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Tipo Convocatoria

ACTA DO PLENO

Rafael José del Barrio Berbel (2 para 2)
Secretario
Data de Sinatura: 20/12/2019
HASH: af70a6c0fee53680b19a2fa050ba6cb0

DATOS DE DESENVOLVEMENTO DA SESIÓN

Concello de Guitiriz
76577601K

Monica Vázquez Lago

SÍ

33346610Z

Paula Campo Barral

SÍ

33826774F

Xosé Lois González Souto

SÍ

33843554C

Xosé María Teixído Nuñez

SÍ

Aprobación da acta da sesión ordinaria de data 26-09-2019, extraordinaria
urxente de data 14-10-2019 e extraordinaria de data 15-10-2019
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentime
nto

Sometido a votación a aprobación da acta da sesión ordinaria de data 26-09-2019,
sesión extraordinaria urxente de data 14-10-2019, e sesión extraordinaria de data
15-10-2019, son aprobadas por unanimidade.

Expediente 1028/2019. Modificación de Crédito
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento

A proposta de alcaldía dictaminada favorablemente pola comisión informativa de
asuntos do Pleno é a seguinte:
PROCEDEMENTO: Modificación de Crédito. EXPEDIENTE NÚMERO:1028/2019
Dona Marisol Morandeira Morandeira, Alcaldesa-Presidenta, en uso das súas
atribucións legalmente conferidas.
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A) PARTE RESOLUTIVA

ACTA DO PLENO

Unha vez verificada polo secretario a válida constitución do órgano, o presidente abre
a sesión, polo que se procede á deliberación sobre os asuntos incluídos na orde do
día

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Escusas de asistencia presentadas:
1. Angel Seoane Lamela:
«Ausencia xustificada»

Concello de Guitiriz
Vistos os seguintes antecedentes que obran no expediente tramitado para modificar
créditos dentro do vixente orzamento municipal por transferencia de créditos entre
aplicacións de distinta área de gasto por importe de 45.155,60 €, derivado da
necesidade de facer fronte a determinados gastos para os que non existe
consignación orzamentaria axeitada e suficiente consistentes en Mellora de firme de
camino de acceso a Corvite de Abaixo, Corvite de Arriba e Penediño na parroquia do
Buriz, tendo en conta a posibilidade de minorar determinadas aplicacións do
orzamento de gastos sen menoscabo da finalidade para a que foron previstas no
Orzamento aprobado para este ano:
- Providencia de inicio do expediente.

Considerando o disposto nos artigos 179 e 180 do Texto refundido da lei reguladora
das facendas locais do 5 de marzo de 2004, nos artigos 21 e 41 e 42 do Real
decreto 500/1990.
PROPOÑO ao Pleno da Corporación Local a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente a modificación do vixente orzamento municipal por
transferencia entre aplicacións de distinta área de gasto para poder realizar o gasto
consistente en “Mellora de firme de camino de acceso a Corvite de Abaixo, Corvite
de Arriba e Penediño na parroquia do Buriz” de acordo cos datos que se indican de
seguido:
CONSIGNACIÓN
CONSIGNACIÓN
PREVIA
PREVIA (BOLSA)
(APLICACIÓN)

APLICACIÓN
MINORADA

161.62300

100.000,00

APLICACIÓN
INCREMENTADA

453.61900

80.960,37

MINORACIÓN

45.155,60

CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN
RESTANTE
RESTANTE
(APLICACIÓN)
(BOLSA)
54.844,40

35.804,77

CONSIGNACIÓN
TOTAL
TOTAL
CONSIGNACIÓN
PREVIA
INCREMENTO CONSIGNACIÓN CONSIGNACIÓN
PREVIA (BOLSA)
(APLICACIÓN)
(APLICACIÓN)
(BOLSA)
0,61

0,00

45.155,60

45.156,21

45.155,60

SEGUNDO.- De conformidade co establecido no artigo 179.4 do Texto refundido da
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Considerando o disposto na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común, e no RD 2568/1986, do 28 de novembro, que aproba o
regulamento de organización e funcionamento das corporacións locais.

ACTA DO PLENO

- Informe de intervención.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

- Certificado de intervención de dispoñibilidade dos créditos a minorar.

Concello de Guitiriz
lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, en relación co artigo 169 do mesmo texto legal, ordenar a publicación do
presente acordo mediante inserción de edicto no Boletín Oficial da Provincia de Lugo
e no taboleiro de edictos deste Concello, quedando exposto ao público durante un
período de 15 días hábiles dende o día seguinte ao da publicación daquel no Boletín
Oficial.

A Sra. Alcaldesa explica que traen a Pleno a transferencia para non perder o
orzamentado e poder arranxar camiños en mal estado, e que aínda ten que
publicarse no BOP e aprobarse definitivamente para poder contraer o gasto.
Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade.

Aprobación do Orzamento ano 2020. Expediente 876/2019.
Favorable

Tipo de votación:
Unanimidade/Asentimento
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Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

O voceiro do grupo BNG di que estamos de acordo nesta modificación do vixente
orzamento municipal por transferencia de créditos entre aplicacións de distinta área
de gasto de acordo cos datos que nos propoñen, estamos a finais de ano e si non se
vai gastar esta partida de diñeiro para o que estaba orzamentada, que segundo os
datos que nos facilitaron, era para unha partida de maquinaria, instalacións e utillaxe,
e mellor facer esta transferencia para arranxar estes camiños e non que quede sen
investir como de costume, e sume no remanente de tesourería. Aínda están a tempo
de facer algunha transferencia de crédito máis, antes de que remate o ano. Un deste
tramos o de 200 m. que van arranxar, acceso o Penediño, foi esquecido pola
alcaldesa Sra. Polín aló polo ano 2010, a xente do Buriz e do concello de Vilalba
aínda se preguntan porque se deixaron en aqueles anos 200 m. sen aglomerar. As
malas linguas comentan que non sabían ben onde remataba o noso concello ou
onde comezaba o de Vilalba. Non sabemos si hai outras estradas locais que
precisen un arranxo mais urxente, por iso nos gustaría que o Concello elaborara un
plan de actuacións para programar as prioridades de arranxo de estradas.
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Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP di que sempre que se
cumpran os seus requisitos, xa que a normativa reguladora das facendas locais
permite efectuar modificacións do orzamento, neste caso, dado que se compren
todos os requisitos exixidos legalmente e materialmente, pódese realizar a
transferencia de crédito entre aplicacións de distinta área. O órgano competente para
a súa aprobación é o Pleno, e sendo conscientes da necesidade da mellora do firme
do acceso a Corvite de Arriba, Corvite de Abaixo e Penediño o noso voto será
favorable.

ACTA DO PLENO

TERCEIRO.- O expediente de modificación orzamentaria entenderáse
definitivamente aprobado no caso de que durante o período de exposición pública
non se presenten reclamacións.

Concello de Guitiriz
A proposta de alcaldía dictaminada favorablemente pola comisioón informativa de asuntos do
Pleno é a seguinte:
Resultando que de conformidade co establecido no artigo 41.16 e 61.13 do Real Decreto
2568/1986 de 28 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de Organización,
Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, 168.4 do Texto Refundido da Lei
Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de
marzo, e artigo 18 do Real Decreto 500/90 de 20 de Abril, a Alcaldía formou o orzamento
xeral ordinario deste Concello para o exercicio 2020.

