediante Providencia da Alcaldía de data 19.04.2017 iníciase, de acordo co 
previsto no art. 111 do RD 1372/1986 de 13 de xuño polo que se aproba o  Regulamento de bens 
das entidades locais, o procedemento de reversión ao patrimonio do concello do referido terreo 
sito na zona do Beco, de 1.575 m² de superficie,  con todas as súas pertenzas e accesións, ao 
mesmo tempo que se concede á  Xunta de Galicia  (Dirección Xeral de Mobilidade-Consellería 
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas) un  prazo de 15 días para formular as 
alegacións e presentar os documentos e xustificacións que estimen pertinentes. Indícase na 
citada Providencia que en relación á concesión para a explotación da estación de autobuses, que 
se tiña adxudicado a Arriba Noroeste, comunícase pola Dirección Xeral de Mobilidade que 
finalizou en decembro de 2016 sen que se teña adxudicado novamente, polo que ó non manterse 
o destino para o que foi cedido procede a reversión do terreo ó patrimonio do concello xunto 
coas pertenzas e accesións; se ben o concello quere manter o espazo do entorno da estación 
como punto de parada de autobuses para o cal reservará as prazas de aparcamento necesarias. 

Visto que con 26.05.2017 ten entrada no rexistro do concello escrito da Dirección Xeral 
de Mobilidade do 23.05.2017 mediante o que comunican que se ben o prazo polo que se 
contratou a xestión do servizo de explotación da estación de autobuses está finalizado, esta 
circunstancia por sí mesma non implica que o terreo cedido deixe de manter o seu destino inicial 
e a construción e instalacións a función coa que se proxectaron, pero tendo en conta a proposta 
do concello e o seu interese en utilizar as instalacións da estación mantendo o punto de parada 
de autobuses, considerase oportuno estudar a petición do concello antes de licitar un novo 
contrato de xestión da explotación da estación de autobuses de Cedeira.  

Visto o seguemento realizado pola notaria do Ilustre Colexio de Galicia, así como pola 
Policía Local relativo á comprobación da inexistencia de actividade na estación de autobuses. 

Visto que con data 29.08.2017 remítese á Dirección Xeral de Mobilidade Memoria e 
Solicitude relativas á Estación de Autobuses, asinadas pola Alcaldía con data 28.08.2017, na que 
se reitera a solicitude de que a estación  pase a ser de titularidade municipal a efectos de que 
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sexa o concello quen lle de uso ó inmoble, sen afectar ao transporte xa que os autobuses 
seguirían a usar as paradas da estación.  

Visto que obra no expediente escrito da Dirección Xeral de Mobilidade no que se indica 
que non ten inconvinte  en que se reverta ao concello a totalidade do ben cedido por este no seu 
día para a construción da estación de autobuses, e que para poder seguir ofrecendo aos usuarios 
a accesibilidade ao servizo público de transporte de viaxeiros deberá manterse o punto de parada 
de autobuses actual nesas inmediacións.  

Visto que con data 29.12.2017 ten entrada no rexistro do concello escrito da Secretaría 
Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda do 21.12.2017 no que se indica que a 
nivel patrimonial e posto que a cesión do terreo ten orixe nun acto de disposición do propio 
concello sen que teña transcorrido o período de trinta anos, considérase o máis axeitado 
proceder a reverter a totalidade do terreo con todas as súas pertenzas, e polo tanto, coa 
edificación construída, debendo posteriormente o concello outorgar un título de ocupación a 
favor da Administración Autonómica sobre o espazo do punto de parada de autobuses actual. 
Prégase en dito escrito que o concello manifeste a súa conformidade coa actuación de reversión, 
indicando cal sería o título que se podería outorgar a Administración Autonómica e garantindo 
en todo caso que non se interrumpiría en ningún momento o punto de parada de autobuses.  

Visto que con data 07.02.2018 mediante escrito da Alcaldía comunícase á Secretaría 
Xeral Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda a conformidade do concello coa 
actuación de reversión da totalidade do terreo con todas as súas pertenzas e polo tanto coa 
edificación construida, indicando que unha vez acordada a reversión tramitarase o expediente de 
cesión de uso á Administración autonómica do espazo do punto de parada de autobuses actual, 
garantindo que durante a tramitación dos expedientes municipais non se interrumpirá en ningún 
momento o punto de parada de autobuses.  

Visto que mediante oficio da Alcaldía do 09.02.2018 concédeselle á Secretaría Xeral 
Técnica e do Patrimonio da Consellería de Facenda trámite de audiencia por prazo de 15 días 
para que poidan formular as alegacións ou presentar a documentación que estime convinte para 
a defensa dos seus dereitos e intereses, a efectos de continuar coa tramitación do expediente e de 
xeito previo ó acordo municipal de reversión ó patrimonio municipal do terreo sito na zona do 
Beco con todas as súas pertenzas e accesións.  

Visto que con data 01.03.2018 ten entrada no rexistro do concello Resolución do 
21.02.2018 ditada pola Secretaria Xeral Técnica e do Patrimonio por delegación do Conselleiro 
de Facenda, pola que se autoriza a entrega por reversión ao concello de Cedeira dun inmoble 
situado na Rúa Deportes con todas as súas pertenzas e accesións, descrito como segue: 

Parcela a labradío ao sitio da Granxa, parroquia de Piñeiro, concello de Cedeira. Ten 
unha superficie de 1.575 m². Linda: norte máis terreos do Concello; sur, leste e oeste, rúas de 
novo trazado. Referencia catastral XXXXXXXXXXXXXXXF. Segundo os datos do Inventario 
Xeral non consta que se atope inscrita no rexistro da propiedade a nome de esta 
Administración. Sobre o ben construíuse unha edificación que non foi obxecto de declaración 
de obra nova.  

Visto que mediante Providencia de Alcaldía do 05.03.2018 se solicita informe da 
Secretaría e Intervención municipais a efectos de continuar coa tramitación do expediente. 

Visto o informe de data 10.05.2018 emitido pola Secretaria municipal. 
Visto o informe de data 27.06.2018 emitido polo Interventor accidental municipal. 
Polo exposto proponse ao Pleno para a súa aprobación, se así o estimase oportuno, a 

adopción do seguuinte acordo: 
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1. Considerar resolta a cesión gratuita á Xunta de Galicia do terreo sito na zona do Beco, 
cunha superficie de 1575 m2, realizada na data 27.10.1995  revertindo a favor do Concello de 
Cedeira a parcela con referencia catastral XXXXXXXXXXXXXXXXXX, finca rexistral 
número 19528, con todas as súas pertenzas e accesións. 

2. Garantir que durante a tramitación do expediente municipal tendente ao outorgamento 
do correspondente título de ocupación a favor da Administración autonómica sobre o espazo do 
punto de parada de autobuses actual, non se interrumpirá en ningún momento o dito punto de 
parada de autobuses. 

3. Realizar a correspondente anotación no Inventario de Bens da Corporación Local co 
fin de proceder á preceptiva rectificación do Inventario de Bens. 

4. Comunicar ao Rexistro da Propiedade así como ao Catastro, a reversión do ben, 
interesando a práctica dos asentos correspondentes para inscribir o mesmo como ben 
patrimonial do Concello de Cedeira. 

5. Facultar ao Sr. Alcalde para formalizar a entrega do ben mediante a correspondente 
acta.” 

 
A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ditaminar devantida 

proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Alcalde di: ¿Alguna intervención? Non hai, bueno, 
digamos que este expediente iniciouse no ano 2015, un pouco polo estado de abandono que 
había na estación de autobuses, estado que aínda hoxe se pode apreciar. Creo que esta é unha 
gran actuación. O que pretendemos dende o grupo de goberno é crear un centro de ocio xuvenil, 
sobre todo para unha franxa de idade entre trece e dezaoito anos, que hoxe en día teñen poucos 
sitios e lugares de ocio onde poidan ir. E nos facemos cargo dunha parcela de 1.575 metros 
cadrados dos cales hai unha superficie en construción de 334 e cun valor catastral de 175.000, 
como sabemos perfectamente o valor de construción é bastante elevado e nel faremos un 
investimento de entre 25.000 e 30.000 euros para poder levar a cabo esta actuación porque 
cremos que é moi necesaria para Cedeira e o cal nos permite ter no resto da finca uso dotacional 
para poder facer outro tipo de equipamentos. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Antes do voto eu creo que temos dereito á réplica. 

O Sr. Alcalde di: Pregunteiche se ibas a intervir e dixécheme que non. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Sólo dicir que nosoutros reservámonos a opinión sobre este tema 
porque queremos ver cómo se vai desenvolver a idea. E que penso que é unha instalación que 
podería ter outro destino e polo tema da sala Áncora estableceuse, aínda que vosoutros non 
seguíchedes con ela, pero estableceuse o que se chama legalmente espazo xoven, dotada de… 

A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿De qué? ¿Dotada de qué? A parte de baños. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Dotada de … Xa empezas. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, empezas ti. Home, ¿cal é a dotación? 

O Sr. Rubido Ramonde di: Ten medios de sonido, ten medios de proxección, ten maior espacio.  

A Sra. Rodríguez Pérez di: E ben que se usa. 

O Sr. Rubido Ramonde di: E é un lugar máis adecuado. Non é un lugar tan apartado. 

O Sr. Alcalde di: A Sala Áncora, a parte de que non aparece nin no inventario municipal. 
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A Sra. Rodríguez Pérez di: É que nin existe. Vostedes nin sequera a incluiron no inventario 
municipal. 

O Sr. Rubido Ramonde di: ¿De qué vale ter inventarios? Chegamos no 2011 e tiñan o Castelo 
como non sei qué das bruxas. 

A Sra. Rodríguez Pérez: Estamos falando do presente e, coma sempre, quen vai ao anterior é 
vostede polo que sexa. Imos a ver, a Sala Áncora está máis que utilizada e ten moitísimo uso, 
moitísimo para todas as asociacións. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Moi ben, menos mal. Asociacións alimentadas pola maioría de 
xuventude. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: De xuventude non. Por desgracia de xuventude non. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Dotada de… 

A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿De qué? 

O Sr. Rubido Ramonde di: Pero imos a ver, ¿non sabes respectar os tempos? 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Igual que ti, sei exactamente igual que ti. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Sabes, pero non exerces. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Igual, exactamente igual. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Estando nós preparamos a sala Áncora e chegamos a un acordo 
naquel momento coa Buxainas que a iba a utilizar unha tarde por semana e creo que era o 
sábado pola tarde, e nada máis. Coa mesma borrouse de alí espacio xoven, que estaba dotado 
con equipos de proxección, de sonido e son douscentos e pico metros, que non sei os que van a 
sair de aquí. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero estoulle dicindo que a sala Áncora úsase. 

O Sr. Alcalde di: Segue sin estar no inventario. É un espacio irreal. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Voume poñer eu aquí a criticar o castillo que esté inventariado, que 
o fixo o tripartito, como museo das bruxas? De qué me fala vostede? Os defectos corríxense. 

O Sr. Alcalde di: Imos a ver, imos a volver ao pasado e o que temos que falar é do presente. 
Agora mesmo hai unha carencia, que é un espacio xuvenil, e o grupo de goberno cree que é o 
ideal para facer esa actuación. Cada un ten a súa opinión. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Esteban, e sí que se usa. 

O Sr. Blanco Garrote di: Non, é por saber, nada máis. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Ten moitísimo uso. 

O Sr. Blanco Garrote di: Si hai actividades municipais, ¿non ten que estar no inventario 
municipal? 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero non está. 

O Sr. Blanco Garrote di: Ah, bueno. Era sólo por saber iso. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero sí ten actividades municipais. E actividades de moitas 
asociacións. 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 
  C.I.F.: P-1502200-G  
 
 
 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Cedeira 
https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

O Sr. Rubido Ramonde di: Pois entón a intervención foi útil.  

O Sr. Blanco Garrote di: Hai asociacións alí. É o que digo eu, se hai actividades municipais, ten 
que ser municipal. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero quén lle dixo que fora unha intervención inútil, nin útil, nin non 
sei qué. 

O Sr. Labraña Barrero di: Eu creo que hai que ter certa cordura. É dicir, que agora estamos 
falando da sala Áncora, cando estabamos falando da reversión da estación… Eu podo entender 
que haxa máis ideas que a que nós temos na cabeza para ubicar alí un centro de ocio xuvenil, 
que a mín paréceme que está ben pensado porque está o polideportivo, porque está o campo de 
fútbol, porque está o instituto, e porque incluso en algún momento se xogou coa posibilidade de 
que naquela parcela municipal houbese un edificio de usos múltiples, que seguramente non se 
vai levar a cabo nunca. Co cal a ubicación eu creo que non ten dúbida. Que haxa outras ideas, 
cando chegue o momento pois igual é interesante escoitalas porque eu creo que ese é un dos 
papeis que debe cumprir a oposición, si realmente as nosas propostas non gustan ou son 
mellorables, pois aportar outras ou modificar as que nós facemos. 

O Sr. Rubido Ramonde di: O que dixen é que nos reservamos para o seu momento, para ver 
cómo se desenvolve a idea, que non sabemos. E en canto ós usos múltiples, eran noutra parcela. 

O Sr. Labraña Barrero di: Sí, sí, noutra parcela. Eu falaba pola zona. 

O Sr. Rubido Ramonde di: E o tripartito, co cal vos non tedes nada que ver, pero outros partidos 
sí, gastou alí 60.000 euros nun proxecto de tres millóns de euros. Chegou á Xunta, á Xunta 
amiga, e dixo non tres millóns de euros non podemos meter. Hai que estar encima dos proxectos 
e sabendo cando se vai a parir un proxecto sabendo realmente si se vai a facer dalgunha 
maneira. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Iso é o que nós facemos. 

O Sr. Alcalde di: Iso é o que nós facemos. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Si vamos cun proxecto de 500 millóns de pesetas, vaia donde vaia... 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Aplíquese o conto Sr. Rubido. 

O Sr. Alcalde di: Aplíquese iso co centro de saúde. 

O Sr. Labraña Barrero di: Ti sabes que hai proxectos e proxectos. 

O Sr. Rubido Ramonde di: E dalle co centro de saúde. 

O Sr. Alcalde di: Déixeme falar a min e despóis fala vostede. Aplíquese iso co centro de saúde, 
o que está falando vostede, que había un convenio entre a Xunta de Galicia e o Estado, un 
convenio onde había dous millóns seiscentos mil euros aprobados no BOE, e a desidia, porque 
incluso hai actas de plenos onde a oposición lle di a vostedes cando estaban gobernando, 
ofrecémonos a apoialo, mónteo onde queira. E ao final non se soubo nada máis do centro de 
saúde. Pero ahí sí que había un proxecto que non tivo nin que pagar o Concello. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Que hai que traballar. 

O Sr. Alcalde di: Había que traballalo, pero bueno, falarémolo outro día. Pero está falando 
vostede dun proxecto do outro lado. Proxectos hai que ter.  
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O Sr. Rubido Ramonde di: Ese convenio iba dotado dun presuposto tamén da Xunta que nunca 
o dotou. Polo tanto, transcurrido o exercicio a Xunta… 

O Sr. Alcalde di: Porque non lle intereresaba. Porque non lle interesou. Fixeron un convenio e 
non o dotan. Había que pelealo. 

O Sr. Rubido Ramonde continúa: Ao Concello de Cedeira non lle pode botar a culpa dese 
proxecto. Cuidado, a aportación de suelo fixérona vostedes. 

O Sr. Alcalde di: Remítome ás actas dos plenos. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Fixérona vostedes, no polideportivo e onde están agora as 
instalación deportivas. E díxolle a Xunta, os técnicos, non é apropiada por haber unha 
concentración excesiva de servizos. 

O Sr. Alcalde di: Lea as actas dos plenos, dun pleno extraordinario que houbo e as súas 
declaracións. Lea. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Estame interrumpindo. 

O Sr. Alcalde di: Estouno poñendo en antecedentes da verdade.  

O Sr. Rubido Ramonde di: Estame interrumpindo. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu creo que podemos seguir. 

O Sr. Labraña Barrero di: Así non avanzamos. Eu citaba iso simplemente porque a ubicación 
podía ser perfectamente idónea para montar o centro de xuventude ou a casa da mocidade ou 
como se queira chamar. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Vamos a esperar a ver cómo se desenvolve a idea. 

O Sr. Labraña Barrero di: E unha vez que se concrete un proxecto poderemos opinar, porque eu 
tampouco teño capacidade de visualizar arquitectónicamente cómo pode ser iso, pero teño 
esperanzas de que se fagan as cousas ben. 

O Sr. Casal García di: Brevemente, eu creo que isto non se pode convertir nun plató de 
televisión, onde che cortan o que opina un. Eu creo que hai que deixar opinar a esta xente ata 
que acabe e cando acabe rebatir se hai que rebatir. Se non é que é desesperante. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Camilo, pero… 

O Sr. Casal García di: Isto non é un plató da sexta. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero eso témolo que facer absolutamente todos.  

O Sr. Casal García di: Todos, claro, é que si non parece mentira, somos os representantes da 
cidadanía e damos un espectáculo lamentable. Bueno, é a miña opinión dende hai tempo. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu creo que é a túa. A miña non é. 

O Sr. Casal García di: Bueno, claro, eu falo por min. 

O Sr. Labraña Barrero di: Bueno, os debates poden ser máis creativos e aportan máis si hai certa 
interrupción, pero bueno. 
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O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, e polo 
tanto, polo voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito.  

 
3. MOCIÓN A PROL DA EDUCACIÓN NO RURAL. 

 
Pola Secretaria dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 2 de xullo de 
2018, que dí: 

 

“Vista a proposta para a aprobación de moción nos concellos galegos a prol da educación no 
rural presentada pola Confederación ANPAS GALEGAS en representación da Rede Galega de 
Educación e Desenvolvemento Rural, que dí: 

“A situación actual das escolas do medio rural, nomeadamente aquelas situadas en bisbarras 
con menor poboación, require un posicionamento e defensa dos servizos públicos de educación 
no medio rural, por parte das institucións que deben xestionar as demandas e necesidades da súa 
veciñanza, é dicir, dos concellos. 

