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ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA REALIZADA POLO PLENO DA 
CORPORACIÓN EN DATA 4 DE XUÑO DE 2020. 
 
 
PRESIDENTE: 
PABLO DIEGO MOREDA GIL 
 
MEMBROS: 
MANUEL PEREZ RIOLA  
CARMELA PRIETO CAL  
MAGDALENA PEREZ VILLAR  
JESUS ROMERO CARRACELAS  
ERMITAS GARCIA RIOS  
MANUEL MARTINEZ LOPEZ  
LUIS RUBIDO RAMONDE  
ESTEBAN BLANCO GARROTE  
ESTHER COUTO LAMIGUEIRO  
MARIA DE LA LUZ LEONARDO ANEIROS  
MARIA JOSE RODRIGUEZ PEREZ  
MANUELA LOPEZ RODRIGUEZ 
 
AUSENTES: 
 
SECRETARIA: 
ANA VELO RUIZ 
 
INTERVENTORA: 
MARÍA CARMEN MENÉNDEZ ARES 
 
 
Na Casa Consistorial do Concello de Cedeira, ás 20:00 horas do día 04 de xuño de 2020, 
reúnense os membros do Concello Pleno arriba relacionados co obxecto de realizar, en primeira 
convocatoria, sesión extraordinaria, mediante medios electrónicos e telemáticos 
(videoconferencia), de acordo coa convocatoria realizada pola Alcaldía-Presidencia ao abeiro do 
previsto no novo apartado 3 engadido ó artigo 46 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local pola Disposición final segunda do Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de 
marzo, polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico 
para facer fronte ó COVID-19, publicado no BOE nº 91 de 1 de abril de 2020. 
 
Actúa como Secretaria a titular da Corporación, dona Ana Velo Ruiz, que dá fe do acto, así 
como do cumprimento dos restantes requisitos esixidos polo artigo 46.3 da Lei 7/1985 do 2 de 
abril para a válida realización das sesións por medios electrónicos e telemáticos, declarando 
todos os asistentes que se atopan en territorio español, prestando así mesmo todos eles 
consentimento para a grabación da sesión.  
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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 esta, pasándose ó estudio e exame dos asuntos incluídos na orde do día da 
convocatoria. 
 
O Sr. Alcalde toma a palabra e di: Benvidos a esta sesión extraordinaria atípica. Creo que por 
primeira vez no Concello se vai a facer unha sesión deste tipo. Estamos facendo a grabación 
tanto a través da cámara como a través da grabadora. Empezamos o pleno coa aprobación inicial 
do presuposto para o exercicio 2020. Hai unha pequena novidade, que xa avisei antes a María 
Xosé, que non nos demos conta na Comisión Informativa, pero xa se dou o caso no Pleno do 
ano pasado do 9 de agosto, onde por cousas de compatibilidade, tanto Malena, neste caso, como 
María Xosé, non poden participar na deliberación do orzamento porque hai dúas subvencións 
nominativas que é a Arce e máis a Sobre Rodas onde familiares de primeiro e segundo grao 
participan nas xuntas directivas. O ano pasado había un informe que se había presentado no 
Pleno que referíase a causa de abstención prevista no art. 23.2 b) da Lei 40/2015, de 1 de 
outubro do Réxime Xurídico do Sector Público, debendo absterse de intervir en todo o proceso 
administrativo relativo ao orzamento 2020, polo que en cumprimento do previsto no art. 96 do 
ROF deben absterse de participar na deliberación e votación do asunto, polo que se debe 
abandonar o salón de plenos, como era naquel caso, e neste, polo menos, María ten que salirse 
da cámara e non poden participar na deliberación, tanto ela como Malena, que está aquí 
presencialmente no salón de Plenos. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Un segundo, antes de irme, só unha cousa, non estou de acordo con 
que este sexa un pleno extraordinario. Creo que tiña que ser ordinario, o ordinario do mes 
pasado, pois ordinario. Pero non extraordinario. Non estou de acordo e quero que conste en acta.  
 
As Sras. Rodríguez Pérez e Pérez Villar abandonan o salón de plenos. 
 
1.- APROBACIÓN INICIAL DO PRESUPOSTO PARA O EXERCICIO 2020. 
            
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a proposición da Alcaldía de data 27.05.2020, que dí: 
 
“Visto o expediente do Orzamento Xeral do Concello de Cedeira para o exercicio económico 
2020, integrado pola documentación preceptiva recollida nos artigos 168 e 169 do Real Decreto 
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 
 
Vistos  os informes da Intervención municipal de fiscalización e de avaliación do cumprimento 
do obxectivo de estabilidade orzamentaria, regra do gasto e nivel de débeda pública, de 
conformidade co artigo 16.2 do Real Decreto 1463/2007, de 2 de novembro, polo que se aproba 
o Regulamento de desenvolvemento da Lei 18/2001, de 12 de decembro, de estabilidade 
orzamentaria na súa aplicación ás entidades locais e co artigo 11 e seguintes da Lei 2/2012, de 
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27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira, esta Alcaldía no uso da 
competencias atribuídas na lexislación vixente, propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: 
 
PRIMEIRO. Aprobar inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Cedeira para o exercicio 
2020, que ascende tanto no seu estado de ingresos como no de gastos á cantidade de SEIS 
MILLÓNS DOUSCENTOS NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS OITENTA E 
CATRO EUROS E DOCE CÉNTIMOS DE EURO (6.299.684,12€), co seguinte resumo por 
capítulos: 
 
 ESTADO DE INGRESOS 

 C A P Í T U L O 2020 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.995.874,03 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 27.000,00 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 806.788,07 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.435.232,55 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 94.630,79 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 504.307,67 

8 ACTIVOS FINANCIEROS  

9 PASIVOS FINANCIEROS 435.851,01 

 TOTAL 6.299.684,12 

 
  ESTADO DE GASTOS 
 

 C A P Í T U L O 2020 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.995.874,03 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 27.000,00 

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 806.788,07 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.435.232,55 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 94.630,79 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 504.307,67 
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8 ACTIVOS FINANCIEROS  

9 PASIVOS FINANCIEROS 435.851,01 

 TOTAL 6.299.684,12 

 

SEGUNDO. Aprobar inicialmente as Bases de Execución do orzamento, a plantilla, anexos e 
demaís documentación complementaria que acompaña a este Orzamento. 
 
TERCEIRO. Expoñer ao público o Orzamento Xeral do Concello de Cedeira para o ano 2020, 
por prazo de quince días hábiles, contados a partir do seguinte a aquel en que apareza publicado 
o correspondente anuncio no Boletín Oficial da Provincia de A Coruña e no taboleiro de 
anuncios do Concello, a efectos de presentación de reclamacións polas persoas interesadas, de 
acordo co disposto no artigo 150.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que 
se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. 
 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se presente 
ningunha reclamación” 
 
A Comisión, por catro (4) votos a favor do PSdG-PSOE, e tres (3) abstencións do PP (2) e do 
BNG (1), acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa 
aprobación.” 
 
O Sr. Alcalde pregunta si se escoitou ben á Secretaria e a continuación abre o turno de palabra, 
producíndose as seguintes intervencións:  
 
O Sr. Rubido Ramonde di: Nosoutros ímonos abster porque esta é unha cuestión na que non se 
nos deu vela neste enterro e pensamos que por unha vez e por todas debe haber unha nova etapa 
de consenso, polo tanto nosoutros ímonos abster.  
 