Esta alcaldía propón ao Pleno da Corporación, previo ditame da comisión informativa de
asuntos do Pleno, a adopción do seguinte ACORDO:
PRIMEIRO.- Aprobar, en aplicación do artigo 30 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de
estabilidade orzamentaria, o límite inicial de gasto non financiero (Capítulos 1 a 7 de gastos)
para este exercicio, que ascende á contía de 4.455.298,82 €, co principio de estabilidade
orzamentaria.
SEGUNDO.- Aprobar Inicialmente o Orzamento Xeral do Concello de Guitiriz para o exercicio
económico 2020, que no seu estado de gastos e ingresos ascende á contía de 4.396.699,01
€ segundo os resumos por capítulos que se indican a continuación:
Capítulo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTAL

GASTOS
2.384.790,45
1.677.108,56
3.000,00
85.500,00
50.000,00
183.800,00
0,00
12.500,00
0,00
4.396.699,01

INGRESOS
1.471.130,10
55.000,00
602.827,00
2.082.081,91
0,00
0,00
173.160,00
12.500,00
0,00
4.396.699,01

TERCEIRO.- Aprobar inicialmente a Plantilla de persoal que se acompaña como Anexo ao
Proxecto de Orzamento.
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Considerando que conforme establecen os artigos 22.2.e) da Lei 7/85 de 2 de Abril, artigo
168.4 TRLRHL e artigo 50.11 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime
Xurídico das Corporacións Locais, corresponde ao Concello Pleno a aprobación por maioría
simple do expediente do orzamento xeral ordinario para este exercicio.

ACTA DO PLENO

Vista a reunión cos representantes do persoal funcionario e laboral do Concello de Guitiriz de
data 19/11/2019.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Visto que obran no expediente cantos documentos e informes esixen os artigos 165, 166 e
168 TRLRHL, así como o artigo 8 do Real Decreto 500/90 de 20 de Abril; e o expediente
orzamentario formado pola Sra. Alcaldesa-Presidenta cumpre o requisito de nivelación
esixido polo artigo 165.4 TRLRHL.

Concello de Guitiriz
CUARTO.- Aprobar, en cumprimento do establecido no artigo 103.bis) da Lei 7/1985, do 2 de
abril, de bases do réxime local, a masa salarial do persoal laboral recollido neste Orzamento
por importe de 1.006.157,18 €, integrada por tódos conceptos retributivos individualizables
respecto ao persoal laboral, nos termos do artigo 18.Cuatro) da Lei de orzamentos xerais do
Estado para 2018.

orzamentos do ano 2020 cun incremento sobre os anteriores de 2.718 €, e isto
significa que é un curta e pega dos anteriores. Como vostedes comprenderán, isto e
similar a tese do Sr. Sanchez, para os que non me entendan, Doutor Sánchez, que a
base de curtar e pegar fixo a tese, e por iso souberon axiña que dita tese non a
fixera el. Este orzamento componse de nove capítulos que se desglosan da seguinte
maneira: Gastos e ingresos.
CAPITULO DE GASTOS
CAPÍTULO 1º. GASTOS DE PERSOAL
Pasamos de 2.223.000 euros a 2.384.790,45 euros. Isto supón un incremento do 3%
con respecto ao presuposto anterior, cun total do 54,24% do orzamento total do
Concello.
CAPÍTULO 2º. GASTOS DE BENS CORRENTES
Supoñen o 38,15% do gasto do presuposto, cunha cantidade asignada de
1.667.108,56 euros.
CAPÍTULO 3º. GASTOS FINANCEIROS
Representan o 0,07% do orzamento, cun total asignado de 3.000 euros.
CAPÍTULO 4º. TRANSFERENCIAS CORRENTES
Cun importe de 85.500 euros que representan o 1,94% do total.
CAPÍTULO 5º.
Cun importe de 50.000 euros que serán para a xestión da auga, non si?
CAPÍTULO 6º. INVESTIMENTOS REAIS
É o terceiro máis importante dende o punto de vista cuantitativo, cunha consignación de
183.800 euros, e supón o 4,18% do total, cunha baixa, con respecto ao anterior orzamento de
14.407 euros menos.
CAPÍTULO 7º. TRASNFERENCIAS DE CAPITAIS
Non ten consignación económica algunha.
CAPITULO 8º.
Supoñemos que son consignacións da cantidade de 12.500 euros para anticipos.
CAPITULO 9º.
Non hai consignación xa que non hai endebedamento dende o ano 2014, que se conseguiu
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Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP di que atopámonos ante os

ACTA DO PLENO

SEXTO.- Facultar á Alcaldía para o cumprimento da obriga de remitir copia do Orzamento
definitivamente aprobado á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma para dar
cumprimento ao disposto no artigo 169.4 do Texto refundido da lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

QUINTO.- Ordenar a publicación no BOP de Lugo do acordo de aprobación inicial durante un
prazo de 15 días contados a partir do seguinte ao da inserción do anuncio correspondente co
fin de que os interesados poidan examinalos e presentar reclamacións perante o Pleno da
Corporación. O Orzamento e a Plantilla consideraránse definitivamente aprobados se
durante o citado prazo non se presentasen reclamacións. En caso contrario, o Pleno disporá
dun prazo dun mes para resolvelas.

Concello de Guitiriz

O voceiro do grupo BNG di que grazas o BNG hai un Plan Unico na Deputación que
vai a supoñer para Guitiriz uns ingresos de mais de 420.000 € e que non van nestes
orzamentos pero que van a estar a disposición do concello para o ano 2020, ben nos
cadra, porque o que van a investir dos orzamentos e como os invisten, non cadran
moito porque temos outras necesidades urxentes. Mire vou ler os investimentos que
teñen previsto facer para o ano que ven no Concello:
50.000 € para filtros e outros materiais para a depuradora de auga potable
de Guitiriz, cero para a depuradora potabilizadora de Parga, cos problemas
que teñen coa auga da traída dende hai tres ou catro anos, o problema da
auga de Guitiriz non se amaña con filtros.
Mobiliario urbano 14.000 euros, xa nos contará o que quere facer, porque
bancos e algunha mesa descompensada para o pin-pon xa temos…..
1000 euros para instrumentos musicais, pouco nos parece para o
funcionamento da escola de música.
70.000 euros para camiños municipais, menos mal que despois vai o 65%
do Plan Único, porque manter os camiños do concello con esta cantidade….
40.000 euros para a reforma deste edificio do concello, coa casa Barxa
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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CAPITULO DE INGRESOS
CAPÍTULO 1º. IMPOSTOS DIRETOS
Cun importe de 1.471.130,10 euros e representa un 33,46% do total dos ingresos, tal
como día a memoria desta alcaldía, a previsión faise polo importe dos padróns dos
anos 2018, 2019 e datos do 2019, a cal representa unha baixada aproximadamente
de 153.599 euros.
CAPÍTULO 2º. IMPOSTOS INDIRECTOS
Cunha previsión inicial de 55.000 euros que representan 1,25% do total, en concepto
de ICIO, que é o Imposto sobre Construcións, Instalacións e Obras.
CAPÍTULO 3º. INGRESOS POR TAXAS E OUTROS INGRESOS
Supón unha baixada económica aproximadamente de 142.397 euros con respecto
aos orzamentos anteriores.
CAPÍTULO 4º. TRANSFERENCIA DE CAPITAL
Cun aumento de 128.081 euros, en proporción ao exercicio anterior, cun ingreso de
2.080.081,91 euros, que representa o 47,36% que é o capitulo máis importante en
cantidade económica.
CAPÍTULO 5º e 6º
Sen consignación económica.
CAPÍTULO 7º. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Cunha cantidade de 173.160 euros que representa o 3,94% da totalidade.
CAPÍTULO 8º
Cun importe de 12.500 euros.
CAPÍTULO 9º.
Sen consignación económica.
Unha vez ollado, revisado e estudado este orzamento, vemos que segue a ser un
curta e pega. Por outra banda, pensamos que se puideron mellorar, ou traballar un
pouquiño máis. Por todo isto esperamos que no próximo orzamento se esmeren
máis na súa elaboración.

ACTA DO PLENO

cando gobernábamos nos, e dicir, o Partido Popular de Guitiriz, para que lle quede claro a
todo o mundo.
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esquecida, ou a casa Habanera tamén con urxencia, estas debían ser as
prioridades.
6.000 euros para mobiliario.
2.800 euros par proceso de información.
Estás son as inversións reais que propón vostede 183.800 euros de 4.396.699
euros, non chega o 4,2% como comentei, ben nos cadra cos ingresos previstos do
Plan Único da Deputación. Comenta vostede na memoria que vivimos tempos
difíciles debido as peculiaridades sociais, normativas e de persoal por mor da
lexislación actual e que os recursos quedan curtos para atender todas as
necesidades que a sociedade demanda, e sen embargo tamén comenta que este
concello ten as contas mais que saneadas. Sra. Alcaldesa todas as normativas polas
que nos rexemos foron aprobadas a nivel estatal por partidos políticos como os que
vostede defende e pertence, non se queixe. Mais nos teriamos que queixar os que
defendemos outras políticas mais acaídas para os cidadáns. Recalca que temos
2.343.699 euros de remanente de tesoureira para gastos xerais, eu mais ben diría
que son malas practicas a hora de gobernar, un concello como Guitiriz non pode ter
ese diñeiro sen investir, como dirían os curas e pecado. Nesta memoria destaca
vostede que este orzamento e eminentemente social e destaca o avultado
incremento de axuda no fogar, así é, lémbrolle que a idea de pagar os
desprazamentos as empregadas foi do BNG, e cremos que foi a mellor iniciativa de
cara a unhas empregadas que teñen de salario base arredor de 900 euros, outros
cobran máis e non traballan a metade. En canto ao estado de ingresos, Guitiriz como
calquera concello galego segue marxinado a hora de recibir a parte que nos toca dos
tributos do estado, recibimos 70 euros menos por habitante que por exemplo un
concello limítrofe do Bierzo, teríamos que recibir do estado 400.000 euros mais para
equipararnos co resto de España. Esa é a realidade que por desgraza estamos
padecendo dende hai moitos anos, e que só o BNG reclama, moitos gobernantes
das entidades locais calan a boca porque lles compensan estes ingresos coas
subvencións que reciben, vivimos nun pais e nun estado de subvencións, e claro
estas non van para todos por igual, o amigo sempre leva a mellor tallada. Séguese
reducindo os ingresos do concello dos impostos directos porque non hai construción,
nin en Guitiriz nin en Parga, tampouco hai moito movemento ou ampliacións no rural,
algúns din que xa saimos da crise, pero a realidade di outra cousa. Tamén se reduce
os ingresos por taxas, segundo comenta vostede por non prestar a totalidade de
horas concedidas pola Xunta en Axuda no Fogar. En canto os gastos correntes,
comenta vostede que existe a posibilidade de ter que readmitir algún persoal que
despídeo o concello o ano pasado, pensamos que é máis que probable que pase
isto, porque foron despidos inxustos e caprichosos e deberíaos pagar que os fixo. Xa
inclúen tres prazas de peóns para tres ex-operarios dos GES e ademais un fondo de
continxencia de 60.000 euros para estes imprevistos, nós creemos que non van a
chegar, pero ben, é unha axuda. Vemos que no capitulo de gasto de persoal se
conta co aumento nas empregadas de Axuda no Fogar que lles facía moita falta, e
aínda así como dixen antes seguen mal pagadas. Tamén valoramos neste
orzamento unha nova modificación da totalidade da relación de postos de traballo,
eu diría unha nova RPT como levábamos tantos anos reclamando dende o BNG,
teñen ou van crear novas prazas, e con convocatoria dos procesos selectivos, para
regularizar a situación na que se atopan moitos/as dos traballadores/as deste
concello, situación irregular mantida ao longo dos anos e que persoas non tan

ACTA DO PLENO

Concello de Guitiriz

Na segunda quenda o voceiro do grupo PP di que a cantidade de 30.000 euros para
pleitos é esaxerada, e que as escolas de música e deportes si están externalizadas.
En canto ao Plan único da Deputación di que é froito dos distintos grupos e non so
do BNG.
O voceiro do grupo BNG agradece a axuda ao transporte dos estudantes que foi
idea do BNG. Di que lle parecen mellor os espazos abertos que pechados pero que
respectan a idea, que a galería de madeira da casa Barxa está moi mal, e que o Plan
único foi idea do BNG e por iso non o teñen en Ourense.
A Sra. Alcaldesa di que no é o mesmo un espazo aberto que estar traballando nun
pasillo e que espere a ver o proxecto de reforma antes de cuestionalo. Agradece o
traballo dos funcionarios que participaron na elaboración dos orzamentos e sinala
que é moi importante telos aprobados en prazo.

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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A Sra. Alcaldesa explica que os 50.000 euros non son para auga, se non para
eventualidades como o pago dos salarios das sentenzas xudiciais, etc.. Di que as
reformas en camiños ascenden a uns 165.000 euros, que están en dúas partidas,
unha de 70.000 e outra de 95.000 euros. Sinala que o incremento do orzamento é
pouco porque o ano pasado había outros ingresos pola reforma do IBI. Di que é un
orzamento social con xestión directa da maioría dos servizos (PAI, SAF, Centro de
día) polo que é lóxico moito gasto de persoal lixeramente por enriba do 50%. Na
plantilla faise un gran esforzo por regularizar a situación do persoal laboral temporal,
creando novas prazas de persoal laboral fixo e dotándoas no orzamento o que supón
un incremento do 3% dentro do permitido. Sinala que o Concello está saneado, que
recolle distintas subvencións nominativas e axudas ao transporte, consignación para
unha pequena reforma do Concello para crear novos despachos que eran moi
necesarios para empregados que estaban no pasillo, e consignacións varias para
cursos e actividades de dinamización social e turística (mobiliario, instrumentos
musicais, etc..).