Non está en cuestión o fundamento legal do dereito á educación, nin da igualdade de trato ou 
de acceso aos mesmos dereitos en calquera parte do territorio, nin tan sequera da obriga dos 
poderen públicos de velar polo efectivo cumprimento da lei e de corrixir os desequilibrios 
territoriais en base á solidariedade… aspectos todos eles recollidos na Constitución e numerosa 
leis de desenvolvemento do medio rural, de hábitat, da agricultura e, mesmo, de educación. 

Porén, o continuo peche de escolas, a supresión de unidades e prazas, a perda de especialistas, 
o recorte de recursos, a inadecuación, supresión ou limitación de transporte e comedor escolar, a 
carencia de novos sistemas de agrupamento funcional flexibles e adaptados ao medio rural, 
todos eles, están provocando a desaparición do servizo público de educación no rural e 
consecuentemente aceleran o seu abandono e falta de alternativas. 

Dende as zonas de montaña ata as zonas rurais periurbanas, o medio rural galego acubilla 
máis da metade da poboación galega, sexa en lugares, aldeas ou vilas rurais. Non é, por 
conseguinte, un problema menor, senón de grande relevancia para Galicia e para moitos 
concellos. 

Resulta palmario que estas familiar habitantes do rural teñen dende hai moitas xeracións o seu 
proxecto vital no medio rural e polo tanto teñen dereito a que nese contexto se lles articulen 
solucións de futuro. 

En remate, trátase de garantir: 

- Unha discriminación positiva dos centros escolares do rural para que o seu 
alumnado teña os mesmos dereitos que os de outras zonas. 

- Unha asignación optimizada de recursos educativos, tanto materiais como docentes, 
de transporte e comedor escolar que sexan racionais, suficientes e adaptados que 
posibiliten a igualdade de dereitos. 

- A primacía do dereito á educación das nenas e nenos e das súas familias sobre o 
criterio administrativo do número de alumnos/as. 
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- Unha educación que valorice os acenos identitarios do rural incentivando o apego 
das crianzas coa contorna da súa terra e polo tanto a súa raizame. 

Con estes fundamentos, a Confederación ANPAS GALEGAS en representación da Rede 
Galega de Educación e Desenvolvemento Rural (que aglutina a unha diversidade de entidades 
do medio rural como as propias anpas, movementos de renovación pedagóxica, grupos de 
desenvolvemento rural, sindicatos, asociacións e colectivos ecoloxistas, veciñais, culturais e de 
igualdade de xénero, colexios profesionais, e profesorado de educación infantil, primaria, 
secundaria e universidade, entre outros), presenta para a súa discusión e aprobación no pleno 
municipal dese concello a seguinte MOCIÓN: 

1. Que se solicite da Xunta de Galicia a elaboración e aplicación dun Plan Específico de 
Educación para o Medio Rural coa finalidade de dar solucións contextualizadas aos 
graves problemas que lle afectan. 

2. Que se lle pida á Consellería de Educación a adopción dunha moratoria no peche de 
escolas ou supresións de unidades, servizos complementarios e recursos educativos e 
recursos educativos que atinxan ao rural, en tanto non entre en vigor o Plan solicitado 
no punto anterior. 

3. Que se lle demande á Consellería de Educación a execución, entrementres, de fórmulas 
de agrupamentos funcionais flexibles e adaptadas a cada zona escolar, consensuadas coa 
comunidade educativa, na procura de novos modelos de desenvolvemento do servizo 
público de educación no rural. 

4. Que dende ese Concello se notifique á Consellería de Educación da Xunta de Galicia 
este acordo a prol da educación no rural galego e se remita copia á Confederación 
ANPAS GALEGAS.” 

 
A Comisión, por catro (4) votos a favor do PsdG-PSOE (2), do BNG (1) e de ANOVA (1), e 
tres (3) abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer 
ao Pleno a súa aprobación.” 

 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito.  

 
4. APROBACIÓN DO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO 
GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR E O CONCELLO DE 
CEDEIRA PARA A AMPLIACIÓN E REFORMA DA ESCOLA INFANTIL DO 
CONCELLO DE CEDEIRA INTEGRADA NA REDE DE ESCOLAS INFANTÍS 
XESTIONADAS POLO CONSORCIO. 

Pola Secretaria dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 2 de xullo de 
2018, que dí: 

“Vista a proposta da Alcaldía de data 29.06.2018, que dí: 

“Resultando que en data 18.06.2018 remitese pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de 
Política Social oficio da Xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no 
que se comunica que, co fin de proceder á ampliación e reforma da Escola Infantil do Concello 
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de Cedeira, xestionada polo Consorcio en virtude do convenio asinado en data 17.12.2008, 
resulta necesaria a formalización dun convenio de colaboración, achegando proposta de 
convenio a efectos da súa aprobación polo Concello. 

Visto o texto do convenio, que ten por obxecto regular o marco de colaboración entre o 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar e o Concello de Cedeira para a 
ampliación e reforma da escola infantil do Concello de Cedeira integrada na rede de escolas 
infantís xestionadas polo Consorcio, coa finalidade de mellorar a calidade na prestación do 
servizo, dando cumprimento ás esixencias arquitectónicas establecidas no Decreto 329/2005, do 
28 de xullo, polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención á infancia, e de 
atender á demanda de novas prazas de educación infantil 0-3 detectadas no Concello de Cedeira. 

Resultando que en virtude da sinatura do convenio o Consorcio desenvolverá o procedemento 
para a contratación e adxudicación das obras de reforma e ampliación da Escola Infantil 
segundo o proxecto básico e de execución redactado e aprobado polo Concello, que tamén 
deberá asumir a dirección da obra, dirección da execución da obra e coordinación de seguridade 
e saúde desta. 

Resultando que o importe total da obra estimase en 141.337,70 euros, dos que 100.000 serán 
achegados polo Consorcio e 41.337,70 polo Concello, e para o suposto de que o custo total 
estimado sexa inferior a dita contía, a cantidade resultande destinarase ao financiamento do 
mobiliario correspondente á ampliación obxecto do convenio. 

Visto o informe de Secretaría de data 27.06.2018 en sentido favorable. 

Vista a memoria xustificativa de data 27.06.2018 asinada pola Alcaldía en cumprimento do 
establecido nos artigos 47 e seguintes da Lei 40/2015, do réxime xurídico do sector público. 

Visto o informe de Intervención de data 29.06.2018 en sentido favorable. 

En base ó exposto, en uso das atribucións que me confire a normativa vixente en materia de 
réxime local, propoño ó Pleno do Concello a adopción do seguinte ACORDO: 

PRIMEIRO.- Aprobar o convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar e o Concello de Cedeira para a ampliación e reforma da Escola Infantil do 
Concello de Cedeira integrada na rede de Escolas Infantís xestionadas polo Consorcio, que se 
incorpora como anexo desta proposta. 

SEGUNDO.- Comprometerse o Concello de Cedeira á redacción e aprobación do proxecto 
básico e de execución para a ampliación e reforma da escola infantil, así como a asumir a 
dirección da obra, dirección de execución da obra e coordinación de seguridade e saúde desta. 

TERCEIRO.- Facultar ao Alcalde para a sinatura do presente convenio. 

CUARTO.- Remitir certificación do presente acordo á Xerencia do Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar. 

Non obstante, o Pleno do Concello acordará o que estime oportuno. 

 
ANEXO 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE O CONSORCIO GALEGO DE SERVIZOS DE IGUALDADE 
E BENESTAR E O CONCELLO DE CEDEIRA PARA A AMPLIACIÓN E REFORMA DA ESCOLA 
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INFANTIL DO CONCELLO DE CEDEIRA INTEGRADA NA REDE DE ESCOLAS INFANTÍS 
XESTIONADAS POLO CONSORCIO 

REUNIDOS 

Dunha parte, José Manuel Rey Varela, Conselleiro de Política Social, en virtude da súa condición de Presidente do 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar segundo os estatutos que o regulan publicados no DOG núm. 
131 do 7 de xullo de 2006. 

E doutra, Pablo Diego Moreda Gil, actuando en representación do Concello de Cedeira, en virtude da súa condición 
de Alcalde Presidente da citada Corporación, segundo o disposto no artigo 21 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora 
das bases do réxime local e no artigo 61 da Lei 5/1997 do 22 de xullo, de administración local de Galicia. 

Ambas as dúas partes recoñécense mutuamente a capacidade legal necesaria para o outorgamento do presente 
Convenio, no exercicio dos seus respectivos cargos, e dentro do marco dos principios de coordinación, colaboración e 
respecto mutuos que deben informar as relacións entre ambas as dúas administracións 

EXPOÑEN: 

I.-Que o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, creado en virtude de convenio de colaboración 
subscrito entre a Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar e os concello, con data do 3 de xullo de 2006 de acordo 
co artigo 6 dos seus Estatutos, publicados no DOG do 7 de xullo de 2006, ten como misión primordial a participación 
na dirección, avaliación e control da xestión dos servizos sociais de ámbito local (centros de prestación de servizos 
sociais de atención especializada e tamén centros de prestación de servizos sociais de atención primaria, cando así o 
solicite o concello interesado. 

Que o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar nace así, de acordo coas súas finalidades e 
competencias, co obxecto de: 

• Garantir o acceso de todos os galegos e galegas a uns servizos sociais públicos de calidade, a través dunha oferta 
de recursos suficiente e equilibrada territorialmente, que contribúa a reforzar a igualdade de oportunidades na 
utilización da rede social de atención. 

• Incrementar os niveis de cobertura, intensidade e horario de atención dos distintos servizos e prestacións. 
• Contribuír á mellora das condicións de vida e sociais das persoas que presentan especiais necesidades de 

protección social nos concellos galegos, ao respecto da súa autonomía persoal, e calidade de vida persoal, 
familiar e de grupo. 

• Proceder a unha efectiva distribución dos servizos e prestacións a fin de dar resposta ás necesidades reais da 
poboación, asignando equitativamente o uso e acceso aos recursos sociais dispoñibles. 

 
II.-Que a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos Sociais de Galicia, establece nos seus artigos 64 e 64 bis que a 
Xunta de Galicia promoverá unha efectiva coordinación e cooperación cos concellos co fin de asegurar a calidade e 
cunha cobertura equilibrada dos servizos sociais en todo o territorio, especialmente no que atinxe á creación e ao 
mantemento de servizos sociais comunitarios específicos. Esta coordinación poderá levarse a cabo a través de 
fórmulas xurídicas adecuadas para tal fin, como as fórmulas de cooperación interadministrativa de natureza 
consorcial. A estes efectos, a propia disposición adicional segunda da devandita lei fai referencia expresa ao 
Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para o cumprimento deses obxectivos. 

III.-Que no cumprimento dos seus fins, segundo o previsto no artigo 7.a) dos seus Estatutos, o Consorcio Galego de 
Servizos de Igualdade e Benestar exercerá no ámbito territorial dos entes consorciados, como competencia específica 
a determinación e/ou execución, en colaboración cos concellos, se é o caso, das obras de construción, mellora, 
reforma ou adaptación de instalación que poidan ser necesarias para a prestación de servizos. 

IV.-Que o Concello de Cedeira adheriuse ao Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar por medio de 
convenio asinado o 15 de novembro de 2007 e con data do 17 de decembro de 2008 asinou con este o convenio de 
colaboración para a xestión da escola infantil do Concello de Cedeira, aprobado por acordo do Pleno na sesión 
celebrada o 27 de xaneiro de 2009. 

V.-Tras a tramitación do correspondente procedemento para tal fin, con data do 28 de xullo de 2009, foi aprobada 
polo Pleno do Concello de Cedeira a cesión gratuíta de dous edificios con campo de recreo, sitos na rúa Ortigueira 
núm. 3 e 4, en favor do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, para adicalos a escola infantil de 
acordo co convenio asinado entre o Consorcio e o Concello con data do 17 de decembro de 2009. 
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VI.-Que, co fin de mellorar a calidade na prestación do servizo, dando cumprimento ás esixencias arquitectónicas que 
se establecen no Decreto 329/2005, do 28 de xullo, e de atender á demanda de novas prazas de educación infantil 0-3 
detectadas no Concello de Cedeira, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar no cumprimento dos 
seus fins, quere desenvolver en colaboración co Concello de Cedeira as actuacións necesarias para a ampliación e 
reforma da escola infantil do deste concello no exercicio das competencias que se lle atribúen no artigo 7 dos seus 
Estatutos publicados no DOG núm. 131 do 7 de xullo de 2007. 

Que segundo o anterior, ambas as partes manifestan expresamente o seu desexo de asinar un CONVENIO DE 
COLABORACIÓN para a ampliación e reforma da escola infantil do Concello de Cedeira, xestionada polo 
Consorcio en virtude do convenio de colaboración asinado o 27 de xaneiro de 2009. 

Por canto antecede, as partes formalizan o presente CONVENIO DE COLABORACIÓN coas seguintes 

CLÁUSULAS 

PRIMEIRA.-OBXECTO 

O presente convenio ten por obxecto regular o marco de colaboración entre o Consorcio Galego de Servizos de 
Igualdade e Benestar e o Concello de Cedeira para a ampliación e reforma da escola infantil do Concello de Cedeira 
integrada na rede de escolas infantís xestionadas polo Consorcio. 

SEGUNDA.-OBRIGAS DAS PARTES 

a) O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar desenvolverá o procedemento para a contratación 
e adxudicación das obras de reforma e ampliación da Escola Infantil segundo o proxecto básico e de execución 
redactado e aprobado polo Concello para a realización das devanditas obras. 

b) O Concello de Cedeira comprométese, en virtude do presente convenio, á redacción e aprobación do 
proxecto básico e de execución para a ampliación e reforma da escola infantil, así como a asumir a dirección da obra, 
dirección de execución da obra e coordinación de seguridade e saúde desta. 

 
TERCEIRA.-FINANCIAMENTO 

O importe total para a execución da obra de reforma e ampliación da escola infantil obxecto do presente convenio 
estímase en 141.337,70 euros. Deste importe o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar achegará 
100.000 euros e o Concello de Cedeira 41.337,70 euros. 

No suposto de que o custo total estimado para a execución da obra de reforma e ampliación da escola infantil sexa 
inferior a contía prevista no parágrafo anterior, a cantidade resultante destinarase ao financiamento do mobiliario 
correspondente á devandita ampliación obxecto do presente convenio. 

A achega do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar realizarase con cargo á partida 12 90 313B 6220 
dos seus orzamentos, segundo a distribución plurianual seguinte: 

Aplicación 12 90 313B 6220 Ano 2018 Ano 2019 
Importe 75.000 euros 25.000 euros 
 
Esta achega financiarase nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, Obxectivo Temático: 10. Prioridade de Investimento: 10.5. Obxectivo 
específico: 10.5.1. 

A achega do Concello de Cedeira realizarase con cargo á partida 3231.751.00 do orzamento do ano 2018. 

Os pagamentos do Concello ao Consorcio efectuaranse previa xustificación do gasto realizado, consonte o 
establecido na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, de 
desenvolvemento do anterior, para o que o Consorcio deberá presentar os correspondentes xustificantes de gasto 
debidamente certificados polo órgano competente. 

As inversións previstas ao abeiro do presente convenio, entenderanse realizadas sen prexuízo das obrigas asumidas 
por ambas as partes segundo as previsións contidas no artigo 69 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, 
administrativas e de ordenación (DOG núm. 28, do 9 de febreiro). 

CUARTA.-VIXILANCIA DO CONVENIO 
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Para os efectos do seguimento e control das actuacións previstas neste convenio, créase unha comisión mixta 
composta por un representante de cada unha das partes asinantes, á que lle corresponderá a interpretación do 
convenio e resolución das controversias que puideran xurdir con ocasión da execución do presente convenio. 

QUINTA.-DURACIÓN DO CONVENIO 

O presente convenio entrará en vigor o día da súa sinatura, e estenderá a súa vixencia ata o 31 de decembro de 2019. 
Non obstante, poderá ser obxecto de prórroga, que deberá ser expresa, polo tempo adicional que sexa necesario para a 
completa execución das actuacións que constitúen o seu obxecto, e previa a tramitación dos correspondentes axustes 
orzamentarios e contables. En ningún caso, a duración do convenio poderá exceder dos límites que se establecen no 
artigo 49.2 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público. 

SEXTA.-MODIFICACIÓN E RESOLUCIÓN DO CONVENIO 

a) Modificación do convenio As partes asinantes poderán solicitar a modificación do presente convenio no seo da 
comisión de seguimento prevista na súa cláusula cuarta. De acordarse a modificación, esta formalizarase a través 
dunha addenda ao convenio que será asinada por ambas as dúas partes. 

b) Serán causas de resolución do presente convenio: 

• O mutuo acordo das partes. 
• O incumprimento total ou parcial de calquera das cláusulas establecidas no mesmo. 
• O incumprimento polo Concello do pagamento das cantidades que deba aboar ao Consorcio Galego de Servizos 

de Igualdade e Benestar polas liquidacións practicadas en relación cos centros xestionados por este, segundo as 
previsións contidas no artigo 69 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas administrativas, fiscais e de 
ordenación. 

 
SÉTIMA.-PUBLICIDADE 

O presente convenio será obxecto de publicación de conformidade co artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro 
(DOG núm. 30, do 15 de febreiro), de transparencia e bo goberno, dándose cumprimento polas partes as obrigas 
específicas de información sobre convenios previstas nesta e demais normativa de aplicación. 

As partes comprométense a asumir a responsabilidade de adoptar as medidas necesarias para facer chegar ao público 
información sobre as operacións financiadas polo PO FEDER de acordo co estipulado no artigo 2.2 do Anexo XII do 
Regulamento (UE) 1303/2013. 

A sinatura do presente convenio supón a aceptación a ser incluído na listaxe pública que se recolle no artigo 115, 
apartado 2º do Regulamento (UE) 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013. 

OITAVA.-NATUREZA DO CONVENIO 

O presente convenio terá carácter administrativo, quedando excluído da aplicación da normativa reguladora dos 
contratos do sector público, ao abeiro do disposto no artigo 4.1.c) do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de 
novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público; debendo aplicarse, non 
obstante, os principios do devandito texto legal para a resolución das dúbidas ou lagoas que puideran presentarse. 

As cuestións litixiosas xurdidas acerca da modificación e resolución serán resoltas polo Consorcio, poñendo os seus 
acordos fin á vía administrativa, cabendo contra elas recurso de reposición, no prazo de un mes ante o mesmo órgano 
que ditou a resolución, ou poderá interpoñerse directamente recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous 
meses que se contarán desde o día seguinte ao da notificación do acto que poña fin á vía administrativa, consonte o 
previsto na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. 

E en proba de conformidade cos termos do convenio, as partes comparecentes asínano e rubrícano por triplicado 
exemplar no lugar e data expresados. 

Santiago de Compostela, xuño de 2018 

O PRESIDENTE DO CONSORCIO GALEGO DE           O ALCALDE   
SERVIZOS DE IGUALDADE E BENESTAR  DOCONCELLO DE CEDEIRA 
 
José Manuel Rey Varela      Pablo Diego Moreda Gil” 
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A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda a urxencia do asunto e a súa 
inclusión na orde do día. 

A Comisión, por unanimidade dos seus membros presentes, acorda ditaminar devandita 
proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa aprobación.” 

 
Aberto o turno de intervencións, prodúcense as seguintes:  

 
O Sr. Alcalde di: Explicar un pouquiño en qué consiste a actuación. Estas actuacións previstas, 
pódense englobar en dúas grandes áreas. Por un lado a adecuación interior da planta baixa e 
edificio anexo á escola actual para a ampliación da gardería. Por outro lado, adecuación interior 
da gardería existente para levar a cabo as actuacións de mellora, según a proposta dos técnicos 
do Consorcio Galego de Benestar Social da Xunta de Galicia. Atendendo ó programa de 
necesidades definido polo Consorcio e a normativa vixente, contémplanse as seguintes 
actuacións: 1º.- Na escola existente, crearase un aseo de uso público (aseo un), un despacho e un 
aseo con cambiador (aseo dous) e unha sala de profesores. Na ampliación, unha aula para nenos 
de dous a tres anos, un aseo para nenos, que sería o aseo número tres, un cuarto de limpeza e 
lavandeiría, unha cociña, despensa, un distribuidor, un hall, e un acceso á planta primeira. O 
acceso actual ó edificio novo integrarase na ampliación da escola infantil como saída de 
emerxencia, polo que é necesario habilitar un novo acceso para acceder á planta primeira deste 
módulo. Para acceder ó edificio proxectaráse modificar o punto de acceso á parcela, 
xenerándose unha nova rampa de acceso e unha plataforma horizontal no frente da edificación. 
Tamén se amplía o patio do colexio, polo que haberá que adaptar as bases existentes ás novas 
disposicións. Estas obras, como ben se especificou antes na proposta de Alcaldía, teñen un 
orzamento base de licitación con IVE por valor de 141.337,70 euros. Por último, quero 
agradecer o traballo dos meus compañeiros do grupo de goberno municipal, así como ós 
funcionarios do Concello polo traballo feito dende o primeiro momento en que entramos ó 
frente do goberno para que hoxe teñamos a posibilidade de aprobar esta proposta de convenio 
tan demandada por todas e por todos. Agradecer o esforzo das traballadoras da escola infantil de 
Cedeira e a súa colaboración en todo momento, así como ó grupo de nais e pais, que fixeron 
unha recollida de sinaturas moi importante para que este proxecto puidese sair adiante, e onde se 
ve o compromiso da veciñanza de Cedeira pola gran cantidade de sinaturas que se obtiveron. O 
éxito deste proxecto tamén pertence en gran medida a este compromiso solidario polo benestar 
dos máis pequenos. A todas e a todos, que participastes nel, moitísimas grazas. Por último, 
quero sinalar que o convenio que hoxe estamos a piques de aprobar, comeza para este grupo de 
goberno o 27 de xullo de 2015 cunha reunión co xerente do Consorcio, que naquel momento era 
Roberto Rodríguez, hoxe en día actual director de Augas de Galicia, nunha xuntanza en 
Compostela á cal asistimos como representantes do Concello: Manoli, Camilo e eu, e onde lle 
espuxemos  a problemática da actual escola e a posibilidade da súa ampliación. Ese ano nos 
orzamentos do Concello, no ano 2015, había unha partida destinada á ampliación, pero él 
asegurounos en todo momento que dende a Xunta de Galicia non había ningunha partida que 
contemplase a ampliación da escola infantil de Cedeira e convidounos a falar deste asunto a 
partir do ano 2016. O 27 de xuño de 2016 tivemos unha xuntanza en Compostela co conselleiro 
de Política Social, José Manuel Rey Varela, na cal tamén estaba presente o actual xerente do 
Consorcio, Perfecto Rodríguez, ao cal acudimos a concelleira de Servizos Sociais e máis o 
Alcalde. Unha reunión moi productiva onde se abordaron todos os problemas que ten a actual 
Escola Infantil. Nese intre, tanto o conselleiro como o xerente do Consorcio mostráronse moi 
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receptivos ante a necesidade urxente de levar a cabo a ampliación da escola infantil de Cedeira, 
quedando para falar nunha segunda reunión co conselleiro celebrada o día 10 de xaneiro do 
2017, onde acordamos as liñas a seguir para poder levar a cabo este convenio que hoxe imos a 
aprobar. A partir deste momento mantivemos dúas reunións máis co xerente do Consorcio, unha 
o 9 de xuño e outra o 29 de novembro do 2017. Neste caso acudimos, por parte do goberno 
municipal, a concelleira de Cultura e Turismo, María Xosé e o concelleiro de Educación, Tiano, 
onde xa lles presentamos o proxecto de execución previamente revisado e dado o visto bo polos 
técnicos do Consorcio e do Concello de Cedeira e quedamos en que íamos a recibir no prazo de 
dous meses a proposta definitiva do convenio, proposta que finalmente chegou o día 18 de xuño 
do ano 2018, remitida pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Política Social, oficio da 
xerencia do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, e que hoxe levamos ao 
Pleno con todos os informes favorables, tanto do Interventor accidental, como da Secretaria do 
Concello. Botamos de menos neste expediente que en ningún momento ningún membro do 
goberno anterior nos informase dos traballos previos, si os tiñan feitos, sobre este asunto. Sobre 
todo cando, nalgún momento, difundiron nas redes sociais e na prensa que foi froito do seu 
traballo. Creo que todos sabemos que non se atreven a sacar este e algún outro asunto no pleno 
para poder debatilo, por ser máis doado manipular información ós veciños nos medios que 
defender a verdade nun pleno. Ademáis, naquel momento, o grupo de goberno acababa de 
propoñerlle ao Partido Popular de Cedeira que puidesen revisar e opinar sobre a ampliación da 
biblioteca municipal e tamén sobre a posibilidade de arrendar un terreo municipal para facer un 
xeriátrico, e para ambos casos, en ambos asuntos, tivemos varias reunións nas que recollimos 
algunhas das súas propostas, como puido ser algunha modificación que se fixo na biblioteca. 
Nada máis. 

O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Teremos dereito á réplica? 

O Sr. Alcalde di: Si. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Nosoutros imos a apoiar este proxecto, que realmente ven a secundar 
todo o que fixemos. Ven a ser o proxecto do 2015 que fixo Proyfe, cunha serie de correccións 
que, claro, a final de ano, acabando o exercicio, fixo a inspección do Consorcio, sobre a cociña. 
Entonces fixéronse unhas modificacións. No 15 había unha partida presupostaria destinada á 
guardería. No 16, responsabilidade de vostedes, non hai ningunha. No 17 non hai ningunha. E 
realmente isto é o final do que tiña que ser. Nosoutros botamos de menos que esto non quedara 
listo xa, polo menos, no ano 16. E nada máis. É unha continuidade do que fixemos nós. 
Convenio, tamén o temos, e teño o seu correo electrónico, do señor xerente do Consorcio no que 
nos remite o convenio e tamén hai documentación sobre a estabilidade do edificio. Ou sexa, que 
é unha continuidade e nalgún momento o parto prodúcese. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Bueno, de verdad, de verdad… 

O Sr. Rubido Ramonde di: Aínda non acabei. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Siga. Perdón. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Pero bueno, ti tes teus momentos de gloria. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: E vostede na prensa. Pero siga, por favor. 

O Sr. Rubido Ramonde di: En canto ó que me di vostede da biblioteca. Sí, fixeron vostedes caso 
nalgunhas cousas, pero noutras con bastante torpeza, porque lles dixemos si por favor, facer 
unha accesibilidade, ascensor, escaleiras, pois que era necesario aumentar o espazo. Entón 
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dixémoslles que incorporaran o xulgado e naquel momento ustedes dixeron, bueno, o da 
oposición di que incorporemos o xulgado, deberon de pensar que se iba a botar contra min o 
casco vello e vou sacar o xulgado de aquí. Pero cal é a miña sorpresa cando me entero no 
proxecto que tiran todo o xulgado. Tírano todo. O xulgado está acabado de facer como tal 
edificio con portas de castaño, perfectamente. Non había máis que a medianera e non aumentar 
o proxecto en 40.000 euros como o aumentaron vostedes. Pero bueno, esas son as capacidades 
que teñen vostedes. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Vostede ten unha capacidade para terxiversar, por non chamarlle 
directamente o que lle debería chamar, ten unha capacidade para terxiversar a realidade que 
asombra e espanta. Imos a ver, vostede non fixo absolutamente nada para que se ampliara a 
escola infantil. A finais do seu mandato, o anterior mandato, anunciou a bombo e platillo e 
anunciou tamén non hai tanto que esta obra é gracias a vostede. Pero, ¿qué di? Vostede non sabe 
o que é traballar estando nun goberno e quedou máis que demostrado e nós, acáballe de explicar 
a vostede o Alcalde o que levamos feito con este tema dende 2015, contínuamente traballando. 
Na Xunta non lles constaba ningún tipo de proxecto deste Concello no 2015, acábao de dicir o 
Alcalde, e sábeno as persoas que estiveron alí reunidas, non constaba. Non é verdade. Non 
había. O proxecto, vostede, si tiña intención de facelo no período preelectoral. Tiña intención. 
Fago un proxecto. Sí, fago un proxecto. E a nosoutros nunca, cando vostede saíu do goberno, 
non nos explicou que tiña ese proxecto, en qué consistía nin en qué non consistía. É contínuo. 
Cada cousa que imos facendo, porque levamos feito moitísimas, vostede o único que fai é sair 
nos papeis dicindo foi idea nosa, foi idea do PP. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non idea. Hai un trámite. 

A Sra. Rodríguez Pérez di: Sí, sí. Idea porque papeis non hai. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Non hai proxecto de Proyfe… 

O Sr. Alcalde di: Por favor. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Entón, xa foi idea do PP. Todo fan o que facemos nós. Pois deberían 
estar vostedes ben contentos de que este goberno faga todo o que ían a facer vostedes. Home, 
por favor. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, remataremos, ¿non? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: En fin. Creo que é unha obra excelente e que é boa para todos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Por supuesto. A misma do proxecto de Proyfe que fixo no 2014. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Home, por favor. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, non, non. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Había unha partida de 35.000 euros, ¿para non gastala? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿35.000 euros e na Xunta non tiñan constancia de que existía nada? 
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O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Vaime negar que non está ahí no ano 2014 un proxecto de Proyfe? 
¿Vaime negar que non entrou ese proxecto no Consorcio? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Na Xunta e no Consorcio … 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Mire, vostede en vez de razonar dedícase a facer calificacións sobre 
min, e nada máis. Vostede ten uns razonamentos moi potentes.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, os razonamentos potentes son os seus. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: A documentación está ahí. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Son os seus, e non me falte ó respeto. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Cando queira ensínolle o correo enviado polo Consorcio co 
convenio. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Tráigao. Traiga o convenio. 
 
O Sr. Alcalde di: Por favor. Por favor, os dous. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: O gran manipulador é vostede. 
 
O Sr. Alcalde di: María, por favor, dúas cousas. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Eu non lle estou chamando manipuladora.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu xamáis o descalifico.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Agora que si xunta vostede moitos actos deste tipo… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Como vostede si terxiversa moito a realidade igual ten un problema. 
 
O Sr. Alcalde di: A ver, por favor. Aquí a realidade é sinxela. A realidade é moi sinxela. 
Deixouse unha partida, había unha partida no Concello, por iso nós imos ó Consorcio, para 
saber si o Consorcio ten esa partida dispoñible, e eles din que non, que volvamos a falar no 
2016, con orzamentos novos do 2016. Non imos a incluir unha partida nuns orzamentos sin 
antes ter un previo acordo. No momento que hai un acordo, como houbo, según se relatou aquí, 
co Consorcio, co conselleiro, neste caso, co xerente, é cando o Concello destinou a partida. E a 
partir de ahí é cando nos ven a proposta do convenio. Vostede tería un convenio. Aprobárao. Un 
convenio que entrou o 18 de xuño, hoxe é 5 de xullo e está aprobado cos informes de 
Intervención e Secretaría. É dicir, que tiveran interés en facelo, seguramente que si. ¿Cómo 
non? Pero o que non pode é criticar ou dicir que si non o metimos nosoutros no 16, si no 17, con 
todo o traballo que deu poder conseguir hoxe que este convenio estea aquí para poder nosoutros 
asinalo o día de mañá. Con respecto ó que falou da biblioteca. Imos a ver. Aquí vostede falou do 
tema da biblioteca de utilizar o espazo que había do xulgado. Nos pareceu unha idea excelente. 
Agora, que vostede agora estea falando do que había interior. É que non mirou o proxecto. O 
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proxecto tivémolo encima da mesa, Luis. Posteriormente, que detectaría algunha cousa que se 
podería mellorar, bueno, non digo que non. Pero qué momento que vostede fale de portas e fale 
de tal. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Hai, Dios. Imos a ver. Eu voulle a recordar. O proxecto estivo ahí 
encima da mesa, efectivamente. Con sorpresa, estaba eu solo, deixáronme ahí co proxecto, a 
miña sorpresa foi que tiraron todo o xulgado. Con respecto a non tiralo había unha diferencia de 
40.000 euros. Diante do mesón de Rosa díxenllo eu, e dixo xa che fixemos bastante caso. Non 
me gusta falar de cousas de fora de aquí, pero non me queda máis remedio.  
 
O Sr. Alcalde di: ¿Do mesón de? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Si, do mesón de Rosi… Estaba o Sr. Camilo diante, eu creo que non 
nos estaba oíndo, pero estaba diante. E empezou vostede a elevar a voz, que xa me facía 
bastante caso con incorporar o xulgado e tal. Punto. Punto. Paréceme unha barbaridade. O 
xulgado estaba impecable e non había nada más que cambiarlle a medianera e a o novo edificio 
e listo, e non se gastaban 40.000 euros más… Pero bueno, ese é o obxetivo…  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿Vostede é arquitecto tamén? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Nada máis. En canto a outro reitero o mesmo. 
 
O Sr. Alcalde di: Si si. Vale. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Digo exactamente o mesmo, e podo demostralo. 
 
O Sr. Alcalde di: Si, si. 
 
O Sr. Rubido Ramonde: Xa está. 
 
O Sr. Alcalde di: Aprobaron. 
 
O Sr. Rubido Ramonde: É unha pena. 
 
O Sr. Alcalde di: Aprobaron. 
 
O Sr. Rubido Ramonde: Efectivamente, é unha pena. 
 
O Sr. Alcalde di: Aprobaron. 
 
O Sr. Rubido Ramonde: Porque en calquer momento puidémonos entender sobre este tema e ir, 
á hora de informar ao público xuntos…eh?… pero a partida é… moi idiota seríamos, ¿non?, de 
crear unha partida de gastar en Proyfe os cartos nun proxecto e de crear unha partida ahí, que 
puidemos gastar, ¿non?, electoralmente, antes das eleccións. 
 
 O Sr. Alcalde di: Dixo, dixo, dixo o que tratara… 
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O Sr. Rubido Ramonde: E tivemos que esperar porque nos colleu… e vostede cando fala de 
anos grises, de Luis Rubido… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿Eu? ¿De anos grises? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Anos grises… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿E cando dixen eu iso? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Pero non o dixeches máis dunha vez? Pois estiven un ano. Un ano e 
uns meses… ¿Qué está dicindo vostede de anos grises? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿Quén o dixo? 
 
O Sr. Rubido Ramonde: Os anos grises de Luis Rubido… bueno home…amén. 
 
O Sr. Alcalde di: O Concello tamén, o Concello… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Grises non, eu diría negros. 
 
O Sr. Rubido Ramonde: Bueno, negros. Fíxate, aínda estaba eu rebaixando a agresividade das 
súas frases. E mira, pois non estiven nin dous anos. 
 
A Sra. Iglesias Rey di: De todas maneiras, partidas que si estaban aprobadas e non se levaron a 
cabo coas familias, hainas… por vostedes… como as axudas ás familias, que estaban 
convocadas en 2015, 2016, 2017. Esas axudas non apareceron por ningún lado. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Claro que non, porque xa sabe por qué. Xa o falamos noutros 
plenos, e cando queira, se quere para o seguinte pleno, volvemos a falar do tema e traemoslle e 
documentamos todo tal e como se está facendo para sacar esas axudas, porque as axudas o que 
non pode ser é para o mesmo que está recibindo da Xunta. Hai outra xente que a necesita para 
outra cousa. Iso é o que falamos en plenos anteriores. Entón, se quere, para o pleno seguinte 
traemos documentado todo o que vostede queira. 
 
A Sra. Iglesias Rey di: As bases están ahí, para audífonos, prótesis, dentista e oculista. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Pero non nos convencían. Xa o falamos. Eran bases que non nos 
convencían. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non sólo non nos convencían, senón que legalmente… 
 
A Sra. López Rodríguez di: Non eran legais. 
 
O Sr. Alcalde di: Sí, as que se sacaron en abril e maio, antes das eleccións. 
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O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes 
ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que 
quedou transcrito.  

 
5. DAR CONTA DA MODIFICACIÓN DOS MEMBROS DAS COMISIÓNS 
INFORMATIVAS. 
 
O Concello Pleno, en sesión extraordinaria realizada o 08 de xullo de 2015, adopta acordo polo 
que se crean as Comisións Informativas permanentes da Corporación Municipal e se determina 
a composición das mesmas. 
 
En sesión plenaria de data 29 de xullo de 2015 dáse conta da adscripción concreta a cada 
Comisión Informativa dos membros da Corporación que forman parte das mesmas en 
representación de cada grupo político municipal,  realizada mediante escrito dos respectivos 
Voceiros dirixido ao Alcalde. 
 
En data 26 de abril de 2018 o Pleno toma coñecemento da renuncia ó cargo de Concelleira de 
Dª. María Luisa Pérez Prieto, como consecuencia do cal en sesión plenaria de data 07 de xuño 
de 2018 toma posesión a nova Concelleira Dª. Andrea Iglesias Rey. 
 
En data 02 de xullo de 2018 se presenta escrito polo Voceiro do grupo municipal do Partido 
Popular, comunicando os membros da Corporación que en representación de dito grupo deben 
formar parte de cada Comisión. 
 
En consecuencia, visto o establecido no artigo 125 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime 
Xurídico das Entidades Locais, as Comisións Informativas permanentes da Corporación 
Municipal quedan constituidas polos seguintes Concelleiros: 
 
 
 Comisión Informativa de Plenos:  
 
  Presidente: Sr. Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil (PSOE) 
 - Don Manuel Pérez Riola (PSOE)  
      SUPLENTE: 
    - D. Nicolás Vergara Quintiana (PSOE)  
 
 - Dª Manuela López Rodríguez (BNG) 
     
      SUPLENTE:  
    - D.ª María José Rodríguez Pérez (BNG)  
 
 - D. Camilo Casal García (ANOVA) 
     
      SUPLENTE:  
    - D. Robustiano Labraña Barrero (ANOVA)  
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 - D. Luis Rubido Ramonde (PP) 
 - D. Alfredo Vilela Santalla (PP)  
 - D. Pablo Luis Nebril López (PP)  
     
      SUPLENTES:  
    - D. Esther Couto Lamigueiro (PP)  
    - D.ª Andrea Iglesias Rey (PP)  
    - D. Esteban Blanco Garrote (PP)  
 
 
 Comisión Informativa de Urbanismo: 
  
 Presidente: Sr. Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil (PSOE)  
 - Don Manuel Pérez Riola (PSOE)  
     
      SUPLENTES: 
    - D. Nicolás Vergara Quintiana (PSOE)  
 
 - Dª María José Rodríguez Pérez (BNG)  
     
      SUPLENTE:  
    - D.ª Manuela López Rodríguez (BNG)  
 
 - D. Camilo Casal García (ANOVA) 
      SUPLENTE:  
    - D. Robustiano Labraña Barrero (ANOVA)  
 
 - D. Luis Rubido Ramonde (PP)  
 - D. Alfredo Vilela Santalla (PP)  
 - D. Pablo Luis Nebril López (PP)  
     
      SUPLENTES:  
    - Dª. Esther Couto Lamigueiro (PP)  
    - D.ª Andrea Iglesias Rey (PP)  
    - D. Esteban Blanco Garrote (PP)  
 
 Comisión Especial de Contas: 
  
 Presidente: Sr. Alcalde D. Pablo Diego Moreda Gil (PSOE)  
 - Don Manuel Pérez Riola (PSOE)  
     
      SUPLENTE: 
    - D. Nicolás Vergara Quintiana (PSOE)  
 
 - Dª María José Rodríguez Pérez (BNG)  
     
      SUPLENTE:  
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    - D.ª Manuela López Rodríguez (BNG)  
 
 - D. Camilo Casal García (ANOVA)  
     
      SUPLENTE:  
    - D. Robustiano Labraña Barrero (ANOVA)  
 
 - D. Luis Rubido Ramonde (PP)  
 - D. Alfredo Vilela Santalla (PP)  
 - D. Pablo Luis Nebril López (PP)  
     
      SUPLENTES:  
    - D. Esther Couto Lamigueiro (PP)  
    - D.ª Andrea Iglesias Rey (PP)  

  - D. Esteban Blanco Garrote (PP) 
 
 
O Pleno queda enterado. 
 
6. DAR CONTA DAS RESOLUCIÓNS DE ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE A 
ÚLTIMA SESIÓN ORDINARIA. 

En cumprimento do disposto no artigo 42 do Regulamento de organización, funcionamento e 
réxime xurídico das entidades locais, aprobado por RD 2568/1986, a Alcaldía-Presidencia 
procede a dar conta das Resolucións adoptadas desde a realización da última sesión plenaria con 
carácter ordinario, aos efectos de control e fiscalización dos órganos previstos no artigo 22.2.a) 
da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local. 
 
Nº 
DECRETO ASUNTO 

00219/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

00220/2018 
RENUNCIA Á SUBVENCIÓN CONCEDIDA POLA DEPUTACIÓN PROV. PARA A CONTRATACIÓN DE 
ANIMADOR CULTURAL 

00221/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

00222/2018 MODIFICACION DA LIQUIDACIÓN PRESUPOSTO CONCELLO EXERCICIO 2017 

00223/2018 APROBACIÓN DO CONVENIO CON AGADIC PARA CINEMAS DE GALICIA-ANO 2018 

00224/2018 
MODIFICACIÓN DA SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO POS+2018 POR SUBSANACIÓN DE ERRO 
NO ANEXO III 

00225/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00226/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00227/2018 OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA 

00228/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00229/2018 ANULACIÓN INSCRICIÓN PARELLA DE FEITO M.A.A. E R.A.L.G. 

00230/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00231/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS 

00232/2018 TRAMITACIÓN DE DECRETOS 
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00233/2018 ALTAS NO PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES DE ABRIL 2018 

00234/2018 SOLICITUD DE LICENCIA PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A NOMBRE DE J.M.R.A. 

00235/2018 
LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACIÓN SEGUNDO ABOAMENTO SUBVENCIÓN COMISIÓN 
DE FESTAS 2017 

00236/2018 MANDAMENTO PAGO A XUSTIFICAR-ANTICIPO DE CAIXA FIXA 

00237/2018 APROBACIÓN DE SUBVENCIÓN Á ENTIDADE ASOCIACIÓN APICULTURA COSTA ÁRTABRA 2017 

00238/2018 LEVANTAMENTO DE REPARO-APROBACION DE SUBVENCION A PROTECCION CIVIL 2017 

00239/2018 

ACEPTACIÓN DA AXUDA CONCEDIDA POLO FCA -2018 PARA O PROXECTO “ACTUACIÓNS DE 
MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA E DE PROTECCIÓN DO AMBIENTE E DO ESPAZO 
NATURAL” 

00240/2018 CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL POR INTERINIDADE POR XUBILACIÓN DE M.M.P.M. 

00241/2018 DELEGACION DE FUNCIONS DE ALCALDIA NA PRIMEIRA TENENTE DE ALCALDE 

00242/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00243/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00244/2018 SOLICITUDE DE LICENZA POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00245/2018 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 03 2018 GC 02 2018 

00246/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/U026/000159) 

00247/2018 ASUNTO: ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/U026/000059) 

00248/2018 SOLICITUDE DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00249/2018 SOLICITUD DE LICENCIA PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A NOMBRE DE J.G.M.B. 

00250/2018 INICIO PROCEDEMENTOS SANCIONADORES DE TRAFICO 

00251/2018 SOLICITUD DE LICENCIA PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A NOMBRE DE J.G.M.B. 

00252/2018 CONTRATACIÓN DUN TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

00253/2018 
LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS  -  BOLSA DE TRABALLO PARA O 
POSTO DE PEÓN 

00254/2018 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 

00255/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

00256/2018 
LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS COMISION SELECCIONADORA E CONVOCATORIA DAS 
PROBAS PARA A FORMACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO NOS POSTOS DE PEÓN 

00257/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

00258/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

00259/2018 NOMINA DE MAIO DE 2018 

00260/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00261/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00262/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00263/2018 SOLICITUDE DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00264/2018 
REMISION DA OFERTA AO SERVICIO PUBLICO DE EMPREGO PARA A CONTRATACIONL DE 
SOCORRISTAS PARA O SERVIZO DE PROTECCION E MANTEMENTO DE PRAIAS. 

00265/2018 SOLICITUDE DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00266/2018 CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR PARA CUBRIR VACACIÓNS 2018 

00267/2018 
CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL POR INTERINIDADE POR DECLARACIÓN DE 
INCAPACIDADE PERMANENTE DE M.D.R.M. 
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00268/2018 SOLICITUD DE LICENCIA PARA OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA A NOMBRE DE M.A.P.B. 

00269/2018 LEVANTAMIENTO DE REPARO FACTURAS RELACION F-2018-15 

00270/2018 CONTRATACIÓN DA PÓLIZA DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2018 

00271/2018 ASUNTO: ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/U019/000011) 

00272/2018 CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR PARA CUBRIR VACACIÓNS 2018 

00273/2018 INICIO PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRAFICO 

00274/2018 DESIGNACIÓN DO ABOGADO NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 0000091/2018 - B, E.M.F.F. 

00275/2018 
DESIGNACIÓN DE ABOGADO NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 0000095/2018 - R, M.M.L.R. CONTRA 
O CONCELLO DE CEDEIRA 

00276/2018 INICIO PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRAFICO 

00277/2018 CONVOCATORIA PLENO 07.06.2018 

00278/2018 
DELEGACIÓN NA CONCELLEIRA Mª JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ PARA CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIO CIVIL 

00279/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

00280/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL MUNICIPAL 

00281/2018 SOLICITUDE DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00282/2018 ASISTENCIAS MEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL DO 1 DE MARZO AO 31 DE MAIO DE 2018 

00283/2018 
CONVOCATORIA  COMISIÓN SELECCIONADORA E DATA DO PROCESO SELECTIVO DE 
SOCORRISTAS PARA  PROTECCION E MANTEMENTO DE PRAIAS. 

00284/2018 DECRETO NÓMINA EXTRAORDINARIA DE XUÑO 2018 

00285/2018 
APROBACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS 
TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS NOS POSTOS DE PEÓN 

00286/2018 

LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS  PARA A FORMACIÓN DA BOLSA DE 
TRABALLO -CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO 
ADMINISTRATIVO 

00287/2018 SOLICITUDE DE LICENZA PARA OCUPACIÓN DA VÍA PUBLICA 

00288/2018 
CONFORMIDADE COA APLICACIÓN DA NOVA ACHEGA PROVINCIAL ASIGNADA PARA O 
POS+ADIC 1-2018 

00289/2018 DESIGNACIÓN DO AVOGADO NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 0000093/2018 - M, S.P.P. E L.G.N. 

00290/2018 CONTRATACIÓN DE PERSOAL LABORAL POR INTERINIDADE POR SUBSTITUCIÓN DE S.R.C. 

00291/2018 
APROBACIÓN DA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS 
TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS  DE PEÓN 

00292/2018 APROBACIÓN DEFINITIVA MC 05 2018 GC 03 2018 

00293/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE SEIS PEÓNS MELLORA  EFICIENCIA ENERXÉTICA E 
PROTECCIÓN DO AMBIENTE E ESPAZO NATURAL 

00294/2018 RESOLUCION ESTIMATORIA DE ALEGACIÓNS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRAFICO 

00295/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE PARA 
PROTECCIÓN DO MEDIO AMBIENTE E DO ESPAZO NATURAL 

00296/2018 DEVOLUCION DE TAXAS DE INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS NON DESENVOLVIDOS 

00297/2018 
APROBACION CONVENIO COA ASOCIACION EMPRESARIOS CASCO ANTIGUO PARA GASTOS DO 
2017 

00298/2018 AVOCACION DE COMPETENCIA E APROBACION DE FACTURA DE A.M.F.D. 

00299/2018 RESOLUCION EXPEDIENTE SANCIONADOR DE TRAFICO 

00300/2018 
VEHÍCULOS ABANDONADOS NA VÍA PÚBLICA. DECLARACIÓN DE RESIDUOS E ENTREGA A 
XESTOR AUTORIZADO PARA A SÚA ELIMINACIÓN 
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00301/2018 LEVANTAMIENTO REPAROS NAS FACTURAS DA RELACION F-2018-16 

00302/2018 
ARQUIVO DO EXPEDIENTE 2018/X999/000033 ( INDEMNIZACION REPOSICION MOBILIARIO 
PUBLICO) 

00303/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE CINCO PEÓNS PARA UNHA CUADRILLA DE LIMPEZA 
DE PRAIAS 2018 

00304/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2018/U026/000030) 

00305/2018 REMISIÓN DE EXPEDIENTE AO XULGADO P.O. 47/2018, M.B.L.P. CONTRA O CONCELLO DE CEDEIRA 

00306/2018 
DELEGACIÓN NA CONCELLEIRA MARÍA JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ PARA CELEBRACIÓN DE 
MATRIMONIO CIVIL 

00307/2018 
DESIGNACION DE AVOGADO NO  PROCEDEMENTO ORDINARIO 47/2018, M.B.L.P. CONTRA 
CONCELLO DE CEDEIRA 

00308/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2018/V011/000013) 

00309/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/V008/000005) 

00310/2018 
APROBACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA  CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE 
AUXILIARES DE POLICIA LOCAL NO CONCELLO DE CEDEIRA 

00311/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/V008/000007) 

00312/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESISTIMENTO (EXP. 2017/V008/000013) 

00313/2018 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDO/AS E EXCLUÍDOS/AS, COMISION SELECCIONADORA  E 
CONVOCATORIA  BOLSA DE TRABALLO PARA  CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU 
INTERINOS COMO ADMINISTRATIVO 

00314/2018 APROBACIÓN DO PLAN DE SEG. E SAÚDE DA OBRA "MELLORA DE CAMIÑOS. AGADER 2017" 

00315/2018 ARQUIVO POR DESESTIMENTO (2016/V008/000002) 

00316/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESESTIMENTO (2017/U019/000006) 

00317/2018 ARQUIVO DO EXPEDIENTE POR DESESTIMENTO (2017/U022/000003) 

00318/2018 EXPEDICIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO EXP. DE OBRA 278/2002 

00319/2018 
ADQUISICIÓN DE CUBRECONTENEDORES DE MADEIRA PARA COLOCAR NA VÍA PÚBLICA. FCA 
2018 

00320/2018 
ACCESO A DOCUMENTACIÓN DE INTERVENCION E/OU TESOURARÍA SOLICITADO POR D. LUIS 
RUBIDO RAMONDE, VOCEIRO DO GRUPO DO PARTIDO POPULAR 

00321/2018 
ACEPTACION ABSTENCION DA TECNICO DE ADMINISTRACION XERAL NO EXPEDIENTE LICENCIA 
DE EDIFICACION 2018/U022/000009 

00322/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00323/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00324/2018 CONSULTA DE EXPEDIENTE 

00325/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PERSOA PARA  INFORMACIÓN TURISTICA AO 
ABEIRO DA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA E A AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA 

00326/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUNHA PERSOA PARA  INFORMACIÓN TURISTICA AO 
ABEIRO DA SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA 

00327/2018 
AVOCACION DA COMPETENCIA E APROBACIÓN DE MULTA DA XUNTA DE GALICIA- DELEGACIÓN 
TERRITORIAL DA CORUÑA 

00328/2018 INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓN DO SERVIZO-LOCOMOCIÓN 

00329/2018 ARQUIVO POR DESESTIMENTO (2015/U009/0001087) 

00330/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00331/2018 
CONVOCATORIA DA COMISIÓN SELECCIONADORA E DATA DO PROCESO SELECTIVO DE PEÓNS 
PARA LIMPEZA DE MONTES. 

00332/2018 
SEGUNDA CONVOCATORIA DA COMISIÓN SELECCIONADORA E PROCESO SELECTIVO DE 
SOCORRISTAS PARA  PROTECCION E MANTEMENTO DE PRAIAS. 
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00333/2018 
LEVANTAMENTO DE REPARO E APROBACIÓN XUSTIFICACION FINAL PARA DERRADEIRO 
ABOAMENTO SUBVENCIÓN ESCOLA DE MÚSICA 2017 

00334/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00335/2018 INICIO PROCEDEMENTO SANCIONADOR DE TRAFICO 

00336/2018 OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA 

00337/2018 SOLICITUDE DE AXUDA DE EMERXENCIA SOCIAL 

00338/2018 DESIGNACIÓN DE AVOGADO NO PROCEDEMENTO ORDINARIO 90/2018, R.L.B. 

00339/2018 NOMINA DE XUÑO DE 2018 

00340/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS TRABALLADORES CON OCUPACIÓN DE 
BAÑISTAS-SOCORRRISTAS PARA PROTECCIÓN E MANTEMENTO DE PRAIAS 

00341/2018 
CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DOUS PEÓNS DE LIMPEZA DE MONTES  PARA O 
FOMENTO DE EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL) 

00342/2018 TOMA COÑECEMENTO NOMEAMENTO ACCIDENTAL DO POSTO DE INTERVENTOR  

00343/2018 CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 05.07.2018 
 

O Pleno queda enterado. 
 

7. MOCIÓNS DE URXENCIA. 

Pola Presidencia infórmase que se somete á consideración do Pleno, por razón de urxencia, a 
seguinte moción á que pola Secretaria dáse lectura: 

7.1. PROPOSTA ALEGACIONS CATALOGO DE POSTOS DE TRABALLO 2018 
 
“PABLO DIEGO MOREDA GIL, Alcalde-Presidente deste Concello, de conformidade coas 
atribucións que lle corresponden, ten a ben elevar ó Pleno a seguinte PROPOSICIÓN: 

En sesión plenaria celebrada o 26.04.2018 aprobouse inicialmente polo Concello Pleno o 
orzamento e o Catálogo de Postos de Traballo do Concello de Cedeira para o exercicio 2018. 

O expediente permaneceu exposto ó público por prazo de quince días, a contar desde o seguinte 
ao da publicación do correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, o que tivo lugar o 
02.05.2018 (BOP nº 82). 

Dentro do prazo establecido preséntanse as seguintes alegacións:  

 Alegacións ao Orzamento e ao CPT 2018 presentadas en data 23 de maio de 2018 por D. 
B.P.G., funcionario do Concello de Cedeira, nas que solicita que se deixe sen efecto a 
creación do posto de Tesoureiro reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional tanto no Presuposto de 2018 como no CPT e se manteña a situación do posto de 
Tesoureiro como funcionario propio da Corporación a extinguir.  

Ditas alegacións foron obxecto de informe emitido pola Secretaría en data 29 de maio de 2018 e 
pola Intervención en data 01 de xuño de 2018 en relación ao expediente de aprobación 
definitiva do orzamento. En ditos informes conclúese que deben desestimarse ditas alegacións, 
ao terse creado o posto de Tesoureiro reservado a funcionarios con habilitación de carácter 
nacional por vir así esixido pola normativa vixente; se ben no informe de Intervención engádese 
como alternativa aos dereitos adquiridos e consolidados por B.P.G. o recoñecemento do dereito 
a un complemento persoal transitorio no caso dunha eventual minoración do complemento 
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específico resultado dun cambio na valoración dos postos de traballo; polo que considerando o 
informado pola Secretaría e pola Intervención, e que dito funcionario ten uns dereitos 
consolidados polo nomeamento no 1994  seguindo  os trámites legalmente vixentes no seu 
momento, e que únicamente por imperativo legal se modificou o posto da tesourería como posto 
reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, enténdese xustificado o 
recoñecemento ao dereito a tal complemento persoal transitorio. 

 Alegacións ao CPT 2018 presentadas en data 11 de maio de 2018 por D. A.B.V. en 
representación da Confederación Intersindical Galega (CIG) no que se alega, de xeito 
resumido, que no orzamento e CPT do 2018 constan modificacións nas funcións dos 
administrativos e auxiliares administrativos de Administración Xeral, e en concreto nos 
postos de auxiliar administrativo engádense as funcións de Información xeral e asistencia 
ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes de todo tipo, 
Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e 
asistir as persoas que o soliciten na tramitación correspondente, e TPV’s.  

Indícase no escrito de alegacións que ditas funcións se engaden sen xustificación e motivación, 
que os impresos aos que se refiren as novas funcións son de natureza tributaria e cada persoal 
pode asistir eficazmente aos cidadáns nos trámites correspondentes ao seu propio departamento, 
e que o manexo das TPV’s ten que realizarse polo persoal que ostente responsabilidade na 
función de Tesourería, que implica xestión de cobros e pagos e o manexo e custodia de fondos 
públicos. 

Así mesmo se alega que con carácter xeral a realización doutras funcións polos funcionarios a 
maiores das que cada un realiza no seu departamento e que leven un aumento da 
responsabilidade ou maior carga de traballo debe retribuírse economicamente como sucede con 
outros empregados públicos aos que se lles retribúe con produtividades ou gratificacións; que 
nos informes ao CPT de Secretaría e Intervención non se fai referencia ás modificacións 
realizadas polo que carecen de motivación que xustifique o cambio, e que na Mesa de 
negociación comunicouse aos sindicatos que non había modificación nas funcións. 

En base ao anterior solicítase a eliminación das modificacións efectuadas ou, noutro caso, a súa 
compensación económica, e a modificación do Catálogo para que os postos estean adscritos ao 
departamento do que dependan funcionalmente e o axuste das funcións que realmente se 
realizan coas que constan no CPT. 

Visto o informe de Secretaría de data 03.07.2018 e da Intervención accidental de data 
04.07.2018 e resultando, á vista das consideracións xurídicas alí contidas, o seguinte: 

I.- De acordo co previsto nos artigos 167 e seguintes do Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril,  polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia 
de Réxime Local  corresponde aos funcionarios da Escala de Administración Xeral o 
desempeño de funcións comúns ao exercicio da actividade administrativa, pertencendo á 
Subescala Auxiliar de Administración Xeral os funcionarios que realicen tarefas de 
mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, 
arquivo de documentos e outros similares. 

A determinación das funcións inherentes aos postos de traballo pertencentes á Escala Xeral da 
Administración Pública realízase polo TRRL de maneira xenérica, e polo que respecta ás 
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funcións inherentes ao posto de auxiliar administrativo a utilización nos preceptos legais da 
cláusulas de peche “e outros similares” debe entenderse como un recoñecemento da potestade 
das Administracións públicas para a adscrición de funcións diferentes, aínda que da mesma 
índole que as referidas nos preceptos de referencia, aos postos de traballo existentes no seo 
daquelas en función das necesidades de servizo existentes en cada momento. Neste sentido 
postúlase tamén o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público nos 
artigos 72 e 73.2, conforme ao cal “As Administracións Públicas poderán asignar o seu persoal 
funcións, tarefas ou responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que 
desempeñen sempre que resulten adecuadas á súa clasificación, grao ou categoría, cando as 
necesidades do servizo xustifíqueno sen diminución nas retribucións”.  

II.- Comparando as funcións propias dos postos de auxiliar administrativo recollidas no CPT 
correspondente ao 2017 e anteriores co aprobado inicialmente para o 2018 resulta que as 
funcións de Información xeral e asistencia ao público, atención de solicitudes de todo tipo, 
facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as 
persoas que o soliciten na tramitación correspondente, e TPV’ s, constitúen unha concreción ou 
especificación detallada das funcións xa recollidas anteriormente de atención ao público con 
carácter xeral e manexo de máquinas e maquinaria electrónica; mentras que as funcións de 
rexistro e distribución de documentación entran dentro das funcións propias dos postos de 
auxiliar administrativo de acordo coas cláusulas de peche establecidas pola normativa, 
recollendose expresamente no CPT a referencia a tarefas similares e a tarefas que poden ser 
ordeadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos, sempre dentro das funcións propias do auxiliar 
administrativo. 

A alegación referida a que o emprego de TPV’s, por implicar a xestión de cobros e pagos e o 
manexo e custodia de fondos públicos, debe realizala exclusivamente persoal que ostente 
responsabilidade na función de Tesourería, isto é, o titular do posto reservado de Tesourería, á 
marxe de devir nun funcionamento ineficaz e ineficiente da Administración municipal, non se 
compadece coas funcións propias do posto reservado de Tesourería recollidas no artigo 5 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 

III.- En canto ao indicado no escrito de alegacións de que con carácter xeral a realización 
doutras funcións polos funcionarios a maiores das que cada un realiza no seu departamento e 
que leven un aumento da responsabilidade ou maior carga de traballo debe retribuírse 
económicamente como sucede con outros empregados públicos aos que se lles retribúe con 
produtividades ou gratificacións, isto será así, con carácter xeral, cando se realicen novas 
funcións a maiores das que xa se viñan realizando que conleven maior responsabilidade e 
aumento real de carga de traballo, o cal non sucede no presente suposto, xa que as funcións que 
agora aparecen expresamente recollidas constitúen unha concreción, especificación ou simple 
mención expresa de funcións que con carácter xeral xa tiñan ditos postos encomendadas, ou 
viñan realizandose de feito.  



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 
  C.I.F.: P-1502200-G  
 
 
 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Cedeira 
https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

IV.- As modificacións introducidas no CPT 18 na redacción das funcións e tarefas dos postos de 
auxiliar administrativo foron informadas favorablemente pola Secretaría e Intervención 
municipais nos informes emitidos por ditos funcionarios no expediente de aprobación inicial do 
CPT, non incluíndose observacións ao respecto; e por outra banda, á vista da acta da Mesa de 
Negociación do 18 de abril de 2018,  aprobada na Mesa de Negociación do 28 de maio, resulta 
que as modificacións obxecto de impugnación foron debatidas en dita Mesa.  

V.-A modificación do CPT para que os postos estén adscritos ao departamento do que dependan 
funcionalmente e o axuste das funcións que realmente se realizan coas que constan no Catálogo 
deberá analizarse con ocasión da elaboración e aprobación da RPT, actualmente en tramitación.  

En base ao exposto, en uso das atribucións que me confire á normativa vixente, propoño ao 
Concello Pleno a adopción do seguinte ACORDO:  

PRIMEIRO.-  Desestimar as alegacións á aprobación inicial do Catálogo de postos de traballo 
do exercicio 2018 presentadas en data 23 de maio de 2018 por D. B.P.G., funcionario do 
Concello de Cedeira, polos motivos expresados na parte expositiva. 

SEGUNDO.- Recoñecer o dereito a un complemento persoal transitorio a favor de D. B.P.G. no 
suposto  de reducción do complemento específico no caso de cese como tesoureiro municipal. 

TERCEIRO.- Desestimar as alegacións á aprobación inicial do Catálogo de postos de traballo 
do execicio 2018 presentadas en data 11 de maio de 2018 por D. A.B.V. en representación da 
Confederación Intersindical Galega (CIG), polos motivos expresados na parte expositiva.  

CUARTO.- Aprobar definitivamente o Catálogo de Postos de Traballo do Concello de Cedeira 
para o exercicio 2018, que figura como anexo da presente proposta.  

QUINTO.- O presente Catálogo de Postos de Traballo terá eficacia provisional en tanto en 
canto non se tramite e aprobe a preceptiva Relación de Postos de Traballo que dun xeito 
definitivo organice as distintas áreas do Concello, as tarefas e sistema retributivo de cada posto 
de traballo.  

SEXTO.- Publicar o correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia. 

SÉTIMO.- Notificar o presente acordo ós interesados que presentaron alegacións. 

Non obstante, o Concello Pleno acordará o que estime oportuno.  

Cedeira, 05 de xullo de 2018 

O ALCALDE 

Pablo Diego Moreda Gil 
ANEXO 

CATALOGO DE POSTOS DE TRABALLO 2018 

As cantidades asignadas a cada praza son por xornada completa (37 horas e 30 minutos semanais), nos contratos a tempo parcial 
aplicarase o porcentaxe que para cada un corresponda en función da xornada que realice. 

A diferencia, en cómputo mensual, entre a xornada regulamentaria de traballo e a efectivamente realizada dará lugar, salvo 
xustificación, a correspondente deducción proporcional de haberes. 

En canto as retribucións estarase o sinalado neste catálogo, nos orzamentos, nas bases de execución do orzamento; e nas táboas 
salariais do Concello de Cedeira para o exercicio de 2017. 
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O traballador/a que desempeñe a plena disponibilidade, terá dereito a percibir unha cantidade de 412,83 Euros brutos mensuais. Este 
traballador terá plena disponibilidade horaria sin que se supere, en computo anual, a xornada laboral ordinaria. Dito compremento 
denominarase “Compremento de Libre Disponibilidade (CdLD)”. 

Se foran mais de un/unha os que desempeñaran a plena disponibilidade, a cantidade de 412,83 euros brutos mensuais repartiríase 
entre os mesmos. 

A designación e cese da/s plenas disponibilidades farase mediante decreto da Alcaldía. 

As persoas que desempeñen efectivamente as labores de secretaría da alcaldía e outros concelleiros, ou exerza as labores do Punto 
de Información Catastral e o mantemento do sistema de control horario terán dereito a percibir unha cantidade en concepto de 
productividade polo desempeño de funcións adicionais sen menoscabo das responsabilidades correspondentes ao seu posto de 
traballo. O importe mensual queda fixado en 180 € brutos mensuais polo desempeño das funcións da secretaría da alcaldía e outros 
concelleiros e 180 € brutos mensuais polo desempeño do Punto de Información Catastral e o mantemento do sistema de control 
horario. Si as labores se desempeñan entre máis dunha persoa o importe repartiríase proporcionalmente entre as devanditas persoas.   

A designación e cese das persoas que desempeñen as devanditas funcións realizarase  mediante decreto da Alcaldía. 

O complemento específico está referido a unha mensualidade. 

 

132 – SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO 
 
OFICIAL  
Titular: X.X.X.  X.X.X.  
Código: 15022OFP01 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Oficial 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 486,93 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

• As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
• Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado. 
• Executar as directrices emanadas da Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
• Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
• As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X. 
Código: 15022GP02 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 426,33 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
 Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado. 
 Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
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 Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
 As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X.  
Código: 15022GP03 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 426,33 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
 Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado. 
 Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
 Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
 As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X. 
Código: 15022GP04 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 426,33 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
 Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado. 
 Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
 Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
 As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X. 
Código: 15022GP05 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 426,33 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
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Funcións e Tarefas: 
 As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de desenvolvemento. 
 Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no artigo 29.2 de Lei de Forzas e 

Corpos de Seguridade do Estado. 
 Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
 Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
 As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 

 
 
 
151 – URBANISMO 
 
TÉCNICO MUNICIPAL 
Titular: X.X.X. 
Código: 15022TM01 
Grupo: A1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Técnica 
Clase: Superior 
Nivel Complemento Destino: 24 
Complemento Específico: 1.155,86 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Arquitecto Superior 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 Asesoramento ao concello en materia de planeamento ou xestión cando sexa requerida pola Alcaldía ou Concelleiro/a 
delegado/a. 

 Redación de memorias valoradas e anteproxectos que lle sexan enconmendados sobre obras, subministracións e 
servizos municipais. 

 Valoracións periciais e informes sobre bens, previstos na lexislación local, especialmente relativos a alleamento, 
adquisición, permuta ou aluguer de bens. 

 Colaboración, supervisión e seguimento en modificacíones ou revisións ao plan xeral de ordenación municipal e 
planeamento e desenrolo. 

 Prestación de asistencia tecnica e asesoramento requirido pola corporación e outros organos colexiados, nas materias 
da sua competencia. 

 Supervisión da cartografía do Municipio e elaboración dos sistemas de información xeográfica do municipio. 
 Elaboración de pregos de prescripcións técnicas particulares para a contratación de obras, subministracións e servizos. 
 Dirección, lnspección, control e vixiancia de obras municipais, subministracións e servizos municipais a petición da 

Concellaría de obras ou Alcaldía. 
 Demais traballos que se lle encomenden dende a Alcaldía ou Concelleiro/a delegado/a. 

 
 
APARELLADOR 
Titular: X.X.X.  X.X.X.  
Código: 15022AP01 
Posto: Laboral  
Salario Base: 1.943,71 
Complemento Convenio: 688,41 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Arquitecto Técnico - Aparejador 
Funcións e Tarefas: 

 Asesorar a Corporación nos asuntos relativos a obras, servizos e subministracións servicios municipais. 
 Informes de licenzas de obras menores, obras maiores, primeira ocupación, aperturas, parcelacións, ocupación do 

dominio público, reposición da legalidade e infraccións urbanísticas. 
 Informes de valoracións para ordenanzas fiscais e de prezos públicos. 
 Coordinación para o mantemento e conservación das obras, servicios, edificios e instalacións municipais. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
OFICIAL 1ª 
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Titular: X.X.X.   
Código: 15022OF1ª01 
Posto: Laboral  
Salario Base: 576,42 
C.Convenio: 741,95 
C.Libre Dispoñibilidade: 412,83 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar, FP1 óu equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Realizar os traballos propios da sua categoría profesional, electricista, nas dependencias municipais, instalacións, 
servicios e obras do Concello, así como as tarefas de vixilancia, mantemento e actividades complementarias nas 
instalacións utilizando se fose preciso medios de locomoción e de traballo especiais. 

 Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
 Manexo de todo tipo de maquinaria e de todo tipo de vehículo que se implante no Concello, sin menoscabo de realizar 

calquera do resto de funcións que se lle encomenden. 
 Mantemento complementario de instalacións e servicios, alumeado, limpeza, recollida do lixo, xardinería, 

alcantarillado, pavimentación, etc. 
 Responsable da correcta execución dos traballos encomendados. 
 Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual lle sexan encomendados polo 

encargado do persoal. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
OFICIAL 1ª 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OF1ª03 
Posto: Laboral  
Salario Base: 576,42 
Complemento Convenio: 741,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar, FP1 óu equivalente 
Funcións e Tarefas: 

 Realizar os traballos propios da sua categoría profesional nas dependencias municipais, instalacións, servicios e obras 
do Concello, así como as tarefas de vixilancia, mantemento e actividades complementarias nas instalacións utilizando 
se fose preciso medios de locomoción e de traballo especiais. 

 Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
 Manexo de todo tipo de maquinaria e de todo tipo de vehículo que se implante no Concello, sin menoscabo de realizar 

calquera do resto de funcións que se lle encomenden. 
 Mantemento complementario de instalacións e servicios, alumeado, limpeza, recollida do lixo, xardinería, 

alcantarillado, pavimentación, etc. 
 Responsable da correcta execución dos traballos encomendados. 
 Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual lle sexan encomendados polo 

encargado do persoal. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
OFICIAL 1ª XARDINEIRO/A 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OF1ªXAR 01 
Posto: Laboral  
Salario Base: 576,42 
Complemento Convenio: 741,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar, FP1 óu equivalente 
Funcións e Tarefas: 

 Realizar os traballos propios da sua categoría profesional –xardiñeiro- nas dependencias municipais, instalacións, 
servicios e obras do Concello, así como as tarefas de vixilancia, mantemento e actividades complementarias nas 
instalacións utilizando se fose preciso medios de locomoción e de traballo especiais. 
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 Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
 Manexo de todo tipo de maquinaria e de todo tipo de vehículo que se implante no Concello, sin menoscabo de realizar 

calquera do resto de funcións que se lle encomenden. 
 Mantemento complementario de instalacións e servicios, alumeado, limpeza, recollida do lixo, xardinería, 

alcantarillado, pavimentación, etc. 
 Responsable da correcta execución dos traballos encomendados. 
 Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual lle sexan encomendados polo 

encargado do persoal. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
OPERARIO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OS01 
Grupo: Persoal Laboral 
Salario Base: 576,42 
Complemento Convenio: 741,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 

 Realizar os traballos propios da sua categoría profesional nas dependencias municipais, instalacións, servicios e obras 
do Concello, así como as tarefas de vixilancia, mantemento e actividades complementarias nas instalacións utilizando 
se fose preciso medios de locomoción e de traballo especiais. 

 Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
 Manexo de todo tipo de maquinaria e de todo tipo de vehículo que se implante no Concello, sin menoscabo de realizar 

calquera do resto de funcións que se lle encomenden. 
 Mantemento complementario de instalacións e servicios, alumeado, limpeza, recollida do lixo, xardinería, 

alcantarillado, pavimentación, etc. 
 Responsable da correcta execución dos traballos encomendados. 
 Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual lle sexan encomendados polo 

encargado do persoal. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
PEÓN 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interimamente: A.A.A. 
Código: 15022PE02 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Grupo: Laboral 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 

 Efectuar operacións manuales que non supoñan coñecemento de oficio e servir de axudante os oficiais. 
 Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
 Excavar, tapar, compactar, facer mezclas, limpar, pintar, realizar encargos, podar, plantar, talar, cargar, descargar, e 

outras tarefas similares requeridas polos servicios, obras e patrimonio municipal. 
 Acopiar e transportar materiais e medios. 
 Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das suas tarefas que non necesiten unha capacitación 

específica que requira unha categoría superior. 
 Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
 Realizar calquera outros traballos que lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
PEÓN 
Titular: X.X.X.  Vacante 
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Ocupado temporalmente por: B.B.B. 
Código: 15022PE03 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Grupo: Laboral 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 Efectuar operacións manuales que non supoñan coñecemento de oficio e servir de axudante os oficiais. 
 Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
 Excavar, tapar, compactar, facer mezclas, limpar, pintar, realizar encargos, podar, plantar, talar, cargar, descargar, e 

outras tarefas similares requeridas polos servicios, obras e patrimonio municipal. 
 Acopiar e transportar materiais e medios. 
 Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das suas tarefas que non necesiten unha capacitación 

específica que requira unha categoría superior. 
 Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
 Realizar calquera outros traballos que lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro Delegado e encargado do persoal, e as demais 

que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
PEÓN 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: C.C.C. 
Código: 15022PE04 
Salario Base: 526,25(xornada completa) 
Complemento Convenio: 578,85 (xornada completa) 
Grupo: Laboral 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 Efectuar operacións manuales que non supoñan coñecemento de oficio e servir de axudante os oficiais. 
 Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
 Excavar, tapar, compactar, facer mezclas, limpar, pintar, realizar encargos, podar, plantar, talar, cargar, descargar, e 

outras tarefas similares requeridas polos servicios, obras e patrimonio municipal. 
 Acopiar e transportar materiais e medios. 
 Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das suas tarefas que non necesiten unha capacitación 

específica que requira unha categoría superior. 
 Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
 Realizar calquera outros traballos que lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro Delegado e encargado do persoal, e as demais 

que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
 
231 – ACCIÓN SOCIAL 
 
ASISTENTE SOCIAL 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AS-01 
Cobertura temporal por: D.D.D.. 
Salario Base: 1.533,15 
Complemento Covenio: 143,55 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Asistente Social 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 Propoñer temas e remitir informes e estudios a Concellería de Servicios Sociais por propia iniciativa ou ben elaborar 
informes e estudios a petición da mesma. 
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 Informar a Concellería de Servicios Sociais sobre o funcionamento dos servicios municipais de carácter asistencial e 
social. 

 Asesorar a Corporación en materia de Benestar Social, elaborar estudios e programas para a sua actuación neste 
campo e colaborar a sua realización. 

 Manter actualizada a información sobre axudas e prestacions, recursos e servicios en materia de asistencia social, 
arbitradas por diversos organismos. 

 Valorar a situación social dos veciños e grupos de veciños que demanden algunha intervención por parte dos servicios 
municipais, diseñar e propoñer os implicados a forma mais adecuada de mellorar dita situación, contando para iso coas 
axudas, prestacions, recursos e servicios que sexan pertinentes e esteñan dispoñibles. 

 Prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das situacions atendidas. Cando así se requira porpoñer a concesión 
de axudas municipais, valorar, informar e tramitar solicitudes ante o Concello e outros organismos efectuando o seu 
seguimento. 

 Elaborar estudios e programas de actuación orientados hacia a mellora das condicions de vida e convivencia e hacia a 
superación e prevención das situacions de desventaxa social, colaborar na sua coordinación e realización, promovendo 
a participación dos veciños, asociacións e institucións, e participando na sua evalución. 

 Establecer e manter relacións con asociacións, intitucions e organismos relacionados co benestar social. 
 E, en xeral, doda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique a Alcaldía e Concellería/o de Servicios Sociais, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
ASISTENTE SOCIAL 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AS-02 
Cobertura temporal por: E.E.E. 
Salario Base: 945,67 (xornada completa) 
Complemento Covenio: 554,79 (xornada completa) 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Asistente Social 
Observacións: 100 % xornada  
Funcións e Tarefas: 

 Propoñer temas e remitir informes e estudios a Concellería de Servicios Sociais por propia iniciativa ou ben elaborar 
informes e estudios a petición da mesma. 

 Informar a Concellería de Servicios Sociais sobre o funcionamento dos servicios municipais de carácter asistencial e 
social. 

 Asesorar a Corporación en materia de Benestar Social, elaborar estudios e programas para a sua actuación neste 
campo e colaborar a sua realización. 

 Manter actualizada a información sobre axudas e prestacions, recursos e servicios en materia de asistencia social, 
arbitradas por diversos organismos. 

 Valorar a situación social dos veciños e grupos de veciños que demanden algunha intervención por parte dos servicios 
municipais, diseñar e propoñer os implicados a forma mais adecuada de mellorar dita situación, contando para iso coas 
axudas, prestacions, recursos e servicios que sexan pertinentes e esteñan dispoñibles. 

 Prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das situacions atendidas. Cando así se requira porpoñer a concesión 
de axudas municipais, valorar, informar e tramitar solicitudes ante o Concello e outros organismos efectuando o seu 
seguimento. 

 Elaborar estudios e programas de actuación orientados hacia a mellora das condicions de vida e convivencia e hacia a 
superación e prevención das situacions de desventaxa social, colaborar na sua coordinación e realización, promovendo 
a participación dos veciños, asociacións e institucións, e participando na sua evalución. 

 Establecer e manter relacións con asociacións, intitucions e organismos relacionados co benestar social. 
 E, en xeral, doda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique a Alcaldía e Concellería/o de Servicios Sociais, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
EDUCADOR/A FAMILIAR 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022EF01 
Cobertura temporal por: F.F.F. 
Salario Base: 945,67(xornada compreta) 
Complemento Covenio: 554,79 (xornada compreta) 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Titulación Grado Medio 
Formación Específica: 
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Observacións:  
Ocupada temporalmente por F.F.F.ao 50 % xornada. 
Con anterioridade a aprobación do presente catálogo, figura con media xornada, quedando condicionada a xornada compreta a 
aprobación definitiva do presente catálogo. 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral o público, solicitudes e informe de todo tipo de expedientes, distribución de documentación. 
 Informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de expedientes dos Servicios Sociais, 

manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, faxes, maquinaria electrónica, etc. 
 E, en xeral, doda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique a Alcaldía e Concellería/o de Servicios Sociais, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
PSICÓLOGO/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022PS01 
Ocupado temporalmente 
ó 66,66 % da xornada por: G.G.G. 
Salario Base: 1.114,26 (xornada compreta) 
Complemento Covenio: 652,70 (xornada compreta) 
Adscripción: Administración Local 
Titulación:  
Observacións: Ocupada ó 66,66 % da xornada  
Funcións e Tarefas: 

 Asesoramento e consultaría ó persoal de servizos sociais, a concellería/o delegado/a e á corporación en materia de 
igualdade e de benestar social dende as perspectivas da psicoloxía clínica e da social, e elaborar estudios e programas 
para a súa actuación neste campo e colaborar na súa realización. 

 Propoñer temas e remitir informes e estudios a Concellería de Servizos Sociais por propia iniciativa ou ben elaborar 
informes e estudios a petición da mesma. 

 Atención directa clínica, a persoas e a grupos, realizando psicoterapia, diagnósticos e informes ben a petición das 
persoas usuarias, ben das institucións oficiais que o demanden; así como prestar orientación e apoio e realizar o 
seguimento das situacións atendidas. 

 Atención directa psiosocial, a persoas e a grupos tendendo, en todo caso, á construcción de competencias, habilidades 
e recursos das persoas usuarias, cara a que enfronten as súas problemáticas –e previndo, na medida do posible, as 
futuras-con posibiliades de éxito valorando a situación psicolóxica e/ou psicosocial, deseñando e propoñendo a forma 
máis adecuada de mellorar dita situación, incluido a orientación encamiñada á formación, á procura de emprego é ó 
uso do tempo libre, contando para iso coas axudas, prestacións, recursos e servizos que sexan pertinentes e estean 
dispoñibles. Prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das situacións atendidas. 

 Realización de planificación e programas de servizos sociais especializados en coordinación coa Traballadora Social. 
Supervisión, seguimento e avaliación de ditos programas. 

 Manter actualizada a información sobre axudas e prestacións, recursos e servizos en materia de igualdade e demáis 
servizos sociais especializados, arbitrdas por diversos organismos. 

 Establecer e manter relacións, procuarando a coordinación, con asociaicións, institucións e organismos relacionados 
coa igualdade e o benestar social. 

 Planificación de campañas de sensibilización e concienciación á comunidade de problemas que afectean a colectivos 
específicos. 

 E, en xeral, tódalas tarefas relacionadas coa psicoloxía clínica e a social, dentro dos servicios sociais especializados, e 
aquelas que, dentro das súas funcións, lle indique a Alcaldía e Concellería delegada de Servicios Sociais, e as demais 
que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AUXSS-01 
Cobertura temporal por: H.H.H. 
Salario Base: 576,42 
Complemento Covenio: 741,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Formación Específica: 
Observacións: Aux.Administrativo Serv. Sociais  
Funcións e Tarefas: 
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 Tarefas de mecanografía, taquigrafia, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de 
documentos, atención o público, distribución de documentación, e outros similares. 

 Manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, maquinaria electrónica etc. 
 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Boletins, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e modificacións producidas no 

Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
 Confeccionar certificados de empadronamento, convivencia, residencia e outros. 
 Confección, inscripción, modificación, e baixa de Padróns e listas de recaudación. 
 Elaboración, conservación e actualización de estadísticas diversas. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e llevanza dos libros de actas e de 

resolucións. 
 Transcribir, en xeral, todo-los informes e documentos que se requiran por os seus superiores xerarquicos. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: I.I.I. 
Código: 15022AUXAF-01 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: J.J.J. 
Código: 15022AUXAF-02 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: K.K.K. 
Código: 15022AUXAF-03 
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Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: L.L.L. 
Código: 15022AUXAF-04 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: M.M.M. 
Código: 15022AUXAF-05 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupada temporalmente por: Interinamente: N.N.N. 
Código: 15022AUXAF-06 
Grupo: Laboral 
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Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: O.O.O. 
Código: 15022AUXAF-07 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: O.O.O. 
Código: 15022AUXAF-08 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Q.Q.Q. 
Código: 15022AUXAF-09 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
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Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: R.R.R. 
Código: 15022AUXAF-10 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: S.S.S. 
Código: 15022AUXAF-11 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: T.T.T. 
Código: 15022AUXAF-12 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
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 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: U.U.U. 
Código: 15022AUXAF-13 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: V.V.V. 
Código: 15022AUXAF-14 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: W.W.W. 
Código: 15022AUXAF-15 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 
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 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Y.Y.Y. 
Código: 15022AUXAF-16 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Z.Z.Z. 
Código: 15022AUXAF-17 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: A.A.AA. 
Código: 15022AUXAF-18 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
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AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: Interinamente: B.B.B.B. 
Código: 15022AUXAF-19 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: C.C.C.C. 
Código: 15022AUXAF-20 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: D.D.D.D. 
Código: 15022AUXAF-21 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: E.E.E.E. 
Código: 15022AUXAF-22 
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Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: F.F.F.F. 
Código: 15022AUXAF-23 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: G.G.G.G. 
Código: 15022AUXAF-24 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR AXUDA NO FOGAR DEPENDENCIA 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: H.H.H.H. 
Código: 15022AUXAF-25 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
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Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as instruccións dadas polos 
servicios municipales. 

 Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do servicio no período de vacacións e 
baixas médicas. 

 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
241 – FOMENTO DO EMPREGO 
 
AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Ocupado temporalmente: I.I.I.I. 
Salario Base: 1.114,27 
Complemento Convenio: 652,71 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Título Grado Superior 
Formación Específica:  
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 Colaborar na implantación das políticas activas de emprego relacionadas coa creación de actividade empresarial. 
 Xestionar axudas para favorecer o emprego, centrándose sobre todo en aqueles colectivos con maiores dificultades á 

hora de conseguir emprego. 
 Informar as empresas dos instrumentos de promoción e fomento da competitividade empresarial dispoñibles, así como 

facilitar o seu acceso a eles. 
 Promover a cultura emprendedora fomentando iniciativas empresariais e apoiando novos proxectos de autoemprego 

individual ou colectivo informando das medidas de apoio existentes e poñendo en relación persoas emprendedoras e 
recursos. 

 Comunicar a empresas e persoas emprendedoras as subvencións para a formación e o emprego, así como facilitar o 
acceso a elas. 

 Facilitar a inserción laboral das persoas demandantes de emprego, en especial das participantes en políticas activas de 
emprego, identificando as necesidades de persoal das empresas a curto e medio prazo e propoñendo accións de 
mellora da empregabilidade da poboación desempregada. 

 Observación estratéxica do territorio e realización de estudos co fin de detectar necesidades formativas e educativas da 
poboación desempregada. 

 Contribuír ao desenvolvemento socioeconómico do territorio mediante: 
 A prospección de recursos ociosos ou infrautilizados e de proxectos empresariais de promoción económica e 

iniciativas innovadoras para a xeración de emprego. 
 A difusión e estímulo das potenciais oportunidades de creación de actividades entre persoas 

desempregadas, promotores e promotoras, persoas emprendedoras e institucións colaboradoras. 
 O acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa consolidación en empresas 

xeradoras de novos empregos, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira 
e, en xeral, sobre os plans de lanzamento das empresas. 

 Apoio aos promotores e ás promotoras das empresas, unha vez constituídas estas, acompañándoos/as 
tecnicamente durante as primeiras etapas de funcionamento. 

 A tramitación dos expedientes de selección de persoal e de solicitude e xustificación de subvencións. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique o/a responsable da súa área, as demais que 

dispoña a lexislación vixente e as ordeadas pola Alcaldía. 
 
 
 
3232 – SERVIZOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 
 
PEÓN CONSERXE COLEXIOS 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022CO01 
Grupo: Laboral  
Salario Base: 526,25 
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Complemento Convenio: 578,85 
Complemento Destino: 211,52 
Adscripción: Administración Local 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 Vixiar o bo uso dos edificios, instalacións, e mobiliario por parte dos alumnos e profesorado e facer cumprir as normas 
que se determinen a este respecto. 

 Abrir e cerrar as portas de acceso ós edificios nos horarios establecidos. 
 Realizar as pequenas reparacións que sexan necesarias para o correcto mantemento do colexio (electricidade, 

carpintería, pintura, etc.). 
 Trasladar o seu superior notificacións das averias e desperfectos que se produzcan no centro. 
 Axudas en traballos de transporte, carga e descarga de elementos ata a sua correcta ubicación no interior da 

instalación e vehículos de transporte. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
 
3321 – PROMOCION CULTURAL 
 
Bibliotecaria/o 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022CUBL01 
Salario Base: 1.114,26 
Complemento Convenio: 652,70 
Titulación: Licenciatura 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 En xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións lle sexan encomendadas pola Alcaldía - Presidencia, e as demais 
que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022CUAX01 
Grupo: C2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Auxiliar 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 351,28 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Observacións: Interina: A.B.C.D. 
Funcións e Tarefas: 

 Tarefas de mecanografía, taquigrafia, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de 
documentos, atención o público, distribución de documentación, e outros similares. 

 Manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, maquinaria electrónica etc. 
 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Boletins, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e modificacións producidas no 

Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
 Confeccionar certificados de empadronamento, convivencia, residencia e outros. 
 Confección, inscripción, modificación, e baixa de Padróns e listas de recaudación. 
 Elaboración, conservación e actualización de estadísticas diversas. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e llevanza dos libros de actas e de 

resolucións. 
 Transcribir, en xeral, todo-los informes e documentos que se requiran por os seus superiores xerarquicos. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos funcionarios en réximen de vacacións ou baixas médicas, cando as necesidades do servicio así o 

requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos. 
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341 – PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE 
 
OPERARIO GRUPO E POLIDEPORTIVO 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022OPGREPOL-01 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Instalaciones deportivas Municipales 
Ocupado temporalmente: E.F.G.H. 
Funcións e Tarefas: 

 As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
OPERARIO GRUPO E POLIDEPORTIVO 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022OPGREPOL-02 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Instalaciones deportivas Municipales 
Ocupado temporalmente: I.J.K.L. 
Funcións e Tarefas: 

 As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
MONITOR COORDINADOR POLIDEPORTIVO 
Titular: X.X.X.   
Cógigo: 15022MOP01 
Grupo: Personal Laboral 
Salario Base: 782,63 
Complemento Convenio: 279,72 
Adscripción: Instalaciones deportivas Municipales 
Funcións e Tarefas: 

 As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
SUBALTERNO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022SUBALT-01 
Grupo: E(AP) 
Salario Base: 553,96 
C.Específico: 293,85 
C.D.: 14 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: Xornada compreta  
Funcións e Tarefas: 

 Labores de conserxería e limpeza e mantemento das instalacións municipais, incluido o Castelo da Concepción. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro Delegado ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
 
432 – ORDENACIÓN E PROMOCIÓN TURÍSTICA 
 
ENCARGADO/A OFICINA TURISMO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022TUR01 
Salario Base: 945,67 
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Complemento Convenio: 554,79 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Diplomatura 
Formación Específica:  
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 Detectar as necesidades da Oficina de Información e Turismo e informar delas o responsable de área, atender e 
informar o público que acuda a oficina. 

 Mantemento, catalogación, rexistro, organización e control da información turistica. 
 Desenrrolar tarefas auxiliares de administración e, en xeral de oficina, tales como mecanografía, manexo de máquinas, 

introducción de datos ó ordenador, arquivo e manipulación de documentos. 
 Ordenación, actualización e arquivo de toda clase de datos e documentación propia da área. 
 Atención ó público e ó teléfono. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións lle indique o Alcalde e responsable de área. 

 
 
 
920 - ADMINISTRACIÓN XERAL 
 
SECRETARIO: 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022SE01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Estatal 
Subescala: Secretaría 
Nivel Complemento Destino: 30 
Complemento Específico: 1.610,06 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Licenciado/a 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 Funcións públicas de secretaría, comprensiva da fe pública e o asesoramento legal preceptivo incluídas no R.D. 
1174/87, do 18 de setembro. 

 As demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL: 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022TAX01 
Grupo: A1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Técnica 
Nivel Complemento Destino: 22 
Complemento Específico: 817,06 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Licenciada 
Funcións e Tarefas: 

 Baixo a dependencia do Secretario levará o asesoramento das áreas de Urbanísmo, Medio e Patrimonio. 
 En coordinación co Técnico Municipal informará xurídicamente dos expedientes en materia de disciplina urbanística 

(obras maiores, menores, reparcelacións, expedientes contradictorios de ruina, resposición da legalidade urbanística, 
infraccións etc.  

 Realizará informes xurídicos e formulará propostas de resolución cando así se lle requira. 
 Substituirá en caso de ausencia ou vacante ao titular da Secretaría segundo a orde de prelación establecida na 

Resolución de nomeamento accidental da Dirección Xeral de Administración Local de 03.10.2014. Xustificadamente en 
casos excepcionais e por Resolución de Alcaldía procederase a aprobación dunha compensación económica. 

 Coordinación das oficinas xerais (rexistro, portelo, estadística, contratación administrativa, cemiterios, licenzas de 
autorización taxi, etc.) 

 Elaboración de borradores de ordenanzas, contratos, convenios e outros. 
 As demais que dispoña á lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía ou pola Secretaría. 
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ADMINISTRATIVO/A 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AD01 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe 
de todo tipo e expedientes. 

 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

 Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de 
datos, faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
 As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
 
ADMINISTRATIVO/A 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AD02 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe 
de todo tipo e expedientes. 

 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

 Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de 
datos, faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 Substituirá en caso de ausencia ou vacante ao titular da Secretaría segundo a orde de prelación establecida na 

Resolución de nomeamento accidental da Dirección Xeral de Administración Local de 03.10.2014. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
 As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 
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ADMINISTRATIVO/A (promoción interna) 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD06 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 

• Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe 
de todo tipo e expedientes. 

• Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

• Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de 
datos, faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

• Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
• Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
• Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
• Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
• Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
• Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
• Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
• As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
 
ADMINISTRATIVO/A (promoción interna) 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD07 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe 
de todo tipo e expedientes. 

 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

 Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de 
datos, faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento 

municipal.Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
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 As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 
 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (a extinguir) 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AXAD01 
Grupo: C2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Auxiliar 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 351,28 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Observacións: Aux. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes de todo 
tipo e expedientes. 

 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

 Tarefas de mecanografía, taquigrafia, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de 
documentos, atención o público, distribución de documentación, e outros similares. 

 Manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 
 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Boletins, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e modificacións producidas no 

Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
 Confeccionar certificados de empadronamento, convivencia, residencia e outros. 
 Confección, inscripción, modificación, e baixa de Padróns e listas de recaudación. 
 Elaboración, conservación e actualización de estadísticas diversas. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e llevanza dos libros de actas e de 

resolucións. 
 Transcribir, en xeral, todo-los informes e documentos que se requiran por os seus superiores xerarquicos. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos. 

 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (a extinguir)  
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AXAD02 
Grupo: C2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Auxiliar 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 351,28 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Observacións: Aux. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes de todo 
tipo e expedientes. 

 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

 Tarefas de mecanografía, taquigrafia, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, arquivo de 
documentos, atención o público, distribución de documentación, e outros similares. 

 Manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de datos, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 
 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Boletins, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e modificacións producidas no 

Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
 Confeccionar certificados de empadronamento, convivencia, residencia e outros. 
 Confección, inscripción, modificación, e baixa de Padróns e listas de recaudación. 
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 Elaboración, conservación e actualización de estadísticas diversas. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e llevanza dos libros de actas e de 

resolucións. 
 Transcribir, en xeral, todo-los informes e documentos que se requiran por os seus superiores xerarquicos. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía e superiores xerárquicos. 

 
 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: J.J.J.J. 
Código: 15022LIMP-01 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 

 Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

 Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleir/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente K.K.K.K. 
Código: 15022LIMP-02 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 

 Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

 Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: L.L.L.L. 
Código: 15022LIMP-03 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 

 Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

 Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
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 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 
encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: M.M.M.M. 
Código: 15022LIMP-04 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 

 Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

 Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente 
 
 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: N.N.N.N. 
Código: 15022LIMP-05 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 

 Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

 Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Ñ.Ñ.Ñ.Ñ. 
Código: 15022LIMP-06 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 263,14 
Complemento Convenio: 289,43 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Observacións: Media xornada. 
Funcións e Tarefas: 

 Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

 Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
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Ocupado temporalmente por: O.O.O.O. 
Código: 15022LIMP-07 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 263,14 
Complemento Convenio: 289,43 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Observacións: Media Xornada 
Funcións e Tarefas: 

 Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e Concelleiro/a Delegado/a calquera 
percance ou problema surxido no desempeño das suas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e 
útiles de limpeza. 

 Facer as sustitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no período de vacacións e baixas médicas. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que dentro das suas funcións se lle indique polo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a ou 

encargado, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
SUBALTERNO 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupada interinamente por: Enterinamente P.P.P.P. 
Código: 15022SUBALT-02 
Salario Base: 526,25 
Complemento Convenio: 578,85 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica:  
Observacións: Laboral  
Funcións e Tarefas: 
 Vixiar o bo uso dos edificios, instalacións, e mobiliario e facer cumprir as normas que se determinen a este respecto. 
 Abrir e cerrar as portas de acceso ós edificios nos horarios establecidos. 
 Realizar as pequenas reparacións que sexan necesarias para o correcto mantemento das instalacións (electricidade, 
carpintería, pintura, etc.). 

 Trasladar o seu superior notificacións das averias e desperfectos que se produzcan nas instalacións. 
 Axudas en traballos de transporte, carga e descarga de elementos ata a sua correcta ubicación no interior da 

instalación e vehículos de transporte. 
 Funcións de conserxería e taquilla no Centro Socio Cultural e Auditorio, podendo esixir ditos traballos que a xornada se 

teña que realizar en sábados, domingos e festivos. 
 Manexo de toda clase de maquinaria, instalacións e ferramenta necesaria para a realización das suas tarefas. 
 Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
 E, en xeral, toda-las tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro/a Delegado/a e encargado do persoal, e as 

demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 

931 – POLÍTICA ECONÓMICA E FISCAL 
 
INTERVENTOR: 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022IN01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Nacional 
Subescala: Intervención 
Nivel Complemento Destino: 30 
Complemento Específico: 1.610,06 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Licenciado 
Funcións e Tarefas: 

 Funcións públicas de Intervención: control e a fiscalización interna da xestión económico-financeira e presupostaria, e a 
contabilidade incluidas no R.D. 1174/87, do 18 de setembro. 

 As demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 



 
  CONCELLO DE CEDEIRA (A CORUÑA) 
           Teléfono: 981 48 00 00  -  Fax:  981 48 25 06 
  C.I.F.: P-1502200-G  
 
 
 

Documento electrónico asinado dixitalmente cuxa integridade garántese mediante cotexo na Sede Electrónica do Concello de Cedeira 
https://sede.concellodecedeira.es co Código de Verificación Dixital (CVD) especificado á marxe. 
(artigo 18.1.b da Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos Servizos Públicos) 

TESOUREIRO: 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022TE01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Nacional  
Subescala: Intervención-Tesouraría  
Nivel Complemento Destino: 26 
Complemento Específico: 1.142,34 
Adscripción: Administración Local  
Titulación: Licenciado  
Funcións e Tarefas: 

 Funcións públicas de tesourería municipal incluidas no R.D. 1174/87, de 18 de setembro, sen prexuizo das delegacións 
en materia de recadación a favor da Deputación Provincial. 

 As demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
TÉCNICO XESTIÓN(ADM. XERAL): 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022TXRRHHAX01 
Grupo: A2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: de Xestión 
Clase: Media 
Nivel Complemento Destino: 22 
Complemento Específico: 1.142,34 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Diplomado 
Formación Específica:  
Funcións e Tarefas: 

• Altas, baixas, IT e modificacións de persoal ante a TGSS mediante o sistema RED. 
• Confección dos contratos laborais e prórrogas e posterior envio a través de Contrat@, adxuntando a correspondente 

copia básica á representación sindical. 
• Certificados empresa dos traballadores e transmisión dos mesmos a través de Certific@, así como os certificados para 

maternidad, incapacidade permanente. e outros. 
• Confección das nóminas mensuais do persoal unha vez introducidas as incidencias mensuais: altas e baixas, IT, 

Accidentes, partes de confirmación, indemnizacións por razón do servizo e outras. 
• Confección mensualmente dos seguros sociais para o envio polo sistema SILTR@ e ficheros CRA. 
• Confeccionar partes de accidentes de trabajo con baixa médica e sin baixa médica e trasmitirlos por Delt@. 
• Confección dos partes de asistencia sanitaria para a Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermedade Profesional. 
• Xestionar o reparto e a recepción para a entrega do modelo 190 de la Declaración informativa de retencións e ingresos 

a conta. 
• Certificados de retencións dos empleados. 
• Confeccionar para la AEAT modelos 115 trimestral; 180 anual; 111 trimestral; 190 anual; 303 trimestral y 390 anual. 

Remitir anualmente o 347 telemáticamente. 
• Xestión das citas individuais e colectivas coa Sociedade de Prevención para os recoñecementos médicos dos 

traballadores que inician a súa relación laboral, así como a xestión e coordinación do recoñecemento médico anual de 
todo o personal. 

• Preparación da documentación e dos informes para a elaboración das contestaciones ou aclaracións dirixidos á TGSS, 
AEAT, DELT@, RED, INSS, CRET@, NOTES e otros organismos, así como documentación requirida pola Inspección de 
Traballo. Infomnes para a Mutua de Accidentes de Traballo. 

• Informes relacionados con nóminas e seguros sociais para a xustificación de subvencións, así como informes de servizos 
prestados para cálculo de trienios ou para xustificar tempo de traballo e categoría laboral. 

• Colaborar e coordinar os procesos relativos a selección de personal, ofertas de emprego público, contratacions laborais, 
etc. 

• Colaborar e coordinar a elaboración da plantilla de persoal, o análise e a descripción da la relación de postos de traballo 
e a valoración e fixación das retribuciones dos postos de traballo. 

• Supervisar as tarefas de control do cumprimento do horario e absentismo laboral. 
• Supervisar e controlar o cumplimento da normativa en materia de seguridade e hixiene no traballo. 
• Xestión, estudio e elaboración de informes relativos a expedientes de xestión de persoal. 
• Tramitación telemática de expedientes de MUFACE. 
• Coordinación dos servicios tributarios de Concello e emisión de informes en materia tributaria. 
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• Substituirá en caso de ausencia ou vacante ao titular da Tesouraría sen prexuízo  de nomeamento accidental da 
Dirección Xeral de Administración Local para dito posto.  

• As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerárquico. 
 
 

ADMINISTRATIVO/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD03 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
Observacións: Administrativo de Tesouraría 
Posto ocupado interinamente: O.P.Q.R. 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe 
de todo tipo e expedientes. 

 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

 Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de 
datos, faxes, maquinaria electrónica, TPVs , etc. 

 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores. Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
 As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
 
ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD04 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
Observacións: Administrativo de Intervención 
Posto ocupado interinamente : S:T.U.V. 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe 
de todo tipo e expedientes. 

 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

 Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de 
datos, faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
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 Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
 As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 
 
ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AD05 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 381,10 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
Observacións: Administrativo de Intervención 
Funcións e Tarefas: 

 Información xeral e asistencia ao público, rexistro e distribución de documentación e atención de solicitudes e informe 
de todo tipo e expedientes. 

 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e asistir as persoas que o soliciten 
na tramitación correspondente.  

 Boletins, atención teléfono, arquivo, informes e certificados de documentación e outros, seguimento e tramitación de 
expedientes, asuntos xerais Corporación, manexo de ordenadores, tratamento de textos, follas de cálculo, bases de 
datos, faxes, maquinaria electrónica, TPVs, etc. 

 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
 Transcribir actas dos distintos organos colexiados, tramitar os seus acordos e as Resolucións da Alcaldía, e notificación 

das anteriores.Levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Remitir as actas ós Organos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos organos colexiados as diferentes áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e funcionamento municipal. 
 Traducción do Castelan ó Galego e do Galego ó Castelan de expedientes e documentos do seu negociado. 
 Sustitucións dos/as funcionarios/as en réximen de ausencias, permisos, vacacións ou baixas médicas, cando as 

necesidades do servicio así o requiran. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
 As demáis que dispoña a legislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior xerarquico. 

 

 
Aberto o turno de intervencións, prodúcense as seguintes: 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Simplemente manifestar que imos votar en contra por cuestión de 
forma, xa para non entrar no fondo, porque abusan vostedes demasiado desta institución da 
moción de urxencia e creo que este é un tema bastante serio como para traelo a última hora aquí 
e entregarnos a documentación hoxe. Por iso imos a votar en contra. Pode que haxa razóns de 
fondo tamén. 
 
O Sr. Alcalde di: Votamos a urxencia. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Podémola votar. Sempre votaremos a urxencia por razóns de 
protocolo.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Gracias. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Non vaia a ser que algún día se quede algo importante sen aprobar. 
                          
Polo Sr. Presidente se somete a consideración do Pleno a urxencia do asunto, resultando 
APROBADA a urxencia por unanimidade dos membros presentes, e polo tanto, polo voto 
favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación, incluíndose na orde 
do día. 

O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor, do PSdG-PSOE (3), do 
BNG (2) e de ANOVA (2) e seis (6) votos en contra do PP, ACORDA: APROBAR a proposta 
nos termos nos que quedou transcrita. 

 
8. ROGOS E PREGUNTAS. 

O Sr. Rubido Ramonde di: Queríamos saber quén é o político ou o técnico que diseñou as 
festas. 
 
O Sr. Alcalde di: O político ou o técnico que diseñou as festas. Como non sexa un pouco máis 
concreto… 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Sí, quén programou as festas. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Un traballo en grupo. 
 
O Sr. Alcalde di: Un traballo en grupo. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Bien. Pois mire que o fixeron vostedes ben… 
  
O Sr. Rubido Ramonde continúa: Non sei cántos empregados ten agora mesmo o Concello. Si 
80, si 90. A pregunta é ¿a cántos empregados, funcionarios ou operarios lles notificaron 
vostedes unha providencia das súas funcións, das funcións que ten que facer? Por providencia. 
Firme vostede, isto é o que ten que facer. ¿A cántos? 
 
O Sr. Alcalde di: Pois agora mesmo non sei. Supoño que ós que estaríamos en desacordo co que 
estarían facendo un pouquiño marcado no catálogo. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Estoulle preguntando o número. Si son 80, si son 90. 
 
O Sr. Alcalde di: Contestareille no seguinte Pleno o número exacto. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Sí, porque teño entendido que sólo hai un. Fagan vostedes unha 
revisión sobre o que di o código penal de delitos contra os traballadores. Fágalle vostede unha 
revisión.  
 
O Sr. Alcalde di: Non, non. A única revisión… 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Ou se fai unha actuación xeral, obxectiva, pero non se lle fai a un 
funcionario en concreto, ou empregado laboral. Entón, estamos falando doutra cousa. A ver si 
estamos falando doutra cousa. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Perdón, un segundo. Cando, o que acabas de dicir, cando algún 
traballador municipal non está cumprindo coas súas tarefas é normal que se lle recorden ou que 
se lle sinalen. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Coidado co Estatuto dos Traballadores. 
 
 A Sra. Rodríguez Pérez di: Non me fale a min, por favor, do Estatuto dos Traballadores. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Si se lle fala mal da empresa privada, pero estamos na 
Administración Pública, que é unha caixa de cristal. E imos facer a seguinte pregunta. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Sr. Luis Rubido, perdoe un segundo. Deste tema, ademáis, falouse 
na mesa de negociación, na última mesa de negociación. Falouse de determinadas actitudes de 
algún traballador e as opinións dos sindicatos foron as que nos aconsellaron ir por ahí. Do 
propio sindicato ó que pertence a persoa da que vostede fala, ademáis. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non terá a información suficiente para chegar a esas conclusións o 
sindicato. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Bueno. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Tamén lles temos que enseñar ós sindicatos o que teñen que facer en 
dereito laboral.  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non. Imos a ver. Vostede, como calquer persoa, pode chegar a unha 
conclusión, pero si non che dan a información suficiente igual entras nun erro. Iso é o que estou 
dicindo eu. O sindicato igual errou porque non se lle deu información do caso suficiente. Pero 
bueno, é por poñer un exemplo, é moi distinto dicir un camarero ou un cociñeiro que se leva a 
fórmula da mellor maionesa, que lla leva á competencia, e outra cousa é unha penalidade 
administrativa pública. 
 
O Sr. Rubido Ramonde continúa: Outra pregunta. ¿Quén é o operario, funcionario ou 
empregado encargado de ingresar os cartos en banco que se recaudan en metálico no 
polideportivo? 
 
O Sr. Alcalde di: Non sei quén está facendo esas labores. 
 
O Sr. Vergara Quintiana di: O que está na oficina. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ou sexa, no momento. ¿O que está na oficina? 
 
O Sr. Vergara Quintiana: A persoa que está na oficina. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: ¿No momento? ¿Cando se fai iso? 
 
O Sr. Vergara Quintiana di: ¿Cómo que cando se fai iso? 
 
O Sr. Alcalde di: Na ordenanza municipal non di cando se ten que facer. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Bueno, concluimos. 
 
O Sr. Alcalde di: O que non entendo é o das festas. O das festas, de preguntar quén fixo as 
festas. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: As festas, eu supoño, porque todos os anos se nos fan críticas. Son a 
oposición e é normal. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: É un traballo en grupo. Xa está. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E este ano irán polo mismo. Antes de que sexan as festas xa dirán  
que festas máis non sei qué, máis non sei canto. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Un traballo en grupo. 
 
O Sr. Alcalde di: Sí, un traballo en grupo que planificamos unhas festas para pagalas. Non como 
cando entramos que pagamos as festas súas do ano 2014. Dos 700.000 euros que había sin 
pagar.  
 
A Sr. Rodríguez Pérez di: E que houbo unha comisión que acabou en xuízo. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: En trámite de pagar, non confunda vostede cos pufos. Non confunda 
vostede as palabras en trámite de pagar…. Cando chegamos aquí estaba toda a factura de 
Fenosa, 240.000 euros sin pagar. 
 
O Sr. Alcalde di: E cando entraron eles no 2007 non lles vendían nas ferreterías. Pregúntello a 
aquel que está alí. 
 
O Sr. Pérez Riola di: Non, cando entramos no 2015 había 700.000 euros de obras que se fixeron 
antes das eleccións sin pagar.  
 
O Sr. Alcalde di: Sin pagar e con reparos de Intervención. Esa é a política súa. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Sabe que fixeron o mesmo vostedes? 
 
O Sr. Alcalde di: Sí, parecido. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Pero o Interventor, bastante listo, en vez de deberlle a múltiples 
autónomos, a múltiples pequenas empresas, concentrou todo nunha gran empresa. E debíase 
cando entramos aquí 240.000 euros. 
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O Sr. Pérez Riola di: Somos o segundo concello, despois de Somozas, que máis rápido 
pagamos. Témoslle que dar as gracias. Vostede foi o que fixo o catastrazo e agora sobran os 
cartos. Como subeu todos os impostos, sobran os cartos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Está recoñecendo a boa xestión. 
 
O Sr. Pérez Riola di: Estoulle dando as gracias. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Cando queira comparamos. 
 
O Sr. Alcalde di: Cando queira comparamos os números. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: A ver qué foi o máis importante. 
 
O Sr. Pérez Riola di: Cando queira. 
 
O Sr. Alcalde di: Cando queira comparamos. Pero compare cos números de agora. Non compare 
cos números do 2011. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Para as boas contas presume. Para o malo, de donde veñen, a culpa é 
nosa. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, non. O que dixemos é que vostede critica as festas e que nosoutros cando 
entramos pagamos as festas do ano 2014. 
 
O Sr. Pérez Riola di: Vostedes o que traballaron do 2011 ao 2015 foi solo en subir impostos, 
porque os subiron todos. Non teñen outra obra. 
  
O Sr. Rubido Ramonde di: Esa é a súa conclusión. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E sen traballo excesivo. ¿Recorda o do Catastro? 
 
O Sr. Pérez Riola di: Dígame outra obra importante. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Delle un repaso ás ordenanzas. Vostedes si que fixeron unha subida 
lineal de todos, incluso se se viña a traer un papel ao mostrado, ter que ir ao banco a pagar dous 
euros. Vostedes si que subiron todos os impuestos. E non me falen xa do tripartito, porque iso 
foi a derroche. Por non decirlle cantas veces se pagou o alumeado que a nosoutros costounos 
8.000 e a ustedes 24.000, o alumeado das festas. Gastaron vostedes 300.000 nas festas do 2008, 
que nin Lugo. Non me fale usted do desastre que foi isto. 
 
O Sr. Pérez Riola di: En oito anos multiplícase nun 300% o valor catastral. 
 
O Sr. Alcalde di: Bueno, o importante é que as festas que facemos agora son as festas, as nosas 
festas, festas do pobo e son de todos e as pagamos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: E de todo o mundo. 
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A Sra. Rodríguez Pérez di: Son de todo o Concello e vostedes deberían criticalas unha vez que 
pasan e non antes. Teñan un pouco de decencia. Mañá sacarano na prensa que é o que fan 
sempre. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non, non…imos esperar. Non vaia a ser que saia algunha sorpresa 
por aí. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E outra cousa, o tema do polideportivo eu creo que é un tema do que 
se debe falar en pleno. Nós estamos esperando por informes que pedimos e o que me parece 
tamén un pouco grave é que vostedes, tamén na prensa, solten a lingua a facer co que lles parece 
e, ¿están acusando a algún traballador ou político de algo? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¡Traballadores non, eh! 
 
A Sra. López Rodríguez di: ¡Ai! ¡Pois a sensación non era esa, eh! Mirade ben co que poñedes. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Eu acabo de preguntar porque quero, precisamente, deixar a un lado 
aos traballadores. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Coidadiño co que dicimos. Pois fale claro. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non desviar. Voulle decir, como estamos reproducindo as palabras 
de Intervención, nosoutros reiteramos continuamente e rectificamos. Estamos esperando a 
resposta. E sobre o dito, nós rectificamos. 
 
 O Sr. Alcalde di: Entón, ¿qué pasa? ¿Desconfían de que roubaron os políticos? Iso é realmente 
o que… 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: O día que nos de vostede toda a información. Estoulle pedindo 
información. 
 
O Sr. Alcalde di: ¿Pero qué información? Escóiteme, nosoutros tamén pedimos información e 
aínda non se nos contestou. Antes que a súa. Pero bueno, nosoutros non temos a desfachatez que 
teñen vostedes de sacalo na prensa. Nosoutros traeremos, con honradez, a este pleno e o 
falaremos. Non facemos a escondidas, como fai vostede, a escondidas na prensa. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: A escondidas, no. Nós acabamos de pedir un documento que, polos 
cálculos que facemos, si era ingreso semanal e dado que durante seis meses non se ingresou 
nada e os seis meses anteriores, polo visto, si. É o que estamos pedindo. 
 
O Sr. Alcalde di: Aquí tardáronse seis meses e ingresáronse en Intervención. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Son 26 copias. A min, acábanme de notificar fai unha semana unha 
resolución de que cando o teñan feito, e ata tres meses, que mo poden entregar. Facemos unha 
cousa, reiterámolo agora, a ver se nolo poden entregar para a semana. 
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O Sr. Alcalde di: Antes van ir outros informes que pedimos nosoutros que se sacarán aquí, no 
Pleno. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: O noso informe está solicitado antes que o seu, e non o temos aínda. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Ao mellor celebramos un extraordinario. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Pois ao mellor era bon, sólo para falar diso. Ao mellor era necesario 
falar sólo diso. 
 
O Sr. Alcalde di: E ver as explicacións que da.  
 
O Sr. Labraña Barrero di: Eu quero facer dúas ou tres intervencións. Rogos e pregunras, pero 
vou a explicar… Supoño que coñecerán a situación que se deu no instituto coa supresión dun 
ciclo medio de actividades comerciais, do que eu me enterei no último Consello escolar de hai 
unha semana, aínda non. E sorprendeume, non tanto o feito en sí mesmo, porque había datos 
que ao mellor podían avalar que fora unha decisión tomada con certa xustiza ou razonada, pero 
non tanto polo procedemento que utilizou a Consellería a través da súa, en este caso, 
Subdirección Xeral de Formación Profesional. Eu tiña preparado, e téñoo aquí, un escrito que 
íbamos a ir buscando un acordo plenario sobre unha moción de urxencia, rexeitando esta 
decisión e, en fin, denunciando a situación. Nestes días houbo unha novidade importante. A 
novidade, supoño que nos enteraríamos todos pola prensa tamén, é que o xefe territorial, 
Indalecio Cabana, contactou co instituto dicindo que se ampliaba o prazo, que era unha das 
queixas que introducía a propia Dirección. E que non se permitira ata que rematara período 
extraordinario de recuperacións, que é no mes de setembro, para ver si realmente había ou non 
había matrícula, que ese era o elemento clave, que non había matrícula abondo. Entonces, isto 
condiciona a actuación. Eu fago este anuncio, máis que nada por dous motivos, porque pode 
chegar setembro e estemos nesa situación e ao mellor non é posible recuperar o ciclo. Pero 
evidentemente, diante dunha supresión teríamos que buscar algún tipo de alternativa e iso é o 
que non nos daba tempo porque parece que esta estratexia de tomar decisións moi á última hora, 
cando xa todo o mundo está pensando máis nas vacacións que noutra cousa, pois xa non deixa 
marxe á protesta, á reivindicación. Entón, bueno, que chegado o mes de setembro ao mellor 
temos que retomar este tema. Eu quero poñervos xa ao corriente. Por outro lado, entre todos, 
sexa por vehículos oficiais, fagamos algún tipo de proselitismo positivo buscando xente que se 
matricule. Porque ademais, hai unha derivada moi importante, neste caso, positiva, que é que 
ten un alto grado de inserción laboral, prácticamente o 100% dos rapaces e rapazas que rematan 
ese ciclo atopan traballo case case de inmediato. Xa sólo por iso, se xustifica que este ciclo non 
morra aquí. Ese é o primeiro anuncio. 
Segundo: ten que ver cunha proposta que nos fixo no seu día a Asociación pola Memoria 
Histórica e Democrática. Xa sabedes que dende o ano 2000 veñen facendo unha serie de actos 
nos que o Concello, primeiro como colaborador e, finalmente, como corresponsable de 
organización, como coorganizador, sobre o tema da memoria histórica e a especial relevancia 
que este feito en sí mesmo ten, pola historia, pola incidencia terrible que tivo a represión 
franquista. E vou recordar que prácticamente toda a corporación local foron fusilados no ano 
1936. E, xunto con iso, a presencia dun campo de concentración no que maiormente foron 
presos republicanos, pero que houbo máis de 200 personas. É un lugar con certo simbolismo. 
Pero do que se trata, como a denuncia xa se sabe e estes feitos xa se conocen, pois buscar algúns 
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elementos de confraternización, por chamalo dalgunha maneira. Entón, desde a Memoria 
Histórica e Democrática, propoñíannos que plantásemos un retoño da árbore de Guernica, como 
símbolo de ese irmandamento entre diferentes comunidades e polo simbolismo que esta árbore 
representa. E a nós, parécenos unha idea moi boa. Púxenme en contacto coa titular do 
departamento vasco que leva este tema e, entón, pídennos, entre outras cousas, máis alá dos 
argumentos que antes espuxen, históricos, unha decisión que para eles o mellor é unha decisión 
plenaria e, se non pode ser, pois un decreto de alcaldía, o cal sería máis fácil, pero a min 
gustaríame que fose decisión de todos. Como non vai na orde do día, non vamos a tomar hoxe a 
decisión, pero gustaríame que, neste sentido, o reflexionásemos e que, no próximo Pleno, o 
tratásemos e lle derámos unha forma administrativa, a que corresponda neste caso. ¿De acordo? 
Non sei se me expliquei abondo… 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Perfectamente. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Supoño que si. E unha última cousa que ten que ver con todos estes 
conflictos e os desencontros que, na miña opinión, forman parte deste xogo político, 
evidentemente, por parte da oposición está en tratar de denunciar, criticar, resaltar aqueles 
posibles erros que teñamos e, por parte nosa, xustamente ao revés. Incluso cando se eleva a voz 
en demasía que parece que incurrimos nun certo desacato social ou cívico, ¿non? Eu, se hai algo 
que creo que hai que… Eu quero facer un chamamento á oposición. No que se supón aliar á 
oposición e que non pase o que pasou noutra ocasión e é que en temas centrais, que onde se 
supón que se deben debater é aquí, porque aquí está a sede da soberanía local popular, é dicir, 
no Concello, máis en concreto, neste espazo, no salón de plenos e nestas xuntanzas. E que non 
volva a pasar o que pasou nunha ocasión, que estando aquí, salimos do pleno e ó día seguinte, 
sae un tema, que na miña opinión era bastante importante, na prensa. O cal, para que saira ao día 
seguinte, xa a prensa tiña coñecemento desa información, é dicir, hai que debatir aquí as cousas. 
A poder ser, comedidamente, e se non pode ser comedidamente, como sexa. Eu fágovos un 
chamamento e, pola nosa parte, igual Camilo xa dixo algo nese sentido, xa me pisou un pouco a 
intervención, pero creo que é razonable. E dicir simplemente estas tres cuestións. 
 
O Sr. Casal García di: Bueno, eu quero intervir tamén, brevemente. Eu quixera rogar á 
oposición que nun futuro fixéramos un esforzo por atopar puntos de encontro, que os ten que 
haber…algún ten que haber. Non estar nesta liorta continua, retrotaéndonos continuamente, 
sendo reiterativos. Eu creo que non é cuestión de botar culpas, pero podíamos mellorar o 
funcionamento e a relación persoal, incluso de todos nosoutros. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: A ver, persoalmente, eu non teño nada contra nadie. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Ás veces, paréceo. 
 
O Sr. Casal García di: Ás veces, da a sensación que cando a xente empeza a falar, imos encima 
ou van encima. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: As discusións e os debates son necesarios e se chegan a este punto, 
tamén. 
 
O Sr. Casal García di: Bueno, será que teño moitos anos, será que son moi maior. 
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O Sr. Alcalde di: As críticas, Camilo, deben ser sempre políticas, nunca deben ser persoais e 
aquí, hai moitas cousas que se están levando ao tema persoal, ás veces, por facer dano. 
 
O Sr. Casal García di: Pero qué me vas explicar á miña idade… 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: A ver, a ver… ¿pero quén o está levando ao tema persoal? Xa llo oín 
non sei cantas veces iso. 
 
O Sr. Alcalde di: O que está dicindo do polideportivo. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Cómo que persoal? Eu estou falando de diñeiro público. Olvídese 
vostede que non estamos falando dos empregados e funcionarios para nada. ¿Cómo que persoal? 
Ahí é onde se equivoca vostede. 
 
O Sr. Alcalde di: Non, non. Cando falo de persoal… nós tamén somos persoas. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Falar dunha recaudación de diñeiro público que é falar unha cousa 
persoal? 
 
O Sr. Alcalde di: Pero pódese preguntar. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Delle vostede un repaso á nota de prensa e verá que é una 
reproducción exacta do que di Intervención. Tanto é así, que o reiteramos ao día siguiente. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: É manipular, Luis. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Eu vou ao que acaba de pasar agora mesmo aquí, cando preguntache 
qué funcionarios ou políticos se encargan diso… E entón, cando Pablo, o Alcalde, bueno, Pablo 
que é o mesmo, ata agora, dixo que está presupoñendo que metemos mal ou non sei que ou algo 
así… Bueno, e dixo: os funcionarios, ¿non? Entón da pé a que pensemos que son os políticos. 
Si, esa foi a resposta. 
 
O Sr. Alcalde di: Da a interpretar que somos nosoutros os que o estamos facendo mal. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Non, non, non. Entre unha e outra houbo unha manifestación previa 
que se dixo quen lle está votando a culpa ós funcionarios. Eu precisamente quero saber quen é o 
responsable diso, precisamente por se hai que liberar ós funcionarios de toda sospeita. Eu téñoo 
moi claro, que dos funcionarios, vamos, non está de sospeitar deles, para nada, porque hai 
precedentes de que xestionaron todo iso. Aquí hai que estar ás novidades, ás novidades dunha 
xestión que se leva facendo anos da misma maneira e, de repente, faise doutra. Eu teño dereito a 
saber. 
 
O Sr. Alcalde di: Sen cumprir ordenanzas. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Eu poido entender que haxa unha crítica ó procedemento, que iso que 
non se debe facer así, e que a min o que me falta, como concelleiro que estou nesta lexislatura, 
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ademais cheguei un pouco accidentalmente, é que por parte da oposición haxa realmente un 
traballo de propostas, de melloras das nosas. É dicir, ese tipo de traballo. Porque ademais teño 
unha opinión, do último boletín, e dígoo ademais con absoluta claridade, que chamades “La 
Razón”. Non sei por qué ese nome. ¿Qué casualidad, non? Polo de la razón, pero bueno… Digo 
que aquí céntrase, é un tema recurrente, el señor de Foz. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: ¿Iso non é persoal? 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Iso é, si. Iso está escrito. Que participou naquelas non sei qué. Iso 
xenera nas propias negociacións iniciais un debate… Un debate que nosoutros pedimos 
explicacións, efectivamente, pero eu creo que é un tema que xa morreu. Realmente, na miña 
opinión, si ese boletín, ¿que haberá un mes que saiu? Ou menos aínda, é un resumen da acción 
política da oposición, xa estou convencido que dende ese balcón non hai solución. É a miña 
opinión. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Moi ben dito. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Agora vai vostede a dicirnos a nosa política. 
 
O Sr. Labraña Barrero di: Non, é que iso non é acción política, Luis. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Dende logo, non imos a tomar nota do que nos propoñe vostede. 
Pero imos a ver, eu vin xestos, se vostede pide xestos hai que empezar con eles e non entrar 
dicindo, cunha gran falsidade, que bueno, que deixáramos o concello cunha situación 
catastrófica económica. Eu, eses xestos, ó contrario, no caso de Cerdido, vin como o Alcalde de 
Cerdido dixo, pois deixaron ben o concello. Ó presidente da Deputación, que se lle deixou moi 
ben a Deputación, díxoo. Eses xestos. Intentouse manipular e dicir o contrario. 
 
O Sr. Alcalde di: ¿En qué mentimos nosoutros? ¿En qué mentimos respecto ás cifras? É dicir, 
nosoutros entramos e había 700.000 ou case 800.000 euros en facturas sen pagar e 700.000 
euros de débeda bancaria. Se vostede llo resta aos dous millóns e medio… Non, non, no ano 
2014. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: E imos a ver, ¿con qué se paga? Co diñeiro que deixamos nós, 
¿verdade? Unha cousa son facturas en proceso, en trámite, pero co diñeiro… 
 
O Sr. Alcalde di: ¿Pero qué criticamos, Luis? Criticamos que se gastaron 700.000 euros en 
facturas con reparos de obras, que se fixeron antes das eleccións, con carácter electoral. É a nosa 
crítica política e tes que respectala. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Mira, un día doulle un repaso a todas as inversións, a ver quen me di 
que vostede non o faría. ¿Vostede non arreglaría a sala Áncora? ¿Vostede non poñería o 
alumeado no campo de fútbol? ¿Empézolle a dicir? ¿Vostede aquela pista non a arreglaría e a 
outra e a outra? Váiallo dicindo á xente. E os cartos estaban aí. Porque si se deixan 2.490.000 
euros, non son os 700.000 que deixaron eles nada mais. Eu creo que se acabou porque estanme 
chamando e temos cousas que facer. 
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O Sr. Alcalde di: Os cartos do campo de fútbol… Claro, vostede espeta o que quere. Os cartos 
do campo de fútbol foron a través do Fondo de Compensación Ambiental, por se non o sabía. 
Nosoutros non dixemos ningunha mentira. Nosoutros dixemos, deixouse e hai ese diñeiro en 
arqueo, sobre ese diñeiro había esa débeda que se pagou. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Qué débeda? 
 
O Sr. Alcalde di: 700.000 euros. As festas do 2014. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Qué é unha débeda? Defina usted unha débeda. 
 
O Sr. Alcalde di: A débeda bancaria. Non se minte, non. ¿Non é debeda bancaria? ¿Non a 
había? 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Qué débeda bancaria? ¿Cómo puidéchedes pagar no primeiro 
Pleno? 
 
O Sr. Alcalde di: ¿E quén a pagou? ¿Quén pagou os 700.000 euros? Toda, toda. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: ¿Con qué cartos? Cos que deixamos. Mire, señor Tiano, ou 
Robustiano. E que non me queda mais remedio. O paño coñecémolo.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Mira, podemos pagar gracias a eles. Sólo facemos o que levan eles 
empezado. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Polo tanto… vostedes que o coñecen, pois nosoutros coñecémolo 
mais o paño que hai. 
 
O Sr. Alcalde di: Tamén o hai agora, remanente. Levantamos a sesión. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 21:15 horas do 
expresado día, estendéndose a presente acta do que eu, como Secretaria, dou fe. 

 
  O PRESIDENTE      A SECRETARIA 

PABLO DIEGO MOREDA GIL            ANA VELO RUIZ 
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