A Sra. López Rodríguez di: Primeiro de todo, queriamos saber algo sobre a minidepuradora das 
Pontigas. Nosoutros en xeral estamos de acordo co orzamento e agradecemos que se contara con 
nós para algúns dos temas que se tratan nos orzamentos. Nosoutros votaríamos que sí si o 
necesitárades e si o noso voto fora necesario. Como non é o caso ímonos abster porque hai 
algúns puntos cos que non estamos de acordo. O primeiro deles é que sigue sin parecernos ben a 
distinta remuneración que levan as Xuntas de Goberno, que son 80 euros, e a asistencia a 
comisións e a Plenos que son 60. Non estamos de acordo con iso, xa o dixemos ao principio da 
lexislatura e seguimos sin estar de acordo. O segundo punto é que nos parece moito o aumento 
de gasto de persoal, 280.191,33 euros, creo que teño apuntado. Está moi ben explicado no 
informe da Interventora, está moi claro, pero síguenos parecendo moito o aumento. E o terceiro, 
queremos insistir, xa o dixemos varias veces, e queremos insistir en que, non solamente o noso 
concello senón todos, debíamos de esixirlle á Xunta que aumente a financiación dos servizos 
sociais. A aportación que sigue tendo a Xunta é a misma, 327.000 euros. Non estamos de 
acordo. Pensamos que debemos pedir isto, esixir isto da Xunta. Eses son os puntos polos que 
nós imos a absternos. Xa digo, porque sabemos que non é necesario o noso voto, se non o meu 
voto sería que sí.  
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O Sr. Alcalde di: Referente ao punto da minidepuradora das Pontigas, hoxe mismo foi a 
contratación. Acabamos de saír da mesa de contratación desa obra. De todas a ofertas 
presentadas, pódovos dicir que hai unha que está en baixa temeraria e váiselle agora requirir que 
xustifique a baixa temeraria. Sacouse hoxe tanto esa como a do Castelo, a remodelación do 
Castelo cun convenio coa Deputación da Coruña. Despóis no tema da Xunta, eu estou 
totalmente de acordo, pero, si non recordo mal, habíamos levado unha proposta ao Pleno nunha 
moción no seu momento para que se nos aumentase o coste nas horas dos usuarios por parte da 
Xunta de Galicia. Creo que sí que se había levado, non estou agora mesmo moi seguro, pero sí 
que sería importante que para que os servizos os sigamos prestando dende o concello, sexan 
municipais e sigamos confiando en que sexan municipais pois que dende a Xunta de Galicia 
haxa unha aportación cada día máis importante.  
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por seis (6) votos a favor do PSdeG-PSOE, e cinco (5) 
abstencións do PP (4) e do BNG (1), ACORDA: APROBAR o ditame da Comisión Informativa 
de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
Reincorpórase á sesión as Sras. Rodríguez Pérez e Pérez Villar. 
 
2. APROBACIÓN INICIAL DO CATÁLOGO DE POSTOS DE TRABALLO DO 
CONCELLO DE CEDEIRA PARA O EXERCICIO 2020. 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a proposición da Alcaldía de data 27.05.2020, 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 2020 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 2019, 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, 
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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.). 

Resultando que en data 12.05.2020 iníciase o expediente para a aprobación do Catálogo de 
Postos de Traballo para o exercicio 2020. 

Visto o informe emitido pola Secretaría e Intervención municipais en data 27.05.2020. 

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 o presente acordo a 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. 

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.” 

A Comisión, por catro (4) votos a favor do PSdG-PSOE, dúas (2) abstencións do PP, e un (1) 
voto en contra do BNG, acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao 
Pleno a súa aprobación.” 
                             

    ANEXO 
 

CATALOGO DE POSTOS DE TRABALLO 2020 
 

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 2020. 

O traballador/a que desempeñe a plena dispoñibilidade, terá dereito a percibir unha cantidade de 442,47 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 442,47 euros brutos mensuais repartiríase entre os 
mesmos. 
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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”, funcións da “Xefatura da policía 
local”, funcións de “Coordinación dos Servizos Sociais”, e funcións de “Coordinación do persoal temporal de obras, servizos, limpeza e mantemento 
que sexan subvencionados total ou parcialmente por outras Administracións Públicas”, teran dereito a percibir unha cantidade en concepto de 
“Productividade” polo desempeño de funcións adicionais sen menoscabo das responsabilidades correspondentes ao seu posto de traballo. O importe 
mensual queda fixado en 180 € brutos mensuais polo desempeño das funcións de “Secretaría da alcaldía e outros concelleiros”;  en 180 € brutos 
mensuais  polo desempeño das funcións de “Xefatura da policía local”; en 180 € brutos mensuais polo desempeño das funcións de “Coordinación dos 
Servizos Sociais”; e en 180 € brutos mensuais polo desempeño das funcións de “Coordinación do persoal temporal de obras, servizos, limpeza e 
mantemento que sexan subvencionados total ou parcialmente por outras Administracións Públicas”. Se as labores se desempeñan entre máis dunha 
persoa o importe repartiríase proporcionalmente entre as devanditas persoas. 

Do mesmo xeito as persoas que desempeñen efectivamente as labores do “Punto de información catastral” e as labores do “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 120 € brutos mensuais polo desempeño 
das labores do ”Punto de información catastral” e de 120 € brutos mensuais polas funcións de “Mantemento do sistema de control horario”. Se as 
labores ou funcións son desempeñadas por 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. 

Cando no departamento de seguridade e orde público existan prazas vacantes non cubertas provisionalmente, ou se produzan situacións de 
incapacidade laboral temporal de longa duración que non poidan cubrirse provisionalmente, que den como resultado unha minoración do número de 
efectivos, e se considere necesario por parte da Alcaldía que a policía local preste cobertura a aqueles eventos que se determinen, tales como o feirón 
mensual, mercados, festas, probas deportivas, espectáculos públicos e actividades recreativas ou similares, xa teñan lugar en fin de semana ou por 
semana, a Alcaldía poderá dispoñer o pagamento en concepto de produtividade dun importe de 200 € brutos mensuais ós membros da Policía Local que 
mediante decreto sexan designados para a asistencia fóra da xornada habitual aos eventos que se determinen, fixando en dito decreto os funcionarios 
que teñen dereito a percibila e o inicio e fin da mesma, e mentras se manteña a referida situación de falta de persoal para a prestación dos servizos. 

No grupo de función 931 – Política Económica e Fiscal – Créase a praza de Técnico de Xestión (Adm. Xeral) co código 15022TXAX01 para 
cubrir por promoción interna entre os administrativos que cumpran os requisitos esixidos. A praza do administrativo que promocione declararase a 
extinguir e se esta que se extingue resulta ser do departamento de secretaría levaráse a cabo a oportuna reorganización entre departamentos, adscribindo 
a un dos administrativos de servizos económicos a secretaría. 

O complemento específico está referido a unha mensualidade. 
 
132 – SEGURIDADE E ORDE PÚBLICO 
 
OFICIAL  
Titular: X.X.X.  X.X.X.  
Código: 15022OFP01 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Oficial 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 523,20 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

• As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de 
desenvolvemento. 

• Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida 
no artigo 29.2 de Lei de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. 

• Executar as directrices emanadas da Alcaldía ou concelleiro/a delegado/a. 
• Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
• As demais estipuladas por Lei ou normativa de desenvolvemento. 
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POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X. 
Código: 15022GP02 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 458,09 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de 
desenvolvemento. 

 Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida 
no artigo 29.2 de Lei de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. 

 Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a 
delegado/a. 

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

 
 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X.  
Código: 15022GP03 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 458,09 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

 As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de 
desenvolvemento. 

 Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida 
no artigo 29.2 de Lei de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. 

 Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a 
delegado/a. 

 Apoiar as demais áreas funcionais cando así sexa disposto. 
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 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: 458,09 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de 
desenvolvemento. 

Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida no 
artigo 29.2 de Lei de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. 

Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a 
delegado/a. 

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

 
 
POLICÍA  
Titular: X.X.X.  X.X.X. 
Código: 15022GP05 
Grupo: C1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Servicios Especiais 
Escala C.P.L.: Básica 
Categoría: Policía 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 458,09 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharelato ou equivalente 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

 As propias do seu posto de traballo atribuidas pola Lei 4/2007 e a sua normativa de 
desenvolvemento. 

 Policía Administrativa e participar nas funcións de policía xudicial na forma establecida 
no artigo 29.2 de Lei de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. 
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 Executar as directrices emanadas do seu superior xerarquico, Alcaldía ou concelleiro/a 
delegado/a. 

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

 
 
 
151 – URBANISMO 
 
TÉCNICO MUNICIPAL 
Titular: X.X.X. 
Código: 15022TM01 
Grupo: A1 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Técnica 
Clase: Superior 
Nivel Complemento Destino: 24 
Complemento Específico: 1.241,94 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Arquitecto Superior 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

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

2 Redacción de memorias valoradas e anteproxectos que lle sexan encomendados sobre 
obras, subministracións e servizos municipais. 

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

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

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

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

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

8 Dirección, inspección, control e vixilancia de obras municipais, subministracións e 
servizos municipais a petición da Concellaría de obras ou Alcaldía. 