ACTA DO PLENO

diferentes de vostedes defendían. Resalta vostede que o elevado gasto en persoal
esta xustificado porque este concello ofrece a meirande parte dos servizos por
administración sen recorrer á privatización ou externalización, e algo que valoramos
dende o BNG. No capitulo 4 hai unha dotación de 85.500 euros, onde se recollen a
concesión de subvencións a asociacións, e de emerxencia social a familias e
particulares, becas de formación, axuda o transporte e tamén facer fronte a outras
atencións adquiridas con outros entes: FEMP, FEGAMP, Villas Termales, Concello
Saudables, Educando en Familia, dende o BNG vemos que habería que revisar todo
este tipo de subvencións, a palabra nominativa non nos gusta, estas axudas
deberían darse as asociacións e colectivos que demostren o seu traballo. Por último
di na súa memoria que este ano non imos cumprir os obxectivos de estabilidade
orzamentaria ou a regra de gasto marcados na Lei 2/2012, e bótalle a culpa polo uso
que se fixo do remanente de tesourería e polos gastos derivados dos procesos
xudiciais que este concello mantén cos antigos membros do GES despedidos no
mandato anterior, pois vostede saberá, non hai tantos días que vostede votaron a
favor das contas do ano 2018, de que se queixa agora.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Concello de Guitiriz

Concello de Guitiriz
Sometido o asunto a votación é aprobado por 11 votos a favor dos grupos PSOE e PP,
e 1 abstención do grupo BNG.

Aprobacion inicial da modificación da RPT (6ª modificación. Texto refundido RPT.
Expediente 845/2019.
Tipo de
votación:
Unanimidad
e/Asentimen
to
Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Favorable

ACTA DO PLENO

A proposta de acordo dictaminada favorablemente pola comisión informativa de asuntos do pleno
é a seguinte:
"Aprobación inicial da modificación da RPT (6ª modificación). Texto refundido RPT. Expte:
835/2019.
Dona Maria Sol Morandeira Morandeira, alcaldesa-presidenta do Concello de Guitiriz, en uso das
súas atribucións legalmente conferidas.

Na xuntanza da Mesa Xeral de Negociación de data 8/09/2014 a alcaldía decidiu deixar en
suspenso o procedemento de modificación da RPT á vista da oposición dalgúns representantes
dos traballadores á proposta de RPT elaborada pola empresa “J&L Tudó Consulting, S.L.”, para
reconsiderar os aspectos más problemáticos sinalados polos representantes dos traballadores.
Sen prexuízo do anterior, e paralelamente as negociacións que se poidan realizar cos
representantes dos traballadores, o equipo de goberno municipal pretende neste momento facer
unha sexta modificación da RPT no relativo aos aspectos máis urxentes e necesarios en relación
coa regularización do persoal laboral temporal (creación de novas prazas de persoal laboral fixo
en execución de sentenzas firmes do social, e estabilización de emprego temporal por esixencias
legais) para poder situarse no ano 2020, unha vez aprobadas a RPT, a plantilla e a OEP, cunha
taxa de estabilización do emprego temporal por debaixo do 8% esixido polas LPXE para 2017 e
2018.
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Vistos os seguintes antecedentes máis relevantes que constan no expediente:
Por acordo plenario de data 30/05/2013 aprobouse definitivamente Organigrama Municipal e a
modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do persoal funcionario e laboral do Concello
de Guitiriz (Anexo I ao acordo que consta de 73 folios).

Paralelamente está tramitándose o expediente de aprobación da plantilla de persoal e o
orzamento municipal para o ano 2020 (Expte nº 876/19). En consecuencia, consignaranse nos
orzamentos do ano 2020 as cantidades correspondentes para atender as obrigas económicas que
se derivan da modificación da Relación de Postos de Traballo no suposto de ser aprobada.

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Vista a providencia de alcaldía de data 5/11/2019 e o informe do servizo de medio ambiente de
data 12/11/2019 sobre as necesidades.
Visto o proxecto explicativo da modificación puntal da RPT (Anexo I), e o Texto refundido da RPT
(Anexo II).
Visto o informe xurídico de secretaría de data 14/11/2019 e o informe de intervención de data
18/11/2019.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Ao amparo do establecido no Estatuto Básico do Empregado Público e no Estatuto dos
Traballadores, e da cláusula 4 do Acordo Marco Regulador do Persoal Funcionario e do Convenio
Colectivo do Persoal Laboral do Concello de Guitiriz, someteuse dito proxecto de modificación
puntual da RPT e da plantilla de persoal a negociación colectiva no marco da Mesa Xeral de
Negociación de data 19/11/2019.

ACTA DO PLENO

Considerando o disposto no Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público,
aprobado por RDL 5/2015, de 30 de outubro; a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, o Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o Texto
refundido de disposicións vixentes en materia de réxime local; a Lei 2/2015, do 29 de abril, de
Emprego Público de Galicia; o Texto Refundido do Estatuto dos traballadores aprobado por RDL
2/2015, do 23 de outubro, e demais normativa concordante.
Considerando que conforme establece o artigo 22.2.i) da Lei 7/85 de 2 de Abril, corresponde ao
Pleno da Corporación a aprobación por maioría simple da Relación de Postos de Traballo.

PRIMEIRO.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación puntual da Relación de Postos de
Traballo (RPT) vixente do Concello de Guitiriz de acordo co proxecto de modificación puntal da
RPT (Anexo I) e o Texto refundido da RPT ano 2020 (Anexo II) que transcríbese integramente a
continuación.
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Propoño ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa de asuntos do Pleno, a
adopción do seguinte ACORDO:

SEGUNDO.- Conceder un trámite de audiencia aos interesados mediante a publicación dun
anuncio de exposición pública do expediente no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, para que
durante o prazo de 20 días calquera interesado no expediente poida presentar suxestións ou
alegacións. Finalizado o trámite de audiencia aos interesados e á vista das suxestións ou
alegacións presentadas corresponderá ao Pleno a aprobación definitiva do expediente coas
modificacións oportunas.
De conformidade co establecido no artigo 202 da Lei de emprego público de Galicia a aprobación
inicial da modificación da RPT e o seu Texto refundido elevarase a definitiva se durante o prazo de
información pública non se formularan reclamacións, suxestións ou alegacións. Unha vez
aprobada definitivamente a modificación da Relación de Postos de Traballo publicarase no Boletín
Oficial da Provincia de Lugo e remitirase unha copia da mesma á Administración do Estado e ao
órgano competente da Comunidade Autónoma.
ANEXO II - Texto refundido da RPT ano 2020
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
INDICE
I. INTRODUCION
II. ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO XERAL
III. FICHAS INDIVIDUAIS DA RPT
I.INTRODUCION
Devido as múltiples modificacións da RPT nos últimos 4 anos considerase oportuno facer un
texto refundido da RPT actualizando e renumerando as fichas individuais da RPT, e modificando
o Organigrama administrativo para racionalizalo e reforzar a Sección económica.
A nivel de Organigrama realízanse as seguintes modificacións:

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019
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-Refórzase a Sección de Intervención que pasa a denominarse “Sección Económica”, integrando
a Sección de Intervención, a Sección de Tesourería e o Servizo de desenvolvemento local (que
dependía de Secretaría), como gran sección que englobaría Intervención e Contabilidade,
Tesourería e xestión tributaria, e Subvencións e desenvolvemento local, con un marcado carácter
de xestión de todos os actos municipais con relevancia económica.
-Simplifícase o “Organigrama administrativo xeral” que pasa a ter 5 Seccións e 13 Servizos,
especificando no mesmo documento o número de postos en cada sección e o código do persoal
adscrito a cada servizo.
A nivel de RPT se realizan as seguintes modificacións:
-Recóllese unicamente o persoal funcionario e o persoal laboral fixo ou indefinido da
Corporación, eliminando calquera referencia a persoal laboral temporal (xa que tecnicamente o
persoal laboral temporal non debe constar na RPT).
-Refúndense as seis modificacións puntuais operadas na RPT nos últimos catro anos:
1ª Modificación da RPT: Pleno xaneiro de 2016.
-Incremento das función e retribucións do posto de limpadora para equipáralo aos outros 3 postos de limpadoras.
-Creación de 2 postos de traballo de peóns de servizos múltiples como persoal laboral fixo, en execución de sentenza
firme da xurisdición social que implica, por non haber na RPT do Concello de Guitiriz postos vacantes similares, a
creación de novos postos de traballo na RPT conforme ao disposto no artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia,
para posteriormente poder dotalos orzamentariamente e incorporalos á plantilla municipal para adscribir
provisionalmente aos traballadores declarados indefinidos por sentenza, ata que se aprobe a oferta de emprego
público e sexan convocados e realizados os correspondentes procesos selectivos.
-Reclasificación da praza nº5 da RPT, “Técnico de Administración Xeral” (Grupo A1) adscrita á área económica”,
vacante pola xubilación da súa titular, que quedaría configurada como “Administrativo de administración xeral” (Grupo
C1) adscrita igualmente á área económica.

3ª Modificación da RPT: Pleno novembro 2017 (Expte 258/2017).
-Creación dun novo posto de traballo de funcionario administrativo de administración xeral, adscrito as seccións de
urbanismo e secretaría, en execución de sentenza firme da xurisdición social que implica, por non haber na RPT do
Concello de Guitiriz ningún posto vacante similar, a creación deste novo posto de traballo na RPT conforme ao
disposto no artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia, que deberá dotarse orzamentariamente e incorporarse á
plantilla municipal para poder adscribir provisionalmente á traballadora dona Eva Mª Carro Sánchez declarada
indefinida por sentenza, ata que se aprobe a oferta de emprego público e sexa convocado e realizado o
correspondente proceso selectivo

4ª Modificación da RPT: Pleno decembro 2018 (Expte: 1460/2018).
-Creación de 1 posto de traballo de peón de servizos múltiples como persoal laboral fixo, en execución de sentenza
firme da xurisdición social que implica, por non haber na RPT do Concello de Guitiriz postos vacantes similares, a
creación dese novo posto de traballo na RPT conforme ao disposto no artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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2ª Modificación da RPT: Pleno setembro 2016 (Expte: 135/2016).

Concello de Guitiriz
(LEPG), para posteriormente adscribir provisionalmente ao traballador declarado indefinido por sentenza, ata que se
aprobe a oferta de emprego público e sexa convocado e realizado o correspondente proceso selectivo.
-Creación de 21 postos de traballo de auxiliar de axuda fogar como persoal laboral fixo para regularizar a situación
deste servizo municipal ao amparo do artigo 19 da LOXE para o ano 2018, que permite unha taxa adicional de
reposición de efectivos para reducir a temporalidade no emprego público regularizando a situación do persoal laboral
temporal que estea realizando funcións estruturais dende máis de 3 anos e teñan consignación orzamentaria.
-Equiparación dos complementos específicos dos postos de Policía Local. Modificase a ficha da RPT para equiparar o
complemento específico deste posto vacante ao específico do outro posto de policía local.

5ª Modificación da RPT: Pleno setembro 2019 (Expte: 635/2019).
-Creación dunha nova praza de funcionario “Administrativo de administración xeral” (Grupo C1) adscrita a área de
Secretaría.
-Reclasificación da praza de funcionario “Técnico de Administración Xeral” (Grupo A1), que quedaría configurada como
“Administrativo de administración xeral” (Grupo C1) adscrita igualmente a Secretaría e Urbanismo.

6ª Modificación da RPT: Pleno novembro 2019 (Expte: 845/2019).

-Actualízanse puntualmente as funcións de varios postos de traballo e as retribucións daqueles
postos de traballo con salarios inferiores ao salario mínimo interprofesional de acordo co
establecido no RD 14/62/2018, de 21 de decembro.
-Renuméranse todas as fichas de postos de traballo, cun total de 34 fichas e 74 postos de
traballo.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019
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-Creación de 9 novas prazas (8 prazas de persoal laboral fixo e 1 praza de funcionario) para a estabilización de
emprego temporal do artigo 19.Uno.9 da LPXE para 2018.
-Creación de 3 novas prazas (persoal laboral fixo) en execución de sentenzas firmes da xurisdición social conforme ao
disposto no artigo 28 da Lei de emprego público de Galicia.
-Cambios no Organigrama. Actualización e renumeración das fichas individuais da RPT. Texto Refundido RPT
2019.
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-Asínase un código a cada posto de traballo, cun total de 74 co seguinte desglose:
Persoal funcionario: 18
Persoal laboral fixo: 56
-Por tanto, dende a aprobación definitiva do expediente entenderase derrogado todo aquelo que
non estea recollido neste texto refundido da RPT.
II.ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO XERAL
SECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL (6 postos)
Servicio de Secretaria y Asuntos Xerais (Códigos 01, 07,12*)
Servicio de Contratación e Patrimonio (Código 08)
Servicio de Recursos Humanos (Código 09, 04*)
SECCIÓN ECONOMICA (5 postos)
Servicio de Xestión económica (Códigos 02, 04*,10)
Servicio de Tesourería e Recadación (Códigos 03,11)
SECCIÓN DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE E INFRAESTRUCTURAS (22 postos)
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Servicio de Urbanismo (Códigos 05,12*)
Servicio de Medio Ambiente e Infraestruturas (Códigos 06, 14, 17, 18, 20 a 35)
SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES (39 postos)
Servicio de Servicios Sociais xerais (Códigos 19,13)
Servicio de Axuda no Fogar (Códigos 40, 41 a 68)
Servicio de Educación e PAI (Códigos 36 a 39)
Servicio de Centro de Día (Códigos 69 a 72)
SECCION DE SERVICIOS MULTIPLES (4 postos)
Servicio de Seguridade Cidadán (Códigos 15,16)
Servicio de Deportes e Actividades Socio-culturais (Códigos 73,74)

Persoal Funcionario (14 fichas, 18 postos)
Ficha RPT Nº2: Interventor/a. Código 02.
Ficha RPT Nº3: Técnico/a Xestión Ec. (Tesorero). Código 03.
Ficha RPT Nº4: Técnico/a de Emprego e desenvolv. local. Código 04.
Ficha RPT Nº5: Arquitecto/a Técnico/a Municipal. Código 05.
Ficha RPT Nº6: Técnico/a de Medio Ambiente. Código 06.
Ficha RPT Nº7: Administrativo/a de Secretaría (3). Código 7, 8 e 9.
Ficha RPT Nº8: Admistrativo/a da Sección económica (2). Código 10 e 11.

ACTA DO PLENO

Ficha RPT Nº1: Secretario/a. Código 01.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

III. FICHAS INDIVIDUAIS DA RPT

Ficha RPT Nº9: Administrativo/a de Secretaría-Urbanismo. Código 12.
Ficha RPT Nº11: Encargado/a de Obras e Servicios. Código 14.
Ficha RPT Nº12: Policía Local (2). Código 15 e 16.
Ficha RPT Nº13: Conserxe Instalac. Municipais. Código 17.
Ficha RPT Nº14: Conserxe Colexios e Instac. Municipais. Código 18.

Persoal laboral fixo* (20 fichas, 56 postos)
Ficha RPT Nº15: Traballadora Social. Código 19.
Ficha RPT Nº16: Conserxe Instalac. Munic.-Condutor. Código 20.
Ficha RPT Nº17: Limpador/a (2) (fixo-desc). Código 21 e 22.
Ficha RPT Nº18: Limpador/a (fixo-desc). Código 23.
Ficha RPT Nº19: Limpador/a. Código 24.

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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Ficha RPT Nº10: Auxiliar administrativa de Servizos sociais. Código 13.

Concello de Guitiriz
Ficha RPT Nº20: Peón de Servicios (2). Código 25 e 26.
Ficha RPT Nº21: Peón de Servicios múltiples (3). Código 27, 28 e 29.
Ficha RPT Nº22: Peón-coordinador Brigada Verde (fixo-desc). Código 30.
Ficha RPT Nº23: Peón Brigada Verde (2) (fixo-desc). Código 31 e 32.
Ficha RPT Nº24: Peón Brigada Verde (3). Código 33,34 e 35.
Ficha RPT Nº25: Técnico/a de Educación familiar *(persoal laboral indefinido).Código 36.
Ficha RPT Nº26: Técnico/a Medio Encargado/a PAI. Código 37.
Ficha RPT Nº27: Técnico/a Medio PAI (2). Código 38 e 39.
Ficha RPT Nº28: Traballadora social SAF. Código 40.

Ficha RPT Nº31: Auxiliar de xeriatría do CD (2). Código 70 e 71.
Ficha RPT Nº32: Cociñeiro/a do CD. Código 72.
Ficha RPT Nº33: Monitor/a de Deportes. Código 73.
Ficha RPT Nº34: Técnico/a de Turismo. Código 74.

ACTA DO PLENO

Ficha RPT Nº30: Terapeuta ocupacional do CD. Código 69.

*O posto de Técnico/a de Educación familiar (Ficha RPT Nº25, Código 36) é persoal laboral indefinido, e o único posto laboral
da RPT que non é fixo.

FICHA Nº1. Posto de traballo: Secretario/a (Código 01)

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Características esenciais: Funcionario de carreira da escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.
Grupo: A1
Escala/Subescala: HHEE/Secretaría (Categoría de Entrada)
Formación específica: Si.
Tipo de posto: Singularizado
Nº postos: 1
Vacante: 1
Forma de provisión: Concurso de méritos HHNN.
Nivel de complemento de destino (CD): 28
Complemento específico anual (CE): 18.899,86 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección de Secretaría Xeral (Xefatura de Sección).
Principais funcións do posto:
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¾

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Ficha RPT Nº29: Auxiliar de Axuda no Fogar (28). Código 41 a 68.

Xerais:
-Funcións propias de Xefatura de Sección: Coordinación de todo o persoal adscrito á sección; programación e
distribución do traballo da sección e dos servizos adscritos á mesma; delegación ou avocación puntual de funcións ao
persoal adscrito á sección; coordinación e colaboración co resto de seccións ou servizos municipais; instrumentación
das directrices políticas de acordo cos fins e obxectivos asignados á sección, etc…
-Procurar que os asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos
trámites dentro do prazo regulamentario.

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de informes, proxectos e pregos de condicións en
que polos seus coñecementos e competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Especificas HHNN:
-As sinaladas no artigo 3 do Real Decreto 128/18, do 16 de marzo (ou na norma que o substitúa), así como outras
funcións recollidas en normativa de rango legal ou regulamentario concordante coa anterior.
- As sinaladas expresamente en calquera outra norma con rango legal.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Características esenciais: Funcionario de carreira da escala de funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional.
Grupo: A1
Escala/Subescala: HHNN/Intervención-Tesourería (Categoría de Entrada).
Formación específica: Si.
Tipo de posto: Singularizado
Nº postos: 1
Vacante: 1
Forma de provisión: Concurso de méritos HHNN.
Nivel de complemento de destino (CD): 28
Complemento específico anual (CE): 18.899,86 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección Económica (Xefatura de sección).
Principais funcións do posto:
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¾

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

FICHA Nº2. Posto de traballo: Interventor/a (Código 02)

ACTA DO PLENO

Outras funcións:
-A coordinación das seccións e servizos municipais nos aspectos xurídico-administrativos relacionados coas
responsabilidades atribuídas legalmente a aquel. No exercicio da devandita función, co fin de adecuar a actuación
administrativa nos seus aspectos formais ás regras polas que se rexe e de unificar criterios, o/a Secretario/a poderá ditar
instrucións de carácter Xeral, co visto e prace da Alcaldía. -Conformidade á tramitación de expedientes de todo tipo
desde o punto de vista da normativa aplicable e do procedemento administrativo. -Coordinación dos procesos
administrativos de implantación da RPT e da Administración electrónica.

Xerais:
-Funcións propias de Xefatura de Sección: Coordinación de todo o persoal adscrito á sección; programación e
distribución do traballo da sección e dos servizos adscritos á mesma; delegación ou avocación puntual de funcións ao
persoal adscrito á sección; coordinación e colaboración co resto de seccións ou servizos municipais; instrumentación
das directrices políticas de acordo cos fins e obxectivos asignados á sección, etc…
-Procurar que os asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos
trámites dentro do prazo regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de informes, proxectos e pregos de condicións en
que polos seus coñecementos e competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
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-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Especificas HHNN:
-As sinaladas en artigo 4 do Real Decreto 128/18, do 16 de marzo (ou na norma que o substitúa), así como outras
funcións recollidas en normativa de rango legal ou regulamentario concordante coa anterior.
- As sinaladas expresamente en calquera outra norma con rango legal (estabilidade orzamentaria, etc..).

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Outras funcións:
-Auxilio na planificación da actividade económica-financeira municipal de acordo coa normativa de estabilidade
orzamentaria de aplicación.
-Colaboración con alcaldía na elaboración dos presupostos e as súas modificacións segundo as directrices de alcaldía.
-Supervisión da contabilidade da Corporación ou entidades dependentes.
-Fiscalización da formación e tramitación da Conta Xeral.
- Fiscalización da xestión tributaria local e das propostas de xestión tributaria así como das propostas de resolución de
recursos contra as mesmas.
-Supervisión das propostas de aprobación de Ordenanzas fiscais, así como dos informes económicos relativos aos
instrumentos xurídicos reguladores de taxas ou prezos públicos.
-Elaboración de estudos de custos sinxelos para determinar o custo dos servizos.
-Emisión de Circulares e Instrucións internas respecto dos procedementos de xestión de ingresos e gastos que leven a
cabo os restantes departamentos.
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FICHA Nº3. Posto de traballo: Técnico de Xestión Económica-Tesoureiro (Código 03)
¾
Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
¾
Grupo: A2
¾
Escala/Subescala: Administración Xeral, Xestión
¾
Formación específica: Si.
¾
Tipo de posto: Singularizado
¾
Nº postos: 1
¾
Vacante: No
¾
Forma de provisión: Oposición libre
¾
Provisión temporal: Comisión de servizos
¾
Nivel de complemento de destino (CD): 22
¾
Complemento específico anual (CE): 12.691,00 euros (actualizado 2019)
¾
Adscrición: Sección Económica, Servicio de Tesourería e Recaudación
(Responsable de Servicio).
¾
Principais funcións do posto:

Xerais:
-Funcións propias de Responsable de Servizo: Coordinación de todo o persoal adscrito ao servizo; programación e
distribución do traballo do servizo conforme ás directrices da xefatura do servizo; coordinación e colaboración co resto
de servizos municipais; instrumentación das directrices políticas de acordo cos fins e obxectivos asignados ao servizo,
etc…
-Procurar que os asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos
trámites dentro do prazo regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de informes, proxectos e pregos de condicións en
que polos seus coñecementos e competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días.
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-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Funcións específicas de Tesourería:
-Manexo e custodia de fondos, valores e efectos da Entidade: a) Execución do "Plan de Disposición de Fondos" da
Tesourería para a óptima xestión dos recursos líquidos dispoñibles.
b) Xestión integral do endebedamento a curto prazo
c) Prestar o servizo de Caixa

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Funcións específicas de Tesourería e Xestión tributaria:
-Xefatura
dos
servizos
de
Recadación:
a)
Dirixir
e
coordinar
a
función
recadatoria.
b) Xestión de cobranza en período voluntario, sen prexuízo das atribucións das demais dependencias competentes en
materia de xestión e control dos devanditos créditos e dereitos, sen prexuízo dos convenios con outras administracións
nesta materia.
c) Realizar a xestión de cobranza en vía executiva directamente e exercer o control, no seu caso, da recadación
executiva realizada a través dos Organismos delegados para a devandita materia, sen prexuízo dos convenios con
outras administracións nesta materia.
d) Tramitar os expedientes de aprazamento e fraccionamento.
e)
Exercer
o
control
da
recadación
realizada
a
través
das
entidades
colaboradoras.
f) Ditar a Providencia de constrinximento e verificar os intereses de demora por ingresos fóra de prazo.
-Dirección da xestión tributaria local.
Outras funcións:
-As sinaladas no artigo 169.1 b) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, nas materias seguintes:
Desenvolvemento de tarefas de xestión administrativa e apoio de nivel intermedio comúns á actuación da
Administración; fundamentalmente nos procedementos administrativos e económico-financeiros da Sección de
Tesourería e Recadación.
-Confeccionar as nóminas do persoal municipal (funcionarios, laborais, Corporación Municipal)
-Relación coa Mutua de accidentes de traballo e enfermidades profesionais, así como das prestacións.
-Tramitación e liquidación dos Seguros Sociais, Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (I. R. P. F.), etc…

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Características esenciais: Persoal funcionario propio da Corporación Local.
Grupo: A1/A2
Escala/Subescala: Administración Xeral, Técnica
Formación específica: Si.
Tipo de posto: Singularizado
Nº postos: 1
Vacante: No
Forma de provisión: Oposición libre
Provisión temporal: Comisión de servizos
Nivel de complemento de destino (CD): 24
Complemento específico anual (CE): 13.756,54 euros (actualizado 2019)
*Dobre Adscrición: Sección Económica, Servicio de Xestión económica
Sección de Secretaria, Servicio de RRHH
Principais funcións do posto:
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FICHA Nº4 . Posto de traballo: Técnica de Emprego e desenvolvemento local (Código 04*)

Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos trámites dentro do prazo
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regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
- Confección de notificacións ou comunicacións na súa materia e traslado a Rexistro Xeral para que sexan rexistradas
de saída con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019
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ACTA DO PLENO

Unidade de Xestión económica e Desenvolvemento Local:
-Xestión dos expedientes relativos a calquera transferencias correntes ou de capital, tanto referidas a ingresos como a
gastos que afecten o Concello. En determinados casos esta xestión poderá ser compartida con outros órganos, no
sentido de ter un coñecemento e participación directa das implicacións financeiras daqueles
-Xestión dos trámites requiridos en cada momento en relación á Base de Datos Nacional de Subvencións, ou outros
destinos similares afectados pola xestión do apartado anterior
-Xestión dos convenios que se poidan subscribir con outras Administracións Públicas, organismos públicos e as
entidades de dereito público vinculados ou dependentes, Universidades públicas, e calquera outros entes de dereito
público privado que teña ou poidan ter nalgún caso algunha relevancia respecto do presuposto. En determinados casos
esta xestión poderá ser compartida con outros órganos, no sentido de ter un coñecemento e participación directa das
implicacións financeiras daqueles.
-Procura e tramitación de subvencións para o Concello outorgadas por outras administracións ou institucións públicas ou
privadas, e información aos particulares sobre subvencións municipais ou doutras administracións públicas.
-Difusión e estímulo das potenciais oportunidades de creación de actividade entre persoas desocupadas, promotores,
emprendedores e institucións colaboradoras.
-Promoción de iniciativas de índole económico e social orientadas a dinamizar e impulsar actividades empresariais que
reactiven a economía e o emprego no municipio.
-Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais para consolidalos en empresas xeradoras de novas
ocupacións, asesorando e informando sobre a viabilidade técnica, económica e financeira e, en Xeral, sobre os plans
para creación de empresas.
-Apoio a promotores das empresas, unha vez constituídas estas, acompañando tecnicamente a estes durante as
primeiras etapas de funcionamento mediante a aplicación de técnicas de consultoría en xestión empresarial e asistencia
nos procesos formativos adecuados para coadyuvar á boa marcha das empresas creadas.
-Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados de proxectos empresariais de promoción económica local e
iniciativas innovadoras para a xeración de emprego no ámbito local, que identifican novas actividades económicas e
posibles emprendedores.
-Promover e supervisar os programas de fomento de ocupación e orientación laboral no ámbito local en colaboración co
servizo de emprego e outras administracións públicas con competencias na materia
-Informar, asesorar e orientar sobre recursos existentes para a creación de emprego.
- Desenvolver os programas de inserción laboral e os proxectos de escolas taller e casas de oficio.
-Outras funcións xenéricas que lle sexan encomendadas propias da titulación.
Unidade de RRHH:
-Xestión de incidencias propias da vida laboral dos empregados municipais laborais: nomeamentos, contratos laborais,
mantemento do expediente persoal, cesamentos, situacións administrativas, permisos, licenzas, etc…
-Seguridade e hixiene, prevención de accidentes e saúde laboral dos traballadores municipais; seguimento do comité de
seguridade e saúde municipal.
-Participación na Negociación Colectiva nos órganos de representación sindical (Mesa Xeral de Negociación, Comisión
Paritaria, etc.), das materias establecidas na lexislación vixente, tanto para o persoal funcionario como o suxeito ao
réxime laboral, levantando acta dos puntos negociados e dos pactos, acordos ou convenios consensuados.
-Xestión de convenios coa Universidade e demais Entes Públicos educativos, para a realización de prácticas como
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bolseiros, alumnos das devanditas Entidades.
-Asesoramento xurídico laboral.
-Comunicación co I. N.E.M., Tesourería Xeral da Seguridade Social, I. N. S.S., Inspección de Traballo e, calquera outro
organismo relacionados coas funcións do ámbito.

FICHA Nº 5. Posto de traballo: Arquitecta Técnica Municipal (Código 05)
Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación
Municipal.
¾
Grupo: A2
¾
Escala/Subescala: Administración Especial, Técnica
¾
Formación específica: Si
¾
Tipo de posto: Singularizado
¾
Nº postos: 1
¾
Vacante: No
¾
Forma de provisión: Oposición libre
¾
Provisión temporal: Comisión de servizos
¾
Nivel de complemento de destino (CD): 24
¾
Complemento específico anual (CE): 15.471,40 euros (actualizado 2019)
¾
Adscrición: Sección de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestruturas (Xefatura de
Sección), Servicio de Urbanismo (Responsable do Servicio).
¾
Principais funcións do posto:
Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

¾
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Xerais:
-Funcións propias de Xefatura de Sección: Coordinación de todo o persoal adscrito á sección; programación e
distribución do traballo da sección e dos servizos adscritos á mesma; delegación ou avocación puntual de funcións ao
persoal adscrito á sección; coordinación e colaboración co resto de seccións ou servizos municipais; instrumentación
das directrices políticas de acordo cos fins e obxectivos asignados á sección, etc…
-Procurar que os asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos
trámites dentro do prazo regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de informes, proxectos e pregos de condicións en
que polos seus coñecementos e competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Específicas do posto:
-Informe e asesoramento técnico nos procedementos de outorgamento de licenzas de obras menores e maiores: de
edificación, demolición, primeira ocupación e parcelación, etc….
-Informe e asesoramento técnico no procedemento de outorgamento de licenzas de apertura de establecementos e
actividades.
-Informe e asesoramento técnico en expedientes por infraccións urbanísticas ou expedientes sancionadores incoados
polo Concello.
-Informe de proxectos de urbanización de iniciativa municipal que se redacten por outras Administracións Públicas ou a
iniciativa privada.
-Apoiar ou colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de informes, proxectos e pregos de condicións en
que polos seus coñecementos e competencias requíraselle.
-Desenvolvemento e supervisión integral da actividade urbanística municipal: Plan, Intervención e a Xestión Urbanística,
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así como na execución e desenvolvemento técnico de obras, proxectos e infraestruturas municipais.
-Colaboración técnica coa empresa contratada polo Concello para redacción de Plans Xerais, Plans Parciais, Plans de
Reforma Interior, Plans Especiais, Estudos de Detalle de iniciativa municipal, Proxectos Supramunicipais, Proxectos de
Urbanización e de Infraestruturas, Proxectos de reparcelación ou proxectos de expropiación.
- Redacción e/ou supervisión de proxectos ou memorias de obras municipais e dirección técnica ou supervisión de obras
de iniciativa municipal ou particular.
-Responsable de contratos de obras ou servizos municipais cando sexa nomeada pola alcaldía ou Xunta de Goberno
Local coas facultades establecidas na normativa de contratos do sector público.
-Outras funcións xenéricas que lle sexan encomendadas propias da titulación de Arquitectura Técnica.

FICHA Nº 6. Posto de traballo: Técnico de Medio Ambiente (Código 06)

ACTA DO PLENO

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
Grupo: A1/A2
Escala/Subescala: Administración Especial, Subescala Técnica.
Formación específica: Si
Tipo de posto: Singularizado
Nº postos: 1
Vacante: No
Forma de provisión: Oposición libre
Provisión temporal: Comisión de servizos
Nivel de Complemento de destino (CD): 24
Complemento específico anual (CE): 16.745,68 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestruturas, Servicio
de Medio Ambiente e Infraestruturas (Responsable do Servicio).
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Xerais:
-Funcións propias de Xefatura de Sección: Coordinación de todo o persoal adscrito á sección; programación e
distribución do traballo da sección e dos servizos adscritos á mesma; delegación ou avocación puntual de funcións ao
persoal adscrito á sección; coordinación e colaboración co resto de seccións ou servizos municipais; instrumentación
das directrices políticas de acordo cos fins e obxectivos asignados á sección, etc…
-Procurar que os asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos
trámites dentro do prazo regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de informes, proxectos e pregos de condicións en
que polos seus coñecementos e competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
-Atención ao público de carácter Xeral e integral en materia de medio ambiente e infraestruturas a modo de Oficina
Municipal de Atención ao Cidadán (OMAC), canalizando toda a información do Servizo de Medio Ambiente en primeira
instancia (solicitudes, documentación a achegar, requisitos a cumprir, termos e prazos, etc…) coa dobre finalidade de
prestar un mellor servizo ao cidadán e evitar derivarlle a outras dependencias municipais.
Dirección de servizos:
-Dirección executiva e supervisión do persoal dos seguintes servizos municipais integrados no Servizo de Medio

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Ambiente: Operarios de auga potable, rede de sumidoiros e estacións depuradoras de augas residuais; de limpeza viaria
e recollida de residuos; Operarias de limpeza de edificios e instalacións municipais; Operarios de limpeza e mantemento
dos parques, xardíns e espazos verdes municipais (Brigada Verde) Operarios de obras e servizos de mantemento
( servizos múltiples) Conserxes de edificios e instalacións municipais, etc….
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Técnicas:
-Elaboración de estudos ou informes técnicos sobre aspectos directamente relacionados co medio ambiente municipal e
a sustentabilidade municipal.
-Redacción de estudos, proxectos ou memorias en materia da súa competencia, e colaboración específica na súa
materia dentro dos estudos, proxectos ou memorias de obras ou infraestruturas que se redacten por outros técnicos
municipais.
- Redacción de memorias, presupostos e demais documentos técnicos necesarios para a solicitude ou xustificación de
subvencións doutras administracións ou entes públicos ou privados.
-Responsabilidade administrativa dos expedientes que se tramiten sobre asuntos ambientais, emitindo os informes
correspondentes e formulando propostas de resolución.
-Responsabilidade técnico-administrativa no procedemento de outorgamento de licenzas de apertura de
establecementos e actividades con efectos ambientais, valorando se as solicitudes presentadas puidesen estar
sometidas ou non ao devandito trámite ambiental, así como nas diversas incidencias que xurdan durante o mesmo.
-A recepción e informe sobre denuncias, solicitudes de información e suxerencias sobre situacións específicas
concernentes ao medio ambiente; e tramitación de autorizacións de plantacións e tallas.
-Supervisión técnica en materia de aperturas de establecementos e de funcionamento dos mesmos desde o punto de
vista medio-ambiental.
-Informe e asesoramento en cuestións ambientais previstas na lexislación estatal ou autonómica sobre sanidade.
-Supervisión e informe dos estudos de impacto ambiental ou similares que se presenten no Concello.
-Vixilancia do cumprimento de ordenanzas municipais en materia de medio ambiente, residuos, contaminación acústica,
plantacións forestais e talle de árbores, impulsando no seu caso as actuacións administrativas que procedan.
-Outras funcións xenéricas que lle sexan encomendadas propias da titulación en materia de medio ambiente.

FICHA Nº 7. Posto de traballo: Administrativo/a (3) (Códigos 07, 08 e 09)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Planificación:
-Colaboración, na medida do posible e cos medios con que se dispoña, para a implantación paulatina e mantemento
dun sistema de infraestruturas municipais: cartografía, redes de auga, de iluminación pública, rede viaria (actualización
do rueiro municipal), Patrimonio municipal, etc…
-Diagnóstico do estado do medio ambiente municipal no medio urbano, industrial e natural; así como a elaboración de
plans e programas de protección e conservación do medio a medio e longo prazo.
-Propoñer accións concretas para a conservación e potenciación dos valores naturais, control da contaminación e
mellora das condicións ambientