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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 9 DE AGOSTO DE 2019. 

 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA 
CARMELA PRIETO CAL 
MAGDALENA PEREZ VILLAR 
JESUS ROMERO CARRACELAS 
ERMITAS GARCIA RIOS 
MANUEL MARTINEZ LOPEZ 
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ 
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
LUIS RUBIDO RAMONDE 
ESTEBAN BLANCO GARROTE 
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO 
MARIA DE LA LUZ LEONARDO ANEIROS 
 
AUSENTES: 
 
SECRETARIA ACCIDENTAL: 
MARIA DEL MAR ANTON BRAGE 
 
INTERVENTOR  ACCIDENTAL : 
FRANCISCO JAVIER ZUNZUNEGUI VAZQUEZ 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira (A Coruña), ás 13:45 horas do día 9 de agosto de 
2019, reúnese o Concello Pleno en primeira convocatoria, previa convocatoria para os efectos, 
co obxecto de realizar sesión extraordinaria, baixo a presidencia do Sr. Alcalde- Presidente e 
coa asistencia dos Sres./Sras. concelleiros/as que arriba se relacionan, actuando como Secretaria 
accidental da Corporación, dona María del Mar Antón Brage, 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 INICIAL DO PRESUPOSTO PARA O EXERCICIO 2019 
 
Pola Secretaria dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de agosto 
de 2019, que di: 
 
“Vista a Proposta da Alcaldía asinada en data 06.08.2019, que dí: 
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“Visto o expediente de aprobación do Presuposto para o 2019, e considerando a conveniencia dá 
súa aprobación no presente exercicio, sométese o Pleno para o seu estudio, e se procede, 
aprobación para a súa vixencia no dito exercicio. 
 
Na memoria do expediente explícanse as principais novidades e alteracións respecto do 
exercicio anterior e no informe económico as bases para a estimación dos estados de gastos e 
ingresos. 
 
Consta igualmente informe da Interventora de 20 de xullo e tómase nota das salvidades e 
irregularidades que respecto do seu contido e execución manifesta a efectos da súa corrección 
paulatina. En todo caso, o orzamento que se presenta pretende ser un documento que permita 
atender ás necesidades dos veciños de Cedeira do xeito máis eficiente posible e dentro das 
limitaciones dos recursos de que dispón o concello que se calculan dende unha óptica realista e 
de responsabilidade. 
  
Por todo iso, proponse ao Pleno a aprobación do seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Levantar a nota de reparo da Intervención municipal. 
 
Segundo.- Aprobar inicialmente o presuposto para o exercicio 2019, xunto coas bases de 
execución, plantilla, anexos e demais documentación complementaria que lle acompaña o 
resumo de capítulos da cal é o seguinte: 
 

CAPÍTULO INGRESOS IMPORTE 2019 
1 Impostos Directos 2.102.000,00 € 
2 Impostos Indirectos 30.000,00 € 
3 Tasas e outros Ingresos 804.850,00 € 
4 Transferencias Correntes 2.310.356,17 € 
5 Ingresos Patrimoniais 96.267,71 € 
6 Alleamento investim. reais 0,00 € 
7 Transferencias de Capital 287.127,99 € 
8 Activos Financeiros 0,00 € 
9 Pasivos Financeiros 0,00 € 

TOTALES  5.630.601,87 € 
 

CAPÍTULO GASTOS IMPORTE 2019 
1 Gastos de Personal 2.472.600,00 € 

2 
Gastos Bens Correntes e 
Serv. 2.070.854,10 € 

3 Gastos Financeiros 6.800,00 € 
4 Transferencias Correntes 385.100,00 € 
6 Investimentos Reais 614.310,07 € 
7 Transferencias de Capital 75.937,70 € 
8 Activos Financeiros 5.000,00 € 
9 Pasivos Financeiros 0,00 € 

TOTALES 5.630.601,87 € 
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Terceiro.- Anular as modificacións aprobadas baixo a modalidade de transferencia de créditos 
no orzamento prorrogado por quedar incluídas no que se presenta a aprobación. 
 
Cuarto.-O expediente, xunto co seu correspondente acordo, quedará exposto ao público na 
Intervención do Concello por prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte aquel en 
que apareza publicado o correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro 
de edictos do Concello, durante o cal os interesados que estean lexitimados poderán examinalo e 
presentar reclamacións ante o pleno. 
  
En caso de non se presentar reclamacións ao termo do período de exposición, o expediente 
considerarase definitivamente aprobado, sen necesidade dun novo acordo plenario, de 
conformidade co disposto no art.169.1 do Texto Refundido da Lei reguladora das Facendas 
Locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.” 
 
A Comisión, por tres votos a favor do PSdeG-PSOE, e tres abstencións, do PP (dous) e do BNG 
(un), acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa 
aprobación.” 
 
O Sr. Alcalde di: Antes de nada, dicir que na Comisión Informativa de Plenos houbo unha 
pregunta, na que estamos de acordo, que fixo, no seu caso, a portavoz do BNG, María Xosé, que 
quería un informe de Secretaría e, neste caso, tamén de Intervención sobre se a entidade “Sobre 
Rodas” podía percibir unha subvención nominativa tendo un grao de parentesco, de primeiro 
grao neste caso, cunha das Concelleiras. Entón, hai informe de Secretaría e Intervención que se 
lle deu ós dous grupos e sobre ese informe, en relación con este punto primeiro da orde do día, 
atopándose incursa Dª Magdalena Pérez Villar en causa de abstención prevista no art. 23.2.b) da 
Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público debe de absterse de 
intervir en todo o procedemento administrativo relativo ao presuposto 2019, polo que, en 
cumprimento do previsto no art. 96 do ROF, debe de absterse de participar na deliberación e 
votación, polo que debe abandonar o salón de plenos mentres se discuta e vote este asunto. 
Unha vez que rematemos a deliberación e votación chamaremos para que volvas a entrar, vale? 
 
A Sra. Pérez Villar di: Perfecto. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Podo facer unha aclaración antes de que saia Malena? 
 
O Sr. Alcalde di: Si. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Malena, nós non temos nada en contra da subvención a “Sobre 
Rodas”.  
 
A Sra. Pérez Villar di: Iso espero, supoño. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: A ver, todos estes anos tivechedes subvención, o que non queremos 
é que ninguén cometa nengunha ilegalidade. 
 
A Sra. Pérez Villar: Creo que non é ilegal, pero bueno, eu salgo non pasa nada. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: A ver, a ver,  está participando no debate e non pode. 
A Sra. Pérez Villar: Exacto, non se pode. 
 
Sendo as 13.51 horas a Concelleira do PSdeG-PSOE, Dª Magdalena Pérez Villar, abandona o 
salón de plenos. 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Estás dicindo xa unhas cousas que…están poñendo en dúbida a 
neutralidade. 
 
O Sr Alcalde di: Eu teño moi claro que ningún dos grupos que aquí estamos representando a 
Corporación queremos o que acabas de dicir, que se cometa unha ilegalidade. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Para nada. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu, como alcalde, pois tamén nese momento non pensei niso e agradezo que 
se plantexara e que haxa este informe porque tamén o día de mañá estamos calquera de nós 
expostos a que haxa unha denuncia. Cremos que se debeu facer así. O de non participar igual no 
debate dun punto entre moitos, bueno, pero é algo que marca a lei e acatámolo; así que abrimos 
o turno de intervencións, como queirades, uns ou outros: 
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Si, nós imos votar en contra porque non consideramos que esta sexa 
maneira de entregar un presuposto; cando entre en vigor, practicamente está acabado o exercicio 
e despois vemos que todas as partidas están comprometidas,convértese nun puro trámite. 
 
O Sr. Alcalde di: Déixeme contestar, hai partidas que si que están comprometidas e outras non, 
pero bueno si que é verdade que aínda que sexa para catro meses, é moi necesario e, sobre todo, 
que temos que aprobalo polo tema das subvencións e todo iso é fundamental. Os orzamentos 
prorrogados non nos permiten pois,telo…vincular co capítulo de investimentos financieiramente 
sostibles, que temos as partidas bloqueadas. María, por favor. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: A ver, nós creo que temos un papelón, o Bloque quero dicir, 
importante, neste caso. Si é verdade que hai gastos comprometidos xa, e que tamén nos 
afectaron a nós como o Bloque. Quero dicir, a situación é radicalmente distinta de hai uns meses 
a como estamos agora e parte destes orzamentos aínda os consideramos propios, realmente. 
Entón, aí temos un pouco un papelón, digo un papelón non por nada. Tamén creo que hai que 
ter en conta que este ano é un pouco excepcional, é dicir, houbo unhas eleccións polo medio con 
todo o que…  
 
O Sr. Alcalde di: Dúas. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Non, pero quero dicir a nivel municipal. A eses niveis pois é verdade 
que todo isto vai con retraso, un pouco inevitable, ogallá se puideran aprobar antes,pero non foi 
posible. Dito isto, é que non sei nin o que imos votar, quero dicir, creo que ética e moralmente 
debemos votar a favor. Qué pasa? Teño algunhas dúbidas porque mirando, se vichedes, o 
informe da Intervención é demoledor. Pero bueno, os informes de Intervención soen ser así, non 
é nada estraño. É unha pena que non estea a Interventora, de todas formas eu creo que debería 
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de estar para un caso destes, pero ten as súas vacacións e ten dereito. Eu teño un montón de 
dúbidas ou plantexáronseme varias dúbidas que me gustaría consultarlle, que  ademais non vou 
a meter a Javier nun compromiso porque non é responsabilidade del o informe que está asinado 
pola Interventora. Dito isto, un punto dos que falábamos, era do tema de “Sobre Rodas”. Síntoo 
se a concelleira, neste caso, o tomou a mal. Non é algo persoal, nin moitísimo menos. Sempre, 
calquera actuación que se faga dende o ámbito municipal non está libre, por desgraza e 
ultimamente cada vez máis por todo o tema de corruptelas, de que sexa fiscalizado e 
xudicializado. E igual que non queríamos antes, non queremos agora que pase iso, e por iso o 
plantexamos, non por nada máis. Eu mirei a lei de subvencións, mirei a lei de contratos e 
evidentemente non é o mesmo un contrato que un convenio, pero bueno, da igual. Hai un 
informe, nós queríamos que houbera un informe para que quedaramos todos respaldados porque 
nós agora á hora de votar a favor tamén queremos ter un respaldo legal. E non sei que mais 
dicir... O tema de AFAL que xa preguntei na comisión. Aí faláramos dun proxecto que non sei, 
falaron con…?  
 
O Sr. Alcalde: Mandaron un correo esta semana. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Esta semana aínda. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Eu comenteillo a Pablo o outro día. É algo que xa o tíñamos falado 
e algo que sae agora que o van presentar no concello de Ares e algo que eu creo que para 
Cedeira nos viña ó pelo. O que se está facendo está ben, pero non ten nada que ver. Isto sería 
atender á xente 4 horas todos os días, en horario de mañá de 10 a 2. Isto si que me parece 
fundamental, mentres que non teñamos o noso centro de día, pois  sería unha maneira de axudar 
a moita xente que o necesita porque incluso teriamos a sorte de que se apuntasen ós obradoiros 
da tarde que sería beneficioso ao máximo para o noso concello. De feito, comentaba a rapaza 
que en Ares, que é onde o van a empezar a facer, teñen centro de día e aínda así, como non 
teñen cartos suficientes, este proxecto está funcionando ben. Gustaríame que o tivésedes en 
conta. 
 
O Sr. Alcalde di: Si, a ver, está claro que lle queremos dar continuidade e aquí tivemos unha 
reunión co novo presidente de AFAL, agora mesmo non recordo ben, pero fará un mes ou mes e 
medio, estaba a Interventora e incluso se falou do tema do convenio, estaba por se había dúbidas 
en canto ó convenio, a ver como se podería…. Incluso nese correo ó que fixen referencia, si que 
noutros concellos se fixeron os convenios, pero bueno, xa sabedes como son as cousas. A idea si 
que é miralo, potencialo, estudalo e intentar sacalo para diante. 
 
A Sra. López Rodríguez di: Ela dicía ademais que o único que necesitan, é o que che 
comentaba, un local, que lles valía ademais a Sala Áncora, por que non chega a ser un centro de 
día, para ampliar un pouco os obradoiros e a atención que recibían os que ían pola tarde a 
Servizos Sociais. Simplemente decirvos que o teñades en conta, dentro do posible, que se 
intente. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E outro tema tamén relativo ós servizos sociais que tamén o sinala a 
Interventora, é así legalmente, pero non estou de acordo, o tema de gasto en servizos sociais. 
Nós defendemos os servizos sociais públicos, obviamente. É verdade que para o concello iso é 
un gasto brutal, sabémolo, qué pasa? Que a subvención da Xunta eu creo que en realidade os 
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servizos sociais non son competencia municipal, que manda narices! Pero non o son entre 
comillas, pero o concello gasta moitísima parte do seu orzamento nos servizos sociais porque 
non lle queda máis remedio. Creo que nós, creo non que iso foi certo, nós cando a visita de 
inspección, contestáramoslle á inspección cun escrito no que pedíamos que se aumentara a 
subvención por parte da Xunta porque leva varios anos que non sube absolutamente nada. E 
creemos que deberiades facelo tamén. 
 
O Sr. Alcalde di: O prezo por hora? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Claro. 
 
O Sr. Alcalde di: O prezo por hora está regulado para toda Galicia, non distingue entre 
concellos. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu falo da subvención en xeral da Xunta.  
 
O Sr. Alcalde di: Si, eu creo que no informe de Intervención fai un pouco referencia ao informe 
do ano anterior que tiña feito o anterior Interventor que comparaba, sobre todo,  o gasto da 
empresa privada coa estatal. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, pero aparte, cómo se suple a cantidade, como se ingresan máis 
cartos por parte do concello, cada vez se dedican máis cartos a servizos sociais e cómo a 
aportación da Xunta para a subvención en total dos servizos sociais, segue sendo a mesma 
cantidade de trescentos e pico mil euros, iso non pode ser, tiña que aumentar. Quero dicir que 
nós creemos que o debedes de esixir, e nós apoiamos esa esixencia,de que aumenten. Non poden 
darnos horas e horas e non aumentar a subvención, iso é por onde imos e nada máis. Eu de 
verdade que non sei qué facer... 
 
O Sr.Alcalde di: Nos orzamentos van, van na liña que tiñamos falado o antigo grupo de 
goberno, adaptando un pouco as cantidades ás partidas. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por oito (8) votos a favor, do PSdeG-PSOE (6) e do 
BNG (2), e catro (4) votos en contra do PP, ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión 
Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
O Sr. Alcalde di: Malena, por favor, podes pasar. 
 
Sendo as 14.00 horas a concelleira do PSdeG-PSOE, Dª Magdalena Pérez Villar, incorpórase ó 
salón de plenos. 
 
 
2. APROBACIÓN INICIAL DO CATÁLOGO DE POSTOS DE TRABALLO PARA O 
EXERCICIO 2019 
 
Pola Secretaria dase lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 6 de agosto 
de 2019, que di: 
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“Vista a Proposta da Alcaldía asinada en data 31.07.2019, que dí: 
 
“Esta Alcaldía inicia expediente para levar a cabo a aprobación do catálogo de postos de 
traballo onde figura proposta descritiva no que se detallan as prazas do cadro de persoal 
municipal. 
 No proxecto de orzamento 2019 figura recollida dita previsión referida ao cadro de 
persoal, a súa dimensión económica ou sexa, sobre o gasto que, de ser o caso, supón a 
aprobación do cadro de persoal, sendo complementada coas tarefas asignadas a cada posto de 
traballo. 
 Dito catálogo de postos de traballo ven motivado pola necesidade de que a  mesma 
responda aos principios de racionalidade, economía e eficiencia, e establecerse de acordo coa 
ordenación xeral da economía recollendo adaptacións producidas durante o 2018, como 
amortización de prazas por imperativo legal ou sinalando os postos vacantes e as persoas que as 
ocupan na actualidade.  
 A presente proposta de catálogo de postos de traballo responde á necesaria planificación 
dos recursos humanos dentro deste Concello como parte integrante da Administración Pública, a 
cal debe tender á procura e consecución da maior eficacia posible na prestación dos servizos 
públicos que ten encomendados, respectando escrupulosamente o ordenamento xurídico o que 
supón a utilización das técnicas e medidas establecidas na lexislación vixente, todo iso de 
acordo co mandato constitucional contido no artigo 103.1, que establece que a Administración 
pública serve con obxectividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, 
xerarquía descentralización, desconcentración, e coordinación con sometemento pleno á Lei e 
ao dereito. 
 Neste sentido a presente proposta é unha consecuencia da potestade de auto-
organización do Concello, recoñecida no artigo 4.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
das Bases de Réxime Local, potestade que se manifesta, no que se refire aos recursos humanos, 
na discrecionalidade para configurar unha organización adaptada ás necesidades concretas de 
cada Entidade Local, e que supón unha obxectivación das funcións na que se definan as 
características referentes a cada posto de traballo (definición do traballo, enumeración de 
tarefas, horario e xornada de traballo, denominación do posto do que se depende, denominación 
e número aproximado de postos inmediatamente dependentes, etc.). 
 Visto todo o que antecede considérase que, téndose seguida a tramitación establecida na 
lexislación aplicable, procede a aprobación do expediente polo Pleno da corporación de acordo 
co artigo 22.2.i) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. 
  
 En base ao exposto, se propoñe ao Concello Pleno a adopción do seguinte ACORDO: 
 
 PRIMEIRO. Que se aprobe inicialmente o catálogo de postos de traballo que figura 
como anexo da presente proposta. 
 
 SEGUNDO. Que se someta este acordo á información pública por un prazo de quince 
días mediante anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia. Durante dito prazo os 
interesados poderán examinar o expediente e presentar as alegacións e reclamacións que 
consideren pertinentes. Unha vez transcorrido dito prazo, se non se presentan alegacións 
entenderase como definitivo o acordo de aprobación inicial. 
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 TERCEIRO. 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. 
 
 

ANEXO 
 

CATALOGO DE POSTOS DE TRABALLO 2019  
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 dedución 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 2019. 

O traballador/a que desempeñe a plena dispoñibilidade, terá dereito a percibir unha 
cantidade de 433,79 Euros brutos mensuais. Este traballador terá plena dispoñibilidade horaria 
sen que se supere, en computo anual, a xornada laboral ordinaria. Dito complemento 
denominarase “Complemento de Libre Dispoñibilidade (CdLD)”. 

Se foran mais de un/unha os que desempeñaran a plena dispoñibilidade, a cantidade de 
433,79 euros brutos mensuais repartiríase entre os mesmos. 

A designación e cese da/s plenas dispoñibilidades farase mediante decreto da Alcaldía. 
As persoas que desempeñen efectivamente as labores de secretaría da alcaldía e outros 

concelleiros, xefatura da policía local 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 produtividade 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, 180 € 
polo desempeño da xefatura da policía local 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.  
Código:    15022OFP01 
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Grupo:     C1 
Escala:     Administración Especial 
Subescala:    Servicios Especiais 
Escala C.P.L.:    Básica 
Categoría:    Oficial 
Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  511,69 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Bacharelato ou equivalente 
Observacións:     
Funcións e Tarefas: 
 

 As propias do seu posto de traballo atribuídas pola Lei 4/2007 e a súa 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. 
Código:    15022GP02 
Grupo:     C1 
Escala:     Administración Especial 
Subescala:    Servicios Especiais 
Escala C.P.L.:    Básica 
Categoría:    Policía 
Nivel Complemento Destino:  18 
Complemento Específico:  448,01 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Bacharelato ou equivalente 
Observacións:    
Funcións e Tarefas: 
 

 As propias do seu posto de traballo atribuídas pola Lei 4/2007 e a súa 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 xerárquico, 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. 
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Código:    15022GP03 
Grupo:     C1 
Escala:     Administración Especial 
Subescala:    Servicios Especiais 
Escala C.P.L.:    Básica 
Categoría:    Policía 
Nivel Complemento Destino:  18 
Complemento Específico:  448,01 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Bacharelato ou equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 As propias do seu posto de traballo atribuídas pola Lei 4/2007 e a súa 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 xerárquico, 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:     Vacante 

Código:    15022GP04 
Grupo:     C1 
Escala:     Administración Especial 
Subescala:    Servicios Especiais 
Escala C.P.L.:    Básica 
Categoría:    Policía 
Nivel Complemento Destino:  18 
Complemento Específico:  448,01 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Bacharelato ou equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 As propias do seu posto de traballo atribuídas pola Lei 4/2007 e a súa 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 xerárquico, Alcaldía ou concelleiro/a 
delegado/a. 

 Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
 As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento.  



 
  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) 

POLICÍA  

Titular:    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:  448,01 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Bacharelato ou equivalente 
Observacións:    
Funcións e Tarefas: 
 

 As propias do seu posto de traballo atribuídas pola Lei 4/2007 e a súa 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 xerárquico, 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:  1.214,62 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Arquitecto Superior 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 

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

 Redacción de memorias valoradas e anteproxectos que lle sexan encomendados sobre 
obras, subministracións e servizos municipais. 
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 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 modificacións ou revisións ao plan xeral de 
ordenación municipal e planeamento e desenrolo. 

 Prestación de asistencia técnica e asesoramento requirido pola corporación e outros 
órganos colexiados, nas materias da súa competencia. 

 Supervisión da cartografía do Municipio e elaboración dos sistemas de información 
xeográfica do municipio. 

 Elaboración de pregos de prescricións técnicas particulares para a contratación de obras, 
subministracións e servizos. 

 Dirección, inspección, control e vixilancia 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.  
 
TÉCNICO DE GRAO MEDIO  
Titular:    Vacante 
Código:    15022AP01 
Posto:     Funcionario 
Grupo:     A2 
Escala:     Administración Especial 
Subescala:    Técnica 
Clase:     Media 
Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  740,49 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Arquitecto Técnico - Aparellador 
Funcións e Tarefas: 
 

 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. 
 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas funcións se lle indiquen po-lo Alcalde, 

Concelleiro/a Delegado/a e as demais que dispoña a lexislación vixente.  

OFICIAL 1ª 

Titular:    X.X.X. 

Código:    15022OF1ª01 
Posto:     Laboral  
Salario Base:    605,70 
C. Convenio:    779,63 
C. Libre Dispoñibilidade:  433,79 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Graduado Escolar, FP1 ou equivalente 
Observacións: 
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Funcións e Tarefas: 
 

 Realizar os traballos propios da súa 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, sen 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 súa profesión habitual 

lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 
 E, en xeral, tódalas 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:    605,70 
Complemento Convenio:  779,63 
Adscrición:    Administración Local 
Titulación:    Graduado Escolar, FP1 óu equivalente 
Funcións e Tarefas: 
 

 Realizar os traballos propios da súa 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, sen 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 súa profesión habitual 

lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 
 E, en xeral, tódalas 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. 
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Código:    15022OF1ªXAR 01 
Posto:     Laboral  
Salario Base:    605,70 
Complemento Convenio:  779,63 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Graduado Escolar, FP1 ou equivalente 
Funcións e Tarefas: 
 

 Realizar os traballos propios da súa categoría profesional –xardineiro- 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, sen 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 súa profesión habitual 

lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 
 E, en xeral, tódalas 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:    605,70 
Complemento Convenio:  779,63 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Realizar os traballos propios da súa 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, sen 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. 
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 Realizar calquera outros traballos que non gardando relación coa sua profesión habitual 
lle sexan encomendados polo encargado do persoal. 

 E, en xeral, tódalas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022PE02 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
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. 
 Escavar, tapar, compactar, facer mezclas, limpar, pintar, realizar encargos, podar, 

plantar, talar, cargar, descargar, e outras tarefas similares requiridas polos servicios, 
obras e patrimonio municipal. 

 Acopiar e transportar materiais e medios. 
 Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das súas 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, tódalas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. 
Código:    15022PE03 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
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. 
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 Cumprir coas directrices dadas polo encargado do persoal. 
 Escavar, tapar, compactar, facer mezclas, limpar, pintar, realizar encargos, podar, 

plantar, talar, cargar, descargar, e outras tarefas similares requiridas polos servicios, 
obras e patrimonio municipal. 

 Acopiar e transportar materiais e medios. 
 Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das súas 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, tódalas tarefas que se lle indiquen po-lo Alcalde, Concelleiro Delegado e 

encargado do persoal, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

PEÓN 

Titular:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022PE04 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
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 requiridas polos servicios, 
obras e patrimonio municipal. 

 Acopiar e transportar materiais e medios. 
 Manexo de toda clase de maquinaria necesaria para a realización das súas 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, tódalas 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:    Laboral  

Código:    15022AS-01 



 
  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) 

Cobertura temporal por:  X.X.X. 
Salario Base:    1.611,03 
Complemento Convenio:  150,85 
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. 

 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 súa actuación neste campo e colaborar a súa realización. 

 Manter actualizada a información sobre axudas e prestacións, 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, deseñar e propoñer os implicados a 
forma mais adecuada de mellorar dita situación, contando para iso coas axudas, 
prestacións, recursos e servicios que sexan pertinentes e estean dispoñibles. 

 Prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das situacións atendidas. Cando así 
se requira propoñer 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 a mellora das condicións de vida 
e convivencia e superación e prevención das situacións de desvantaxe social, colaborar 
na súa coordinación e realización, promovendo a participación dos veciños, asociacións 
e institucións, e participando na súa avaliación. 

 Establecer e manter relacións con asociacións, institucións e organismos relacionados 
co benestar social. 

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas funcións lle indique a Alcaldía e 
Concellería/o de Servicios Sociais, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

ASISTENTE SOCIAL 

Titular:    Laboral  

Código:    15022AS-02 
Cobertura temporal por:  X.X.X.  
Salario Base:    993,72 
Complemento Convenio:  582,99 
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 súa actuación neste campo e colaborar a súa realización. 

 Manter actualizada a información sobre axudas e prestacións, 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, deseñar e propoñer os implicados a 
forma mais adecuada de mellorar dita situación, contando para iso coas axudas, 
prestacións, recursos e servicios que sexan pertinentes e estean dispoñibles. 

 Prestar orientación e apoio e realizar o seguimento das situacións atendidas. Cando así 
se requira propoñer 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 a mellora das condicións de vida 
e convivencia e a superación e prevención das situacións de desvantaxe social, 
colaborar na súa coordinación e realización, promovendo a participación dos veciños, 
asociacións e institucións, e participando na súa avaliación. 

 Establecer e manter relacións con asociacións, institucións e organismos relacionados 
co benestar social. 

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas funcións lle indique a Alcaldía e 
Concellería/o de Servicios Sociais, e as demais que dispoña a lexislación vixente.  

EDUCADOR/A FAMILIAR 

Titular:    Laboral  

Código:    15022EF01 
Cobertura temporal por:  X.X.X. 
Salario Base:    993,72 
Complemento Convenio:  582,99 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Titulación Grado Medio 
Formación Específica: 
Observacións:     
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, tódalas tarefas que dentro das súas funcións lle indique a Alcaldía e 
Concellería/o de Servicios Sociais, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

PSICÓLOGO/A 

Titular:    Vacante 

Código:    15022PS01 
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Ocupado temporalmente 
ó 66,66 % da xornada por:  X.X.X. 
Salario Base:    1.170,87 (xornada completa) 
Complemento Convenio:  685,87 (xornada competa) 
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 psicosocial, a persoas e a grupos tendendo, en todo caso, á construción 
de competencias, habilidades e recursos das persoas usuarias, cara a que enfronten as 
súas problemáticas –e previndo, na medida do posible, as futuras-con posibilidades de 
éxito valorando a situación psicolóxica e/ou psicosocial, deseñando e propoñendo a 
forma máis adecuada de mellorar dita situación, incluído 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 demais servizos sociais especializados, arbitradas por diversos 
organismos. 

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

 Planificación de campañas de sensibilización e concienciación á comunidade de 
problemas que afectan 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:    Laboral  

Código:    15022AUXSS-01 
Cobertura temporal por:  X.X.X. 
Salario Base:    605,70 
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Complemento Convenio:  779,63 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Graduado Escolar - F.P.1 
Formación Específica: 
Observacións:    Aux.Administrativo Serv. Sociais  
Funcións e Tarefas: 
 

 Tarefas de mecanografía, taquigrafía, 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. 
 Boletíns, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e 

modificacións producidas no Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
 Confeccionar certificados de empadroamento, convivencia, residencia e outros. 
 Confección, inscricións, modificación, e baixa de Padróns e listas de recadación. 
 Elaboración, conservación e actualización de estatísticas diversas. 
 Transcribir actas dos distintos órganos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e 

levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Transcribir, en xeral, tódolos informes e documentos que se requiran por os seus 

superiores xerárquicos. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-01 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

 Facer as substitucións 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, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-02 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 
Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-03 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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 
Titular:    Vacante 
Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-04 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 
Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-05 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 
Ocupada temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-06 
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Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 
Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-07 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 
Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-08 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
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Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-09 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-10 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 
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 Facer as substitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do 
servicio no período de vacacións e baixas médicas. 

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-11 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-12 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-13 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-14 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 
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Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-15 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-16 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-17 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
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Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-18 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado interinamente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. Código:   
 15022AUXAF-19 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 



 
  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) 

Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-20 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. Carabel 
Código:    15022AUXAF-21 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 
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 Facer as substitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do 
servicio no período de vacacións e baixas médicas. 

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-22 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-23 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

 Facer as substitucións 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, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-24 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022AUXAF-25 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instrucións dadas polos servizos municipais. 

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

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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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241 – FOMENTO DO EMPREGO 

AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 

Titular:   Laboral  

Ocupado temporalmente: X.X.X. (Excedencia) 
    Interinamente: X.X.X. 
Salario Base:   1.170,87 // 983,72 
Complemento Convenio: 685,87 //  582,99 
Titulación:   Título Grado Superior // Outros Titulados Grado Medio 
Adscripción:   Administración Local 
Formación Específica:  
Observacións:   Titulación segundo subvención 
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 auto emprego 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 do emprego 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: 

o A prospección de recursos ociosos ou infrautilizados e de proxectos 
empresariais de promoción económica e iniciativas innovadoras para a xeración 
de emprego. 

o A difusión e estímulo das potenciais oportunidades de creación de actividades 
entre persoas desempregadas, promotores e promotoras, persoas emprendedoras 
e institucións colaboradoras. 

o O acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa 
consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e 
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informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, 
sobre os plans de lanzamento das empresas. 

o 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, tódalas tarefas que dentro das súas funcións lle indique o/a responsable da 
súa área, as demais que dispoña a lexislación vixente e as ondeadas pola Alcaldía. 

3232 – SERVIZOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN 

CONSERXE SUBALTERNO COLEXIOS 

Titular:    Vacante 

Código:    15022SUBALT-02 
Grupo:     E (AP) 
C. Específico:    308,78 
C.D.:     14 
Adscrición:    Administración Local 
Posto:     Funcionario 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións:    Xornada completa     
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 avarias e danos que se produzan no centro. 
 Axudas en traballos de transporte, carga e descarga de elementos ata a súa correcta 

localización no interior da instalación e vehículos de transporte. 
 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    1.170,87 
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Complemento Convenio:  685,87 
Titulación:    Licenciatura 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
 

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

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Titular:    Vacante 

Código:    15022CUAX01 
Grupo:     C2 
Escala:     Administración Xeral 
Subescala:    Auxiliar 
Nivel Complemento Destino:  18 
Complemento Específico:  369,14  
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Graduado Escolar - F.P.1 
Observacións:    Interina: X.X.X. 
     Ten solicitado traballo a media xornada 
Funcións e Tarefas: 
 

 Tarefas de mecanografía, taquigrafía, 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. 
 Boletíns, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e 

modificacións producidas no Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
 Confeccionar certificados de empadroamento, convivencia, residencia e outros. 
 Confección, inscrición, modificación, e baixa de Padróns e listas de recadación. 
 Elaboración, conservación e actualización de estatísticas diversas. 
 Transcribir actas dos distintos órganos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e 

levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Transcribir, en xeral, tódolos informes e documentos que se requiran por os seus 

superiores xerárquicos. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos funcionarios en réxime 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. 

341 – PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE 
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OPERARIO GRUPO E POLIDEPORTIVO 

Titular:    Laboral  

Código:    15022OPGREPOL-01 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Instalacións deportivas Municipais 
Ocupado temporalmente:  X.X.X. 
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:    Laboral  

Código:    15022OPGREPOL-02  
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Instalacións deportivas Municipais 
Ocupado temporalmente:  X.X.X. 
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. 

Código:    15022MOP01 
Grupo:     Persoal Laboral 
Salario Base:    822,39 
Complemento Convenio:  293,93 
Adscripción:    Instalacións deportivas Municipais 
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) 
C. Específico:    308,78 
C.D.:     14 
Adscripción:    Administración Local 
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Posto:     Funcionario 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións:    Xornada completa     
Funcións e Tarefas: 
 

 Labores de conserxería e limpeza e mantemento das instalacións municipais, incluído o 
Castelo da Concepción. 

 E, en xeral, tódalas tarefas que dentro das súas 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:    993,72 
Complemento Convenio:  582,99 
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 turística. 
 Desenrolar tarefas auxiliares de administración e, en xeral de oficina, tales como 

mecanografía, manexo de máquinas, introdución 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, tódalas tarefas que dentro das súas funcións lle indique o Alcalde e 

responsable de área. 

920 - ADMINISTRACIÓN XERAL 

SECRETARIO: 

Titular:    X.X.X. 

Código:    15022SE01 
Grupo:     A1 
Escala:     Habilitación Estatal 
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Subescala:    Secretaría 
Nivel Complemento Destino:  30 
Complemento Específico:  1.691,92 
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. 128/2018, do 16 de marzo. 

 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:  858,60 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Licenciada  
Funcións e Tarefas: 
 

 Baixo a dependencia do Secretario levará o asesoramento das áreas de Urbanismo, 
Medio e Patrimonio. 

 En coordinación co Técnico Municipal informará xuridicamente dos expedientes en 
materia de disciplina urbanística (obras maiores, menores, reparcelacións, expedientes 
contraditorios de ruína, reposición 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, estatística, 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. 
  
ADMINISTRATIVO/A  
Titular:    X.X.X. 
Código:    15022AD01 
Grupo:     C1 
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Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  400,48 
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.  

 Boletíns, 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 órganos 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 Órganos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos órganos colexiados as diferentes 

áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e 

funcionamento municipal. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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 demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior 

xerárquico. 

ADMINISTRATIVO/A 
 
Titular:    Vacante 
Código:    15022AD02 
Grupo:     C1 
Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  400,48 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións:    Adm. Adm. Xeral 
Posto ocupado interinamente:  X.X.X. 
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. 
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 Facilitar ao público os impresos e documentación da Deputación obtida da intranet e 
asistir as persoas que o soliciten na tramitación correspondente.  

 Boletíns, 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 órganos 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 Órganos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos órganos colexiados as diferentes 

áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e 

funcionamento municipal. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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 demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior 

xerárquico.  

ADMINISTRATIVO/A (promoción interna) 
 
Titular:    Vacante 
Código:    15022AD06 
Grupo:     C1 
Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  400,48 
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.  

 Boletíns, 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. 
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 Transcribir actas dos distintos órganos 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 Órganos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos órganos colexiados as diferentes 

áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e 

funcionamento municipal. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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 demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior 

xerárquico.  

ADMINISTRATIVO/A (promoción interna) 

Titular:    Vacante 
Código:    15022AD07 
Grupo:     C1 
Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  400,48 
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.  

 Boletíns, 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 órganos 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 Órganos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos órganos colexiados as diferentes 

áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e 

funcionamento municipal. Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de 
expedientes e documentos do seu negociado. 

 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime de ausencias, permisos, vacacións ou 
baixas médicas, cando as necesidades do servicio así o requiran. 
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 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía. 
 As demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior 

xerárquico. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (a extinguir) 

Titular:     X.X.X. 

Código:     15022AXAD01 
Grupo:      C2 
Escala:      Administración Xeral 
Subescala:     Auxiliar 
Nivel Complemento Destino:   18 
Complemento Específico:   369,14 
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, taquigrafía, 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. 
 Boletíns, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e 

modificacións producidas no Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
 Confeccionar certificados de empadroamento, convivencia, residencia e outros. 
 Confección, inscrición, modificación, e baixa de Padróns e listas de recadación. 
 Elaboración, conservación e actualización de estatísticas diversas. 
 Transcribir actas dos distintos órganos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e 

levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Transcribir, en xeral, tódolos informes e documentos que se requiran por os seus 

superiores xerárquicos. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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 
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Grupo:     C2 
Escala:     Administración Xeral 
Subescala:    Auxiliar 
Nivel Complemento Destino:  18 
Complemento Específico:  369,14 
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, taquigrafía, 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. 
 Boletíns, atención teléfono, proceder a tramitación e codificación das altas, baixas e 

modificacións producidas no Municipio que afecten o Padrón de Habitantes. 
 Confeccionar certificados de empadroamento, convivencia, residencia e outros. 
 Confección, inscrición, modificación, e baixa de Padróns e listas de recadación. 
 Elaboración, conservación e actualización de estatísticas diversas. 
 Transcribir actas dos distintos órganos colexiados, notificando os mesmos. Impresión e 

levanza dos libros de actas e de resolucións. 
 Transcribir, en xeral, tódolos informes e documentos que se requiran por os seus 

superiores xerárquicos. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  X.X.X. 
Código:    15022LIMP-01 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Funcións e Tarefas: 
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 Manter limpas as instalacións o seu cargo, poñer en coñecemento do Alcalde e 

Concelleiro/a Delegado/a calquera contratempo ou problema xurdido no desempeño das 
súas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e útiles de limpeza. 

 Facer as substitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no 
período de vacacións e baixas médicas. 

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

LIMPADOR/A 

Titular:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente X.X.X. 
Código:    15022LIMP-02 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
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 contratempo ou problema xurdido no desempeño das 
súas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e útiles de limpeza. 

 Facer as substitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no 
período de vacacións e baixas médicas. 

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

LIMPADOR/A 

Titular:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  X.X.X. 
Código:    15022LIMP-03 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
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 contratempo ou problema xurdido no desempeño das 
súas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e útiles de limpeza. 

 Facer as substitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no 
período de vacacións e baixas médicas. 



 
  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) 

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

LIMPADOR/A 

Titular:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Indefinido non fixo: X.X.X. 
Código:    15022LIMP-04 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
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 contratempo ou problema xurdido no desempeño das 
súas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e útiles de limpeza. 

 Facer as substitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no 
período de vacacións e baixas médicas. 

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

LIMPADOR/A 

Titular:    Vacante 

Ocupado interinamente por:  X.X.X. 
Código:    15022LIMP-05 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
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 contratempo ou problema xurdido no desempeño das 
súas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e útiles de limpeza. 

 Facer as substitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no 
período de vacacións e baixas médicas. 

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

LIMPADOR/A 

Titular:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022LIMP-06 
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Grupo:     Laboral 
Salario Base:    276,50 
Complemento Convenio:  304,13 
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 contratempo ou problema xurdido no desempeño das 
súas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e útiles de limpeza. 

 Facer as substitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no 
período de vacacións e baixas médicas. 

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

LIMPADOR/A 

Titular:    Vacante 

Ocupado temporalmente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022LIMP-07 
Grupo:     Laboral 
Salario Base:    276,50 
Complemento Convenio:  304,13 
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 contratempo ou problema xurdido no desempeño das 
súas tarefas, coordinar co encargado as necesidades de materiais e útiles de limpeza. 

 Facer as substitucións de outros/as limpadores/as por necesidades do servicio no 
período de vacacións e baixas médicas. 

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

SUBALTERNO 

Titular:    Vacante 

Ocupada interinamente por:  Interinamente: X.X.X. 
Código:    15022SUBALT-02 
Salario Base:    552,99 
Complemento Convenio:  608,26 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica:   



 
  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) 

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 avarias e danos que se produzan nas 

instalacións. 
 Axudas en traballos de transporte, carga e descarga de elementos ata a súa correcta 

localización no interior da instalación e vehículos de transporte. 
 Funcións de conserxería e despacho de billetes 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 súas tarefas. 

 Coñecemento elemental de materiais e medios empregados polo Concello. 
 E, en xeral, tódalas 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:    Vacante 

Ocupada en comisión de servizos: X.X.X. 

Código:    15022IN01 
Grupo:      A1 
Escala:     Habilitación Nacional 
Subescala:    Intervención 
Nivel Complemento Destino:  30 
Complemento Específico:  1.691,92 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Licenciado 
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións públicas de Intervención: control e a fiscalización interna da xestión económico-
financeira e orzamentaria, e a contabilidade incluídas no R.D. 128/2018, do 16 de marzo. 

 As demais que dispoña a lexislación vixente. 

TESOUREIRO: 

Titular:    Vacante 

Código:    15022TE01 
Grupo:     A1 
Escala:     Habilitación Nacional  
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Subescala:    Intervención-Tesouraría  
Nivel Complemento Destino:  26 
Complemento Específico:  1.200,43 
Adscripción:    Administración Local  
Titulación:    Licenciado  
Funcións e Tarefas: 
 

 Funcións públicas de tesourería municipal incluídas no R.D. 128/2018, do 16 de marzo, 
sen prexuízo 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:  1.200,43 
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 envío a través de Contrat@, 

axuntando a correspondente copia básica á representación sindical. 
 Certificados empresa dos traballadores e transmisión dos mesmos a través de Certific@, 

así como os certificados para maternidade, 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 envío polo sistema SILTR@ e 
ficheiros CRA. 

 Confeccionar partes de accidentes de traballo con baixa médica e sen baixa médica e 
transmitilos por Delt@. 

 Confección dos partes de asistencia sanitaria para a Mutua de Accidentes de Traballo e 
Enfermidade 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 empregados. 
 Confeccionar para la AEAT modelos 115 trimestral; 180 anual; 111 trimestral; 190 

anual; 303 trimestral y 390 anual. Remitir anualmente o 347 telemáticamente. 
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 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 persoal. 

 Preparación da documentación e dos informes para a elaboración das contestacións ou 
aclaracións dirixidos á TGSS, AEAT, DELT@, RED, INSS, CRET@, NOTES e outros 
organismos, así como documentación requirida pola Inspección de Traballo. Informes 
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 persoal, ofertas de emprego 
público, contratacións laborais, etc. 

 Colaborar e coordinar a elaboración da plantilla de persoal, o análise e a descrición da 
relación de postos de traballo e a valoración e fixación das retribucións dos postos de 
traballo. 

 Supervisar as tarefas de control do cumprimento do horario e absentismo laboral. 
 Supervisar e controlar o cumprimento 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. 
 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 demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior 

xerárquico. 
  

ADMINISTRATIVO/A 
 
Titular:    Vacante 
Código:    15022AD03 
Grupo:     C1 
Escala:     Administración Xeral 
Subescala:    Administrativa 
Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  400,48 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións:    Administrativo de Tesouraría 
Posto ocupado interinamente:  X.X.X. 
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.  
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 Boletíns, 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 órganos 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 Órganos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos órganos colexiados as diferentes 

áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e 

funcionamento municipal. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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 demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior 

xerárquico. 

ADMINISTRATIVO 

Titular:    Vacante 

Código:    15022AD04 
Grupo:     C1 
Escala:     Administración Xeral 
Subescala:    Administrativa 
Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  400,48 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións:    Administrativo de Intervención 
Posto ocupado interinamente : X.X.X. 
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.  

 Boletíns, 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 órganos colexiados, tramitar os seus acordos e as 

Resolucións da Alcaldía, e notificación das anteriores. Levar os libros de actas e de 
resolucións. 
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 Remitir as actas ós Órganos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos órganos colexiados as diferentes 

áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e 

funcionamento municipal. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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 demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior 

xerárquico. 

 

ADMINISTRATIVO 

Titular:    X.X.X. 

Código:    15022AD05 
Grupo:     C1 
Escala:     Administración Xeral 
Subescala:    Administrativa 
Nivel Complemento Destino:  20 
Complemento Específico:  400,48 
Adscripción:    Administración Local 
Titulación:    Bacharel 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.  

 Boletíns, 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 órganos colexiados, tramitar os seus acordos e as 

Resolucións da Alcaldía, e notificación das anteriores. Levar dos libros de actas e de 
resolucións. 

 Remitir as actas ós Órganos e Institucións correspondentes. 
 Proceder a devolución de expedientes dos distintos órganos colexiados as diferentes 

áreas. 
 Tramitación de expedientes de contratación e planes provinciais, e de organización e 

funcionamento municipal. 
 Tradución do Castelán ó Galego e do Galego ó Castelán de expedientes e documentos 

do seu negociado. 
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 Substitucións dos/as funcionarios/as en réxime 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 demais que dispoña a lexislación vixente e as ordenadas polo Alcalde ou o superior 

xerárquico." 
 
A Comisión, por tres votos a favor do PSdeG-PSOE, un voto en contra do BNG e dous 
abstencións do PP, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno 
a súa aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións, o Sr. Rubido Ramonde di: Nós imos votar en contra porque 
creo que chegou o día de que determinados postos de traballo se adapte o Catálogo á realidade 
do que están exercendo. Hai traballadores, concretamente persoal laboral, exercendo unhas 
funcións moi por encima do seu perfil e, incluso, en cuestión de horas con retribucións que creo 
que son bastante ridículas. Na mente debemos ter varios casos, pero creo que chegou o día xa 
hoxe  de adaptar perfís á realidade do traballo que están exercendo. É por iso nós non queremos 
apoiar iso, por que ademais abre as portas a demandas xudiciais. 
 
O Sr. Alcalde di: Estamos de acordo co que dis, en fin , é algo lóxico, este é o momento. A 
relación de postos de traballo é algo esencial e aquí si que o concello dende sempre, por 
circunstancias, ten esa carencia e que incluso hai xente que está exercendo traballos que igual, 
ás veces, non van exactamente co que lles indica o Catálogo. Tanto no tema laboral, como no 
tema económico, é algo que si que temos que ter todos en conta, e precisamente o que dicíavos 
de quedares ao final ven en relación a isto. Entendo perfectamente a postura. María? 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Eu votei en contra en representación do Bloque na Comisión 
Informativa, referíndome , bueno, ten algo que ver con isto que estamos totalmente de acordo, 
creo que é necesario e ademais sinálao xa o informe de Secretaría  é facer a RPT por suposto é 
fundamental, creo que é algo que temos claro e é por onde temos que tirar e se podemos tirar 
todos xuntos pois mellor que mellor. Isto por un lado. Por outro, tede en conta o tema que 
comentaba na Comisión Informativa, relativo a unha traballadora que exerce labores de 
coordinación, por esa visita de inspección á que aludía antes e na que tanto ti como Manolo 
negáchedes ou alegáchedes descoñecemento. A ver, non vos acordabades, pero descoñecemento 
non podiades ter porque se falou diso.  
 
A Sra. López Pérez di: O decreto firmáchelo ti.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Pero bueno, esa foi a razón do meu voto en contra porque no 
Catálogo non aparece a retribución a esa persoa que nós si consideramos que  debe ter, tendo 
sempre en conta que é a RPT quen o debe regular, pero bueno. 
 
O Sr. Alcalde di: O outro día, o que particularmente sigo dicindo que non recordo, é o caso do  
tema económico, é dicir, si que é verdade que cando se fixo a inspección aquí había un escrito 
no seu momento do ex alcalde, Leopoldo Rubido, onde se dicía que en Servizos Sociais a xefa 
de departamento…, dicía algo así como, a ver que o teño por aquí: “D. Leopoldo Rubido 
Ramonde, alcalde del concello de Cedeira, comunica a todo el personal de Servicios Sociales 
del ayuntamiento que Dª X.X.X., trabajadora social, es la directora del mencionado servicio por 
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lo que todo el personal adscrito al mismo debe seguir las directrices que ella marque al 
respecto.” 
 
O Sr. Alcalde continúa dicindo: Entón, dentro dese informe que houbo da Xunta de Galicia 
onde se nos di que non existe a figura de Coordinación… si que é verdade que se fai dende unha 
resolución de Alcaldía; pero o que se fai, digamos, é oficializar un pouco este escrito que había 
e darlle ese carácter oficial a través dun decreto. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Si, aí da pasta non se pon nada a verdade. 
 
O Sr. Alcalde di: Claro. Outra cousa é que aumentan os servizos sociais, que non é igual as 
horas que había antes nin o persoal que había antes e que igual o día de mañá ten que ter unha 
retribución por que ten máis carga todo iso, pois é unha cousa que si que se pode mirar, que se 
vai a estudar como ten outra xente outro tipo de retribucións. Niso tamén estou de acordo, pero 
referíame un pouquiño a iso porque nesta resolución falan máis do cargo a través dese informe 
que doutra cousa, vale? 
 
A Sra. López Pérez di: De todas formas Pablo, eu recordo…. 
 
O Sr. Alcalde di: Si, dixo María que na última Xunta de Goberno. 
 
A Sra. López Pérez di: Na última Xunta de Goberno cando entrei recordéivolo, dixen,  
acordádevos que estamos falando dos orzamentos e dixen, pero recordade que se son 
orzamentos novos hai que acordarse do da Coordinación de Servizos Sociais. Estaba a 
Secretaria tamén, estaba Ana tamén, entrei despois da Xunta de Goberno. 
 
O Sr. Alcalde di: Eu consulteino con Ana tamén, incluso falei con ela por si se acordaba,  e si 
que se acordaba, polo tema do decreto, pero o tema económico non como o tema de X.X.X.  que 
si co tiñamos máis falado. Incluso estiven con X.X.X. e tampouco X.X.X.  a min me comentara 
nada, non sabes? Era iso só.  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: E bueno, outra cousa,  a queixa que xa manifestei porque nós 
consideramos que para uns temas como estes, un tema como o do orzamento e o catálogo, si 
debíamos  estar toda a oposición convocada para a Mesa de Negociación; e por iso esas son as 
nosas razóns fundamentalmente para votar en contra  
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor do PSdeG-PSOE e seis (6) 
votos en contra, do PP (4) e do BNG (2), ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión 
Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 14:10 horas do 
expresado día, estendéndose a presente acta do que eu, como Secretaria accidental, dou fe. 
 
 O PRESIDENTE     A SECRETARIA ACCTAL 
PABLO DIEGO MOREDA GIL           MARIA DEL MAR ANTON BRAGE 