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

 
 
TÉCNICO DE GRAO MEDIO 
Titular: Vacante 
Ocupado temporalmente por: X.X.X.  X.X.X.  
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Código: 15022AP01 
Posto: Funcionario 
Grupo: A2 
Escala: Administración Especial 
Subescala: Técnica 
Clase: Media 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 755,30 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Arquitecto Técnico - Aparejador 
Funcións e Tarefas: 

10 Informes de licenzas de obras menores, obras maiores, primeira ocupación, aperturas, 
parcelacións, ocupación do dominio público, reposición da legalidade e infraccións 
urbanísticas. 

11 Informes de valoracións para ordenanzas fiscais e de prezos públicos. 
12 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. 
 
 
231 – ACCIÓN SOCIAL 
 
ASISTENTE SOCIAL 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AS-01 
Cobertura temporal por: D.D.D.. 
Salario Base: 1.647,27 
Complemento Covenio: 154,24 
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 
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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: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AS-02 
Cobertura temporal por: E.E.E. 
Salario Base: 1.016,08  
Complemento Covenio: 596,11 
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 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 
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Concellería/o de Servicios Sociais, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 
 
 
EDUCADOR/A FAMILIAR 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022EF01 
Cobertura temporal por: F.F.F. 
Salario Base: 1.016,08  
Complemento Covenio: 596,11 
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: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022PS01 
Ocupado temporalmente 
ó 66,66 % da xornada por: G.G.G. 
Salario Base: 1.197,20 
Complemento Covenio: 701,30 
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. 
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 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: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022AUXSS-01 
Cobertura temporal por: H.H.H. 
Salario Base: 619,33 
Complemento Covenio: 797,18 
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. 
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• 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: I.I.I. 
Código: 15022AUXAF-01 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: J.J.J. 
Código: 15022AUXAF-02 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
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Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: K.K.K. 
Código: 15022AUXAF-03 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: L.L.L. 
Código: 15022AUXAF-04 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 
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• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instruccións dadas polos servicios municipales. 

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: M.M.M. 
Código: 15022AUXAF-05 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupada temporalmente por: Interinamente: N.N.N. 
Código: 15022AUXAF-06 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións:  
Funcións e Tarefas: 

• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instruccións dadas polos servicios municipales. 
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• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do 
servicio no período de vacacións e baixas médicas. 

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: O.O.O. 
Código: 15022AUXAF-07 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: O.O.O. 
Código: 15022AUXAF-08 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Q.Q.Q. 
Código: 15022AUXAF-09 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: R.R.R. 
Código: 15022AUXAF-10 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: S.S.S. 
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Código: 15022AUXAF-11 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: T.T.T. 
Código: 15022AUXAF-12 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: U.U.U. 
Código: 15022AUXAF-13 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
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Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: V.V.V. 
Código: 15022AUXAF-14 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: W.W.W. 
Código: 15022AUXAF-15 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instruccións dadas polos servicios municipales. 
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• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do 
servicio no período de vacacións e baixas médicas. 

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Y.Y.Y. 
Código: 15022AUXAF-16 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: Z.Z.Z. 
Código: 15022AUXAF-17 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: A.A.AA. 
Código: 15022AUXAF-18 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: Interinamente: B.B.B.B. 
Código: 15022AUXAF-19 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: C.C.C.C. 
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Código: 15022AUXAF-20 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: D.D.D.D. 
Código: 15022AUXAF-21 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: E.E.E.E. 
Código: 15022AUXAF-22 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
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Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: F.F.F.F. 
Código: 15022AUXAF-23 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: G.G.G.G. 
Código: 15022AUXAF-24 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

• Funcións do servicio de Axuda no Fogar prestado polo Concello de Cedeira, segundo as 
instruccións dadas polos servicios municipales. 
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• Facer as sustitucións de outros/as auxiliares de axuda no fogar por necesidades do 
servicio no período de vacacións e baixas médicas. 

• E, en xeral, 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: H.H.H.H. 
Código: 15022AUXAF-25 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica: 
Observacións: 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• E, en xeral, 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. 

 
 
241 – FOMENTO DO EMPREGO 
 
AXENTE DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Ocupado temporalmente: I.I.I.I. 
Salario Base: 1.197,20 // 1.016,08 
Complemento Convenio: 701,30 //  596,11 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Título Grado Superior 
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 
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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 acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para a súa 
consolidación en empresas xeradoras de novos empregos, asesorando e 
informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en xeral, 
sobre os plans de lanzamento das empresas. 

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

• A tramitación dos expedientes de selección de persoal e de solicitude e xustificación de 
subvencións. 

• E, en xeral, 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 DE COLEXIOS 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022SUBALT-02 
Grupo: E (AP)  
C. Específico:    315,73 
C.D.:     14 
Adscripción: Administración Local 
Posto: Funcionario 
Observacións: Xornada Completa 
Funcións e Tarefas: 
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• 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: 1.197,20 
Complemento Convenio: 701,30 
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: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022CUAX01 
Grupo: C2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Auxiliar 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 377,44 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar - F.P.1 
Observacións: Interina: A.B.C.D. 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. 
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• 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 
 
OPERARIO GRUPO E POLIDEPORTIVO 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022OPGREPOL-01 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Instalacións deportivas Municipales 
Ocupado temporalmente: E.F.G.H. 
Funcións e Tarefas: 

 As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que 
dispoña a lexislación vixente. 

 
 
OPERARIO GRUPO E POLIDEPORTIVO 
Titular: X.X.X.  Laboral  
Código: 15022OPGREPOL-02 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Instalacións deportivas Municipales 
Ocupado temporalmente: I.J.K.L. 
Funcións e Tarefas: 

 As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que 
dispoña a lexislación vixente. 

 
 
MONITOR COORDINADOR POLIDEPORTIVO 
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Titular: X.X.X.   
Cógigo: 15022MOP01 
Grupo: Personal Laboral 
Salario Base: 840,89 
Complemento Convenio: 300,55 
Adscripción: Instalacións deportivas Municipales 
Funcións e Tarefas: 

 As que lle ordene o Alcalde - Presidente ou Concelleiro/a delegado/a, e as demais que 
dispoña a lexislación vixente. 

 
 
SUBALTERNO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022SUBALT-01 
Grupo: E(AP) 
C.Específico: 315,73 
C.D.: 14 
Adscripción: Administración Local 
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: 1.016,08 
Complemento Convenio: 596,11 
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. 
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 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. 
 
 
450 – MANTEMENTO: Administración xeral de infraestructuras  
 
OFICIAL 1ª 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OF1ª01 
Posto: Laboral  
Salario Base: 619,33 
C.Convenio: 797,18 
C.Libre Dispoñibilidade: 442,47 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar, FP1 óu equivalente 
Observacións: 
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: 619,33 
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Complemento Convenio: 797,18 
Adscripción: 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.   
Código: 15022OF1ªXAR 01 
Posto: Laboral  
Salario Base: 619,33 
Complemento Convenio: 797,18 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Graduado Escolar, FP1 óu 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. 
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OPERARIO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022OS01 
Grupo: Persoal Laboral 
Salario Base: 619,33 
Complemento Convenio: 797,18 
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. 
 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interimamente: A.A.A. 
Código: 15022PE02 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
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. 
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 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: B.B.B. 
Código: 15022PE03 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
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. 
 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente: C.C.C. 
Código: 15022PE04 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Grupo: Laboral 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
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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. 
 
 
920 - ADMINISTRACIÓN XERAL 
 
SECRETARIO: 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022SE01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Estatal 
Subescala: Secretaría 
Nivel Complemento Destino: 30 
Complemento Específico: 1.729,98 
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: 877,91 
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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 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 409,49 
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. 
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• 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 polo Alcalde ou o superior 
xerárquico. 

 
 
ADMINISTRATIVO/A 
Titular: vacante 
Código: 15022AD02 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 409,49 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Posto ocupado interinamente por XX.XX.XX. 
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 polo Alcalde ou o superior 
xerárquico. 
 

 
ADMINISTRATIVO/A (promoción interna) 
Titular:  Vacante 
Código: 15022AD06 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 409,49 
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 polo Alcalde ou o superior 

xerárquico. 
 
 
ADMINISTRATIVO/A (promoción interna) 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD07 
Grupo: C1 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 409,49 
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Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bacharel Superior - F.P.2 
Observacións: Adm. Adm. Xeral 
Funcións e Tarefas: 

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

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

15 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. 

16 Utilización das ferramentas da administración electrónica. 
17 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 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: 377,44 
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.  
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− 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 
Grupo: C2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Auxiliar 
Nivel Complemento Destino: 18 
Complemento Específico: 377,44 
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. 
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 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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: J.J.J.J. 
Código: 15022LIMP-01 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Interinamente K.K.K.K. 
Código: 15022LIMP-02 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
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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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: L.L.L.L. 
Código: 15022LIMP-03 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: M.M.M.M. 
Código: 15022LIMP-04 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
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 
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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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado interinamente por: N.N.N.N. 
Código: 15022LIMP-05 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
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: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: Ñ.Ñ.Ñ.Ñ. 
Código: 15022LIMP-06 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 282,71 
Complemento Convenio: 310,97 
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. 
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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, e as demais que dispoña a lexislación vixente. 

 
 
LIMPADOR/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Ocupado temporalmente por: O.O.O.O. 
Código: 15022LIMP-07 
Grupo: Laboral 
Salario Base: 282,71 
Complemento Convenio: 310,97 
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: X.X.X.  Vacante 
Ocupada interinamente por: Enterinamente P.P.P.P. 
Código: 15022SUBALT-02 
Salario Base: 565,43 
Complemento Convenio: 621,95 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: 
Formación Específica:  
Observacións: Laboral  
Funcións e Tarefas: 

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

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

das instalacións (electricidade, carpintería, pintura, etc.). 
 Trasladar o seu superior notificacións das 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. 
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 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: X.X.X.   
Código: 15022IN01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Nacional 
Subescala: Intervención 
Nivel Complemento Destino: 30 
Complemento Específico: 1.729,98 
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: X.X.X.  Vacante 
Ocupada en comisión de servizos: Yolanda Ares Bao 
Código: 15022TE01 
Grupo: A1 
Escala: Habilitación Nacional  
Subescala: Intervención-Tesouraría  
Nivel Complemento Destino: 26 
Complemento Específico: 1.227,44 
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): 
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Titular: X.X.X.   
Código: 15022TXRRHHAX01 
Grupo: A2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: de Xestión 
Clase: Media 
Nivel Complemento Destino: 22 
Complemento Específico: 1.227,44 
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. 
• 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 
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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. 
• 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. 
 
 
TÉCNICO XESTIÓN (ADM. XERAL)  (promoción interna) 
Titular:  Vacante 
Código:  15022TXAX01  
Grupo: A2 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: de Xestión 
Clase: Media 
Nivel Complemento Destino: 22 
Complemento Específico: 1.035,00 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Diplomado 
Formación Específica:   
Funcións e Tarefas: 

• Funcións de xestión, estudio, informe, proposta, seguimento e supervisión de nivel 
técnico medio. 

• Funcións de apoio e colaboración á actividade administrativa de nivel superior. 
 Baixo a dependencia da Secretaria xeral, encoméndase a este posto a coordinación e 

supervisión da área de Contratación, e particularmente as seguintes tarefas: 
• Funcións de secretario/a da Mesa de Contratación Permanente do Concello. 
• Xestión da licitación electrónica municipal a través da PCSP. 
• Preparación e elaboración de borradores de pregos de cláusulas administrativas 

particulares. 
Baixo a dependencia da Tesoureira, encoméndase a este posto a coordinación e supervisión do 

servizo de Xestión Tributaria, e particularmente as seguintes tarefas: 
• Recepción de declaracións de alta, modificación de datos, solicitudes de baixa, recursos e 

reclamacións de índole tributaria. Coordinación e control da tramitación dos expedientes 
derivados. 

• Supervisión da elaboración e mantemento dos padróns fiscais. 
• Actuacións de control do cumprimento da obriga de presentar declaracións tributarias e 

de outras obrigas formais. Comprobación formal dos datos consignados nos documentos 
tributarios. 
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• Actuacións de comprobación limitada: exame dos datos e antecedentes en poder do 
Concello que poñan de manifesto a realización do feito impoñible o do presuposto dunha 
obriga tributaria, ou a existencia de elementos determinantes da mesma non declarados 
ou distintos dos declarados polo obrigado tributario. 

• Elaboración de liquidacións, supervisión da emisión de documentos para o cobro. 
Seguimento da recadación, comprobación da exactitude das débedas tributarias 
ingresadas. 

• Asesoramento técnico, emisión de informes, elaboración de propostas de resolución de 
recursos contra os actos de xestión e as liquidacións tributarias, cando lle sexan delegados 
polo superior xerárquico. 

• As demais que dispoña á lexislación vixente e as ordenadas pola Alcaldía ou o/s 
superior/es xerárquico/s. 

 
 
ADMINISTRATIVO/A 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD03 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 409,49 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
Observacións: Administrativo de Tesouraría 
Posto ocupado interinamente: O.P.Q.R. 
Funcións e Tarefas: 

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

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

 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. 
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 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 polo Alcalde ou o superior 
xerárquico. 

 
 
ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.  Vacante 
Código: 15022AD04 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 409,49 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
Observacións: Administrativo de Intervención 
Posto ocupado interinamente : S.T.U.V. 
Funcións e Tarefas: 

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

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

 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. 

 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 polo Alcalde ou o superior 

xerárquico. 
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ADMINISTRATIVO 
Titular: X.X.X.   
Código: 15022AD05 
Grupo: C1 
Escala: Administración Xeral 
Subescala: Administrativa 
Nivel Complemento Destino: 20 
Complemento Específico: 409,49 
Adscripción: Administración Local 
Titulación: Bachiller Superior - F.P.2 
Observacións: Administrativo de Intervención 
Funcións e Tarefas: 

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

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

• 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. 
• 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 polo Alcalde ou o superior 

xerárquico. 
 
Aberto o turno de intervencións prodúcense as seguintes:  
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Nós mantemos o noso voto en contra polo mesmo que dixen na 
Comisión Informativa. Por non contar con nós para nada a pesar de que solicitáramos que se nos 
chamara para a mesa de negociación non se nos chamou. Non é certo que non se nos poida 
chamar. Consultade a lei do empregado público, a de 2015 e claro que se nos pode chamar, 
pódense chamar ata a asesores para as mesas de contratación, incluso con voz e sen voto. Entón 
seguimos mantendo o noso voto en contra. 
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O Sr. Rubido Ramonde di: Nós reproducimos as mesmas razóns que para os presupostos, polo 
tanto ímonos abster. 
 
O Sr. Alcalde di: Dende o grupo de goberno cremos que nas mesas de negociación debemos de 
participar o grupo de goberno pero tamén entendemos que nas mesas de negociación hai puntos 
donde se pode entender que teñan que participar o resto da Corporación. Eu creo que o punto 
máis importante dentro dunha mesa de negociación é a RPT. Entonces eu creo que sí que na 
RPT os tres grupos debemos traballar para que o Concello de Cedeira teña RPT. Nosoutros 
agora mesmo, a última reunión que fixemos o organigrama, que foi donde quedamos parados, e 
que non sei se a última vez viñera Luis, pero María José sí que viñera e ela tamén trouxera os 
seus apuntes para as indicacións correspondentes. Traballar sobre iso. Nosoutros desde o grupo 
de goberno vamos a poñer agora a Carmela como persoa que vai a levar dentro do grupo de 
goberno o tema da RPT e tamén vos invitamos a que dende o voso grupo sigades participando 
con nós cunha persoa que deleguedes e sigamos traballando con mesas de traballo que sexan 
efectivas para que non quede parada a RPT por culpa nosa ou neste caso que quede tamén por 
causa dos funcionarios, senón unha mesa que sexa efectiva e que todos traballemos nela. É que 
é un pouco no que se basa o informe da Intervención e da Secretaría dentro do catálogo de 
postos de traballo que é que a relación de postos de traballo e sí que é verdade que sempre sigue 
habendo xente que está desenvolvendo cousas que non aparecen no catálogo de postos de 
traballo e que a única forma de poder resolver iso é a RPT. Carmela poñerase en contacto con 
vosoutros cando pasemos todo este tempo de sacar as subvencións e todo iso para ter unha 
reunión sobre a RPT e nosoutros creo que fixamos o 20 de xullo para ter unha mesa de 
negociación cos sindicatos porque pasamos bastante tempo sin tela, dende o último creo que 
mes de agosto hasta esta que houbo fai menos de tres semanas, entonces quedamos en que o 20 
de xullo íamos ter unha nova mesa e ahí si xa podedes sería interesante ter unha reunión previa 
as agrupacións políticas que formamos parte da corporación municipal, xuntarnos para xa levar 
algo para xa velo para seguir traballando en que a resolución da RPT sexa o máis efectiva e 
máis rápida posible. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor do PSdeG-PSOE, catro (4) 
abstencións do PP e dous (2) votos en contra do BNG, ACORDA: APROBAR o ditame da 
Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito. 
 
3. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS. REX 2-2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a proposición da Alcaldía de data 18.05.2020, que dí: 
 
“Figurando pendente de pagamento diversas facturas por gastos pola realización de diferentes 
obras e servizos ou a adquisición de bens, que non puideron ser aplicadas ao correspondente 
exercicio por diversas razóns, é polo que, ao amparo do establecido nos artigos 23.1.e) do Real 
Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das 
disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local, 60.2 do Real Decreto 500/1990, do 20 
de abril, polo que se desenvolve o Capítulo Primeiro del Título Sexto da Lei 39/1988, do 28 de 
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decembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de presupostos, e 14 das Bases de 
Execución do Presuposto, elévase ao Pleno da Corporación. 
 
Figura no expediente informe de reparo da Intervención municipal polo trámite de facturas e 
gastos do mandato anterior sen o preceptivo trámite orzamentario. 
 
Tendo en conta que de non tramitar as facturas se trataría dun enriquecimento inxusto para a 
Administración pois se trata de gastos efectivamente realizados que teñen o seu conforme na 
recepción dos gastos ou servizos e que pola urxencia nos gastos se fixeron efectivos. 
 
Por todo iso proponse ao Pleno, para a súa aprobación se así estímase oportuno, a adopción do 
seguinte acordo: 
 
Primeiro.- Levantar a nota de reparo incorporada ao expediente. 
 
Segundo.- O recoñecemento extraxudicial dos créditos obrantes no expediente instruído que 
constan de 18 rexistros e un importe total de VINTE CATRO MIL CINCOCENTOS TRINTA 
EUROS CON CINCUENTA E UN CÉNTIMOS DE EURO (24.530,51€), nos termos que se 
detallan a continuación: 
REX. DATA FRA. TEXTO EXPLICATIVO PRG EC IMPORTE 

F/2020/445 30/11/2019 

SERVIZO LIMPENZA CALLES E 
ASEOS SAN ANDRES MES 
NOVEMBRO 2019 1621 22799 1.100,00 € 

F/2020/446 30/11/2019 

XARDINERIA E LIMPEZA 
CEMITERIO MUNICIPAL 
NOVEMBRO 2019 164 22799 247,50 € 

F/2020/447 31/12/2019 
SERVIZO LIMPEZA RUAS E ASEOS 
SAN ANDRES MES DECEMBRO 2020 1621 22799 1.100,00 € 

F/2020/448 31/12/2019 
XARDINERIOA E LIMPEZA 
CEMENTERIO DECEMBRO 2019 164 22799 247,50 € 

F/2020/489 08/02/2020 
GUANTE PATACHO FLOR VACUNO 
-RICARDO RODRIGUEZ 450 22199 2,90 € 

F/2020/490 31/12/2019 
CASACA, PANTALON E ZOCOS CON 
LOGOS 231 22104 58,20 € 

F/2020/491 31/12/2019 ROUPA B.P.F. 450 22104 207,76 € 

F/2020/885 25/07/2019 

Libros (3205 ejemplares  x 0,004¿) (    
Audiovisual (357 ejemplares  x 0,004¿)  ) 
/    Audiovisual  3321 22001 42,96 € 

OPAS      

220190012988 31/10/2019 
FRA ELECTRICIDAD MES 
DECEMBRO 165 22100 698,09 € 

220190012990 06/11/2019 FRA ELECTRICIDAD MES MARZO 165 22100 669,12 € 
220190012991 21/11/2019 CUOTA ANO 2018 912 48900 1.204,95 € 

220190012992 04/12/2019 

PROXECTO BASICO E DE 
EXECUCION DA REFORMA DE PZ E 
CONSTRUCCION PERGOLA NA PZ 
GALICIA EN CEDEIRA 450 22706 15.782,14 € 

220190012993 26/12/2019 FRA CONSUMOS DECEMBRO 

132 
231 
241 

3321 
341 
450 
432 
912 
920 

22200 
22200 
22200 
22200 
22200 
22200 
22200 
22200 
22200 735,21 € 

220190012994 30/12/2019 FRA ADSL DECEMBRO 

432 
3321 

341 
231 

3231 

22200 
22200 
22200 
22200 
22200 250,47 € 
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920 22200 
220190012995 30/12/2019 TUBOS 450 22199 1.407,96 € 
220190012997 43829 PLACA URALITA 450 22199 19,03 € 

220190012998 43830 MANTENEMENTO DECEMBRO 

3231 
3232 

920 

21302 
21302 
21302 333,22 € 

220190012999 43830 ESPECIAL NADAL 334 22602 423,50 € 

    TOTAL 24.530,51 € 

           ” 
 
A Comisión, por catro (4) votos a favor do PSdG-PSOE, e tres (3) abstencións do PP (2) e do 
BNG (1), acorda ditaminar devandita proposición favorablemente e propoñer ao Pleno a súa 
aprobación.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor do PSdeG-PSOE, catro (4) 
votos en contra do PP e dúas (2) abstencións do BNG, ACORDA: APROBAR o ditame da 
Comisión Informativa de Plenos nos termos nos que quedou transcrito.  
 
4. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 163/2020 DE 
DATA 26.03.2020-SUBSANACIÓN DUN ERRO DE TRANSCRICIÓN NO ACORDO 
PLENARIO DE SOLICITUDE DE INCLUSIÓN NO POS+2020. 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 163/2020 do 26 de marzo, do seguinte teor literal: 
 
“Mediante o acordo plenario de data 18.12.2019 adoptouse o acordo de participar no Plan 
provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal (Plan único de 
concellos) “POS+2020”. 
 
Advertido erro de transcrición neste acordo plenario no relativo ao importe do proxecto 
denominado “CONSOLIDACIÓN E REPARACIÓN DE CUBERTA NOS ESCOLARES DE 
SAA E SISALDE MAIOR”, incluído no Plan complementario, cómpre modificar o mesmo do 
seguinte xeito: 
 
Onde dí: 
 
2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos 
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos 
ou pregos de prescricións técnicas: 
  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
 (mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL E DO PAVIMENTO DO ANEL VERMELLO 
DA PRAZA ROXA 

112.249,99 

CONSOLIDACIÓN E REPARACIÓN DE CUBERTA NOS ESCOLARES DE SAA E 
SISALDE MAIOR 

74.643,44 
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ACONDICIONAMENTO DE CEMITERIO EN CEDEIRA 51.649,94 
TOTAIS 238.543,37 

 
Debe dicir: 
 
2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos 
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos 
ou pregos de prescricións técnicas: 
  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
 (mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL E DO PAVIMENTO DO ANEL VERMELLO DA 
PRAZA ROXA 

112.249,99 

CONSOLIDACIÓN E REPARACIÓN DE CUBERTA NOS ESCOLARES DE SAA E 
SISALDE MAIOR 

74.163,57 

ACONDICIONAMENTO DE CEMITERIO EN CEDEIRA 51.649,94 
TOTAIS 238.063,50 

 
Polo tanto, RESOLVO: 
 
1.- Modificar o acordo plenario de data 18.12.2019 no relativo á aprobación do Plan 
Complementario do ano 2020 do seguinte xeito: 
 
Onde dí: 
 
2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos 
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos 
ou pregos de prescricións técnicas: 
  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
 (mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL E DO PAVIMENTO DO ANEL VERMELLO 
DA PRAZA ROXA 

112.249,99 

CONSOLIDACIÓN E REPARACIÓN DE CUBERTA NOS ESCOLARES DE SAA E 
SISALDE MAIOR 

74.643,44 

ACONDICIONAMENTO DE CEMITERIO EN CEDEIRA 51.649,94 
TOTAIS 238.543,37 

 
Debe dicir: 
 
2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos 
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos 
ou pregos de prescricións técnicas: 
  

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
 (mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 
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REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL E DO PAVIMENTO DO ANEL VERMELLO 
DA PRAZA ROXA 

112.249,99 

CONSOLIDACIÓN E REPARACIÓN DE CUBERTA NOS ESCOLARES DE SAA E 
SISALDE MAIOR 

74.163,57 

ACONDICIONAMENTO DE CEMITERIO EN CEDEIRA 51.649,94 
TOTAIS 238.063,50 

 
2.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 
 
A Comisión, por cinco (5) votos a favor do PSdG-PSOE(4) e do BNG (1), e dúas (2) 
abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da 
devandita Resolución de Alcaldía.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdeG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e catro (4) abstencións do PP, ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía 
núm. 163/2020. 
 
5. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 164/2020 DE 
DATA 26.03.2020-APROBACIÓN DO PROXECTO CORRIXIDO DE 
“REHABILITACIÓN ESTRUTURAL E DO PAVIMENTO DO ANEL VERMELLO DA 
PRAZA ROXA”. POS+2020 
            
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 164/2020, do 26 de marzo, do seguinte teor literal: 
 
“Mediante o acordo plenario de data 18.12.2019 solicitouse a participación no POS+2020 da 
Deputación Provincial, no cal foi incluído entre outros, o proxecto denominado 
"Rehabilitación estrutural e do pavimento do anel vermello da Praza Roxa". 
 
Unha vez remitido o antedito proxecto ao Servizo de asistencia técnica a municipios da 
Deputación Provincial, foron advertidas unhas deficiencias, as cales se notificaron mediante 
requirimento recibido con data 09.03.2020. 
 
Con data 23.03.2020 (R.E. 2020/999/304) D. Pablo Couto López, técnico redactor do proxecto 
"Rehabilitación estrutural e do pavimento do anel vermello da Praza Roxa", presentou un 
exemplar do mesmo corrixido (rev_Dip1), atendendo ao requirimento efectuado pola 
Deputación Provincial, e así mesmo presentou un informe explicativo das subsanacións 
realizadas. 
 
Por isto, RESOLVO: 
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1.- Aprobar o proxecto técnico denominado "Rehabilitación estrutural e do pavimento do anel 
vermello da Praza Roxa" (rev_Dip1), o cal contén modificacións que non afectan á natureza e 
finalidade dos investimentos a realizar nin a súa valoración económica. 
 
2.- Enviar o proxecto técnico denominado "Rehabilitación estrutural e do pavimento do anel 
vermello da Praza Roxa" (rev_Dip1) e o informe explicativo das subsanacións realizadas á 
Deputación Provincial a través da plataforma telemática SUBTEL. 
 
3.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 
 
A Comisión, por cinco (5) votos a favor do PsdG-PSOE (4) e do BNG (1), e dúas (2) 
abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da 
devandita Resolución de Alcaldía.”     
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 164/2020. 
 
6. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 185/2020 DE 
DATA 14.04.2020 -APROBACIÓN DO PROXECTO ACTUALIZADO DE 
“CONSOLIDACIÓN E REPARACIÓN DE CUBERTA NOS ESCOLARES DE SAA E 
SISALDE MAIOR”. POS+2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 185/2020, do 14 de abril, do seguinte teor literal: 
 
“Mediante o acordo plenario de data 18.12.2019 solicitouse a participación no POS+2020 da 
Deputación Provincial, no cal foi incluído entre outros, o proxecto denominado "Consolidación 
e reparación de cuberta nos escolares de Saa e Sisalde Maior". 
 
Unha vez remitido o antedito proxecto para a súa supervisión ao Servizo de asistencia técnica a 
municipios da Deputación Provincial, foron advertidas unhas deficiencias, as cales se 
notificaron mediante requirimento recibido o día 09.03.2020. 
  
Con data 13.04.2020 (R.E. 2020/999/336) D. José Ramón Blanco Fernández, en representación 
de “Estudio Técnico Gallego, S.A., entidade redactora do proxecto "Consolidación e reparación 
de cuberta nos escolares de Saa e Sisalde Maior", presentou un exemplar do mesmo actualizado 
(asinado dixitalmente por José Isidro López Yáñez o 31.03..2020), atendendo ao requirimento 
efectuado pola Deputación Provincial. 
 
Por isto, RESOLVO:  
 
1.- Aprobar o proxecto técnico actualizado denominado "Consolidación e reparacion de cuberta 
nos escolares de Saa e Sisalde Maior" (asinado dixitalmente por José Isidro López Yáñez o 
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31.03.2020), o cal contén modificacións que non afectan á natureza e finalidade dos 
investimentos a realizar nin á súa valoración económica. 
 
2.- Enviar o antedito proxecto técnico actualizado á Deputación Provincial a través da 
plataforma telemática SUBTEL. 
  
3.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 
 
A Comisión, por cinco (5) votos a favor do PsdG-PSOE (4) e do BNG (1), e dúas (2) 
abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da 
devandita Resolución de Alcaldía.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 185/2020. 
 
7. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 193/2020 DE 
DATA 21.04.2020-APROBACIÓN DO PROXECTO REFUNDIDO DE “SUBMINISTRO 
DE LÁMPARAS LED NO LUGAR DE FRAGOSO, VECIÑEIRA, SAN MIGUEL E 
OUTROS”. POS+2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 193/2020 do 21 de abril, do seguinte teor literal: 
 
“Mediante o acordo plenario de data 18.12.2019 solicitouse a participación no POS+2020 da 
Deputación Provincial, no cal foi incluído entre outros, o proxecto denominado "Subministro 
de lámparas Led no lugar de Fragoso, Veciñeira, San Miguel e outros". 
 
Unha vez remitido o antedito proxecto para a súa supervisión ao Servizo de asistencia técnica a 
municipios da Deputación Provincial, foron advertidas unhas deficiencias, as cales se 
notificaron mediante requirimento recibido o día 09.03.2020. 
 
Con data 03.04.2020 presentouse a través da plataforma SUTBEL un informe técnico en 
contestación ao requirimento recibido. 
 
Con data 07.04.2020 recibiuse un novo requirimento solicitando se refunda a documentación 
solicitada e se tramite a aprobación do novo proxecto. 
 
Con data 20.04.2020 (R.E. 2020/999/357) o redactor do proxecto D. Jesús Manuel Mallo Puga 
presentou o proxecto Refundido de “Subministro de lámparas Led no lugar de Fragoso, 
Veciñeira, San Miguel e outros”, asinado dixitalmente con data 17.04.2020, atendendo ao 
segundo requirimento efectuado pola Deputación Provincial. 
 
Por isto, RESOLVO:  
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1.- Aprobar o proxecto técnico Refundido de "Subministro de lámparas Led no lugar de 
Fragoso, Veciñeira, San Miguel e outros" (asinado dixitalmente por Jesús Manuel Mallo Puga o 
17.04.2020), o cal contén modificacións que non afectan á natureza e finalidade dos 
investimentos a realizar nin á súa valoración económica. 
 
2.- Enviar o antedito proxecto técnico actualizado á Deputación Provincial a través da 
plataforma telemática SUBTEL. 
 
3.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 
 
A Comisión, por cinco (5) votos a favor do PSdG-PSOE(4) e do BNG (1), e dúas (2) 
abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da 
devandita Resolución de Alcaldía.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade dos seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 193/2020. 
 
8. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 204/2020 DE 
DATA 27.04.2020-APROBACIÓN DO PROXECTO CORRIXIDO DE “REFORMA E 
CONSTRUCIÓN DE PÉRGOLA NA PRAZA DE GALICIA”. POS+2020 
            
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 204/2020, de 27 de abril, do seguinte teor literal: 
 
“Mediante o acordo plenario de data 18.12.2019 solicitouse a participación no POS+2020 da 
Deputación Provincial, no cal foi incluído entre outros, o proxecto denominado "Reforma e 
construción de pérgola na Praza de Galicia". 
 
Unha vez remitido o antedito proxecto para a súa supervisión ao Servizo de asistencia técnica a 
municipios da Deputación Provincial, foron advertidas unhas deficiencias, as cales se 
notificaron mediante requirimento recibido o día 09.03.2020. 
 
Con data 17.04.2020 (R.E. 2020/999/354) o redactor do proxecto D. Ángel Luís Monteoliva 
presentou o proxecto denominado "Reforma e construción de pérgola na Praza de Galicia", 
de data abril de 2020, corrixido de acordo co solicitado no requirimento do Servizo de asistencia 
técnica a municipios da Deputación Provincial. 
 
Por isto, RESOLVO:  
 
1.- Aprobar o proxecto técnico denominado "Reforma e construción de pérgola na Praza de 
Galicia" de data abril de 2020, o cal contén modificacións que non afectan á natureza e 
finalidade dos investimentos a realizar nin á súa valoración económica. 
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2.- Enviar o antedito proxecto técnico actualizado á Deputación Provincial a través da 
plataforma telemática SUBTEL. 
 
3.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 
 
A Comisión, por catro (4) votos a favor do PSdG-PSOE, e tres (3) abstencións do PP (2) e do 
BNG (1), emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da devandita 
Resolución de Alcaldía.” 
 
Aberto o turno de intervencións prodúcense as seguintes: 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Nós seguimos dicindo neste tema o mesmo que xa dixemos noutro 
Pleno que se tratara tamén o tema da pérgola, nós non o vemos. Ímonos abster porque, a ver, 
sabemos que é unha promesa túa electoral, e bueno. O que teño dúbida é ¿podédelo incluir no 
POS+  este ano, no POS+ do 2020? 
 
O Sr. Alcalde di: Está incluído no Plan de Aforro e Investimento do PAI, no préstamo 
provincial. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez pregunta: ¿Cómo? 
 
O Sr. Alcalde di: Está incluído no préstamo provincial. Pero non está metido no orzamento do 
ano 2020. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Xa, xa, eso xa. Pero aquí como pon POS + 2020. 
 
O Sr. Alcalde di: Pero é que o POS + ten gastos correntes, gastos de investimentos e despois ten 
o plan de aforro ao investimento, que é o préstamo provincial. Está metido no préstamo 
provincial. 
 
A Sra. Rodríguez Pérez di: Ah, vale. Pois iso, nós ímonos abster porque non o vemos. Para o 
sitio donde é parécenos demasiado arriscado. En principio, por descoñecemento cremos que 
debemos absternos. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por sete (7) votos a favor do PSdeG-PSOE, dúas (2) 
abstencións do BNG e catro (4) votos en contra do PP, ACORDA: RATIFICAR a Resolución 
de Alcaldía núm. 204/2020. 
 
9. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 205/2020 DE 
DATA 27.04.2020 - APROBACIÓN DO PROXECTO TÉCNICO - SEGUNDA 
ACTUALIZACIÓN DE “CONSOLIDACIÓN E REPARACIÓN DE CUBERTA NOS 
ESCOLARES DE SAA E SISALDE MAIOR”. POS+2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
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“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 205/2020 de data 27 de abril, do seguinte teor literal: 
 
“Mediante o acordo plenario de data 18.12.2019 solicitouse a participación no POS+2020 da 
Deputación Provincial, no cal foi incluido entre outros, o proxecto denominado "Consolidación 
e reparación de cuberta nos escolares de Saa e Sisalde Maior". 
 
Unha vez remitido o antedito proxecto para a súa supervisión ao Servizo de asistencia técnica a 
municipios da Deputación Provincial, foron advertidas unhas deficiencias, as cales se 
notificaron mediante requirimento recibido o día 09.03.2020. 
 
Logo do envío do proxecto actualizado á Deputación Provincial, recibiuse un segundo 
requirimento por deficiencias detectadas. 
Con data 27.04.2020 (R.E. 2020/999/386) D. José Ramón Blanco Fernández, en representación 
de “Estudio Técnico Gallego, S.A., entidade redactora do proxecto "Consolidación e reparación 
de cuberta nos escolares de Saa e Sisalde Maior", presentou unha segunda actualización do 
proxecto técnico (asinado dixitalmente por José Isidro López Yáñez o 23.04.2020), atendendo 
ao requirimento efectuado pola Deputación Provincial. 
 
Por isto, RESOLVO:  
 
1.- Aprobar o proxecto técnico –segunda actualización- denominado "Consolidación e 
reparacion de cuberta nos escolares de Saa e Sisalde Maior" (asinado dixitalmente por José 
Isidro López Yáñez o 23.04.2020), o cal contén modificacións que non afectan á natureza e 
finalidade dos investimentos a realizar nin á súa valoración económica. 
 
2.- Enviar o antedito proxecto técnico actualizado á Deputación Provincial a través da 
plataforma telemática SUBTEL. 
 
3.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 
 
A Comisión, por cinco (5) votos a favor do PsdG-PSOE (4) e do BNG (1), e dúas (2) 
abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da 
devandita Resolución de Alcaldía.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 205/2020. 
 
10. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 214/2020 
DE DATA 30.04.2020-REFORMULACIÓN DA SOLICITUDE DE APROBACIÓN DO 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN ÁS OBRAS E SERVIZOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL. POS+2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
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“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 214/2020, do 30 de abril, do seguinte teor literal: 
 
“Mediante o acordo plenario de data 18.12.2019 solicitouse a participación no POS+2020 da 
Deputación Provincial. 
 
Recentemente o Servizo de Plans da Deputación Provincial enviou requirimentos relativos, nun 
caso, á inclusión dun proxecto no Plan Complementario que non é financeiramente sostible e 
polo tanto debe substituírse por outro investimento que cumpra este requisito; e noutro caso 
relativo a outro proxecto do mesmo Plan Complementario que foi aprobado cun orzamento 
incorrecto, debendo corrixirse para emendar outras deficiencias advertidas polos servizos 
técnicos da Deputación. 
 
Como consecuencia destes cambios, RESOLVO reformular a solicitude de participación no 
POS+2020 do seguinte xeito: 
 
1.- “Participar no Plan provincial de cooperación ás obras e servizos de competencia municipal 
(Plan único de concellos) “POS+  2020” da Deputación Provincial da Coruña, cuxas Bases se 
coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega e préstamo provincial 
asignada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a 
“achega provincial 2020”,”achega provincial 2019” e “préstamo provincial 2020”: 
 
 A) Financiamento do pago a provedores: 
 
 Capítulo II Capítulo VI Total 
Achega provincial 2019 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

0,00 0,00 0,00 

Achega provincial 2020 aplicada ao 
financiamento de pago a provedores 

0,00 0,00 0,00 

Subtotal pago a provedores 0,00 0,00 0,00 
 
 B ) Financiamento de gastos correntes:         
 Deputación 
Achega provincial 2020 aplicada ao financiamento de gastos 
correntes 

213.421,43 

Subtotal gasto corrente 213.421,43 
 
 C ) Financiamento de investimentos: 
 

ACHEGA 
PROVINCIAL 2020 

Financiamento do 
investimento 

  

Denominación da obra ou subministración Deputación Concello Orzamento total 
        
Subtotal investimentos achega provincial 
2020 

 --- ---  ---  
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ACHEGA PROVINCIAL 2019 

(Investimentos financeiramente sostibles) 
 

Financiamento do investimento 
  

Denominación da obra ou 
subministración 

Deputación Concello Orzamento total 

SUBMINISTRO DE LÁMPARAS LED 
NO LUGAR DE FRAGOSO, 
VECIÑEIRA, SAN MIGUEL E OUTROS 

51.649,94 14.222,84 65.872,78 

     
Subtotal investimentos achega provincial 
2019 

51.649,94 14.222,84 65.872,78 

 
 

PRÉSTAMO PROVINCIAL 2020 Financiamento do investimento   
Denominación da obra ou subministración Préstamo 

Deputación 
Achega 

Concello 
Orzamento 

total 
REFORMA E CONSTRUCIÓN DE PÉRGOLA 
EN PRAZA DE GALICIA 

194.905,42 90.950,73 285.856,15 

     
Subtotal investimentos préstamo provincial 
2020 

194.905,42 90.950,73 285.856,15 

 
 Aprobar os proxectos das obras ou os pregos das subministracións incluídos no POS+ 
2020 e que se relacionan nestas táboas. 
  
 D) Redución de débeda con entidades financeiras: 
 

Entidade financeira Número/código do préstamo 

PRÉSTAMO 
PROVINCIAL 2020 
 aplicado á redución 

da débeda 
--- --- --- 

Subtotal redución de débeda con entidades financeiras ---  
 
 E) Resumo: 
 

SUBTOTAIS Deputación Concello Total  
 
A-  PAGO A PROVEDORES 
 

Achega 2019 
 

   

Achega 2020 
 

   

B- GASTOS CORRENTES  

Achega 2020 
 

213.421,43  213.421,43 

Achega 2019 
(Excep. Base 

2.2) 
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C- INVESTIMENTOS 
 

Achega 2020 
 

      

Achega 2019 
 

51.649,94 14.222,84 65.872,78 

Préstamo 
2020 

 

194.905,42 90.950,73 285.856,15 

D- REDUCIÓN DÉBEDA 
Préstamo 

2020 
 

   

 
 

T O T A L 

Achega 2020 
 

 213.421,43 0,00 213.421,43  

Achega 2019 
 

51.649,94 14.222,84 65.872,78 

Préstamo 
2020 

 

194.905,42 90.950,73 285.856,15 

TOTAL 
 

459.976,79 105.173,57 565.150,36 

 
 
2.- Aprobar o Plan Complementario do ano 2020 no que se inclúen os investimentos 
financeiramente sostibles que a continuación se indican e aprobar os correspondentes proxectos 
ou pregos de prescricións técnicas: 
 

Denominación dos investimentos financeiramente sostibles 
 (mínimo do 50% do total de achega e préstamo provincial asignado) 

Orzamento 

 REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL E DO PAVIMENTO DO ANEL 
VERMELLO DA PRAZA ROXA 

112.249,99 

CONSOLIDACIÓN E REPARACIÓN DE CUBERTA NOS ESCOLARES 
DE SAA E SISALDE MAIOR, (corrixido logo dos requirimentos de 
deputación para emendar deficiencias e co orzamento correcto) 

74.163,57 

CONSERVACIÓN DE FIRME EN AV. ESPAÑA  E CAMIÑO 
PITILLEIRA, (substitúe ao proxecto denominado acondicionamento de 
cemiterio en Cedeira que se descarta por non ser financeiramente sostible) 

51.649,84 

TOTAIS 238.063,40  
          
3.- Declarar que o concello ten a dispoñibilidade dos terreos, augas e servidumes para a 
execución dos investimentos, e que ten resolto todo o relacionado coas concesións e 
autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. 
 
4.- Comprometerse o concello a incluír no orzamento municipal do 2020 os fondos necesarios 
para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade do 2020, se a 
houbera. 
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5.- Solicitar da Deputación Provincial da Coruña a delegación neste concello da contratación e 
execución das obras ou subministracións incluídas no Plan, que se entenderá aceptada si esta se 
produce efectivamente. 
 
6.-  Declarar que o concello non solicitou nin percibiu ningunha subvención doutras 
Administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste Plan, e 
no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes doutras Administracións, achégase 
o detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu 
importe.  
 
7.- Autorizase á Deputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal de 
Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o 
concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
 
8.- Facultar expresamente á Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do 
presente acordo e o correspondente expediente. 
 
9.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 
 
A Comisión, por cinco (5) votos a favor do PSdG-PSOE (4) e do BNG (1), e dúas (2) 
abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da 
devandita Resolución de Alcaldía.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e catro (4) abstencións do PP, ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía 
núm. 214/2020. 
     
 
11. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 250/2020 
DE DATA 20.05.2020 - APROBACIÓN DO PROXECTO CORRIXIDO DE 
“CONSERVACIÓN DE FIRME NA AVDA. ESPAÑA E CAMIÑO PITILLEIRA”. 
POS+2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 250/2020 do 20 de maio, do seguinte teor literal: 
 
“Mediante a Resolución de Alcaldía núm. 214/2020 de 30 de abril foi reformulada a solicitude 
de participación no Plan de obras e servizos 2020 (POS+2020) da Deputación Provincial, no cal 
foi incluído entre outros, o proxecto denominado "Conservación de firme na Avda. de España e 
Camiño Pitilleira", en substitución do inicialmente incluído por non ser financeiramente 
sostible. 
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Unha vez revisado este proxecto polos Servizos técnicos da Deputación Provincial, foron 
advertidas unhas deficiencias, as cales se notificaron mediante requirimento recibido o día 
12.05.2020. 
 
Con data 18.05.2020 (R.E. 2020/999/459) a redactora do proxecto D.ª Ana López López 
presentou o proxecto denominado "Conservación de firme na Avda. de España e Camiño 
Pitilleira", de data abril de 2020, corrixido de acordo co solicitado no requirimento do Servizo 
de Xestión de Plans da Deputación Provincial. 
 
Por isto, RESOLVO:  
 
1.- Aprobar o proxecto técnico denominado "Conservación de firme na Avda. de España e 
Camiño Pitilleira" de data abril de 2020, o cal contén modificacións que non afectan á natureza 
e finalidade dos investimentos a realizar nin á súa valoración económica. 
 
2.- Enviar o antedito proxecto técnico actualizado á Deputación Provincial a través da 
plataforma telemática SUBTEL. 
 
3.- Ratificar a presente resolución polo Pleno da corporación na vindeira sesión que realice.” 
 
A Comisión, por cinco (5) votos a favor do PSdG-PSOE (4) e do BNG (1), e dúas (2) 
abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da 
devandita Resolución de Alcaldía.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por unanimidade do seus membros presentes, 
ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía núm. 250/2020. 
 
12. RATIFICACIÓN PLENARIA DA RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA NÚM. 265/2020 
DE DATA 27.05.2020-RENUNCIA Á SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN DA 
MANCOMUNIDADE DE CONCELLOS DA COMARCA DE FERROL Á 
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA PARA SERVIZO DE NORMALIZACIÓN 
LINGÜÍSTICA PARA O ANO 2020 
 
Pola Secretaria dáse lectura ao ditame da Comisión Informativa de Plenos de data 1 de xuño de 
2020, que di: 
 
“Vista a Resolución de Alcaldía núm. 265/2020, do 27 de maio, do seguinte teor literal: 
 
“Vistas Bases da convocatoria do Programa de subvencións dirixido a concellos e entidades 
locais para a creación, mantemento e reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) de 
2020, publicada no BOP núm. 24 de 05 de febreiro de 2020. 
Visto que este concello solicitou subvención ao abeiro desta convocatoria para o mantemento do 
seu Servizo de normalización lingüística con data 27/02/2020. 
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Dada conta do acordo do Pleno da Mancomunidade de concellos da comarca de Ferrol 
celebrado o 10 de febreiro de 2020 onde se acorda solicitar unha axuda mediante a cal se 
prestará o Servizo de normalización lingüística a determinados concellos que forman parte da 
Mancomunidade. 
 
RESOLVO: 
 
Primeiro.- Renunciar a formar parte da solicitude que presenta a Mancomunidade de Concellos 
da Comarca de Ferrol para este servizo e esta anualidade. 
 
Segundo.- Dar conta da presente Resolución no próximo Pleno que se celebre, para a súa 
ratificación. 
 
Terceiro.- Dar traslado da presente Resolución á Deputación da Coruña e á Mancomunidade de 
Concellos da Comarca de Ferrol.” 
 
A Comisión, por cinco (5) votos a favor do PSdG-PSOE (4) e do BNG (1), e dúas (2) 
abstencións do PP, emite ditame favorable e acorda propoñer ao Pleno a ratificación da 
devandita Resolución de Alcaldía.” 
 
Aberto o turno de intervencións non se produce ningunha. 
 
O Concello Pleno, en votación ordinaria, por nove (9) votos a favor, do PSdG-PSOE (7) e do 
BNG (2), e catro (4) abstencións do PP, ACORDA: RATIFICAR a Resolución de Alcaldía 
núm. 265/2020. 
 
 
E non habendo máis asuntos que tratar, pola Presidencia levántase a sesión ás 20:55 horas do 
expresado día, estendéndose a presente acta do que eu, como Secretaria, dou fe. 

 
  O PRESIDENTE     A SECRETARIA 

PABLO DIEGO MOREDA GIL          ANA VELO RUIZ 
 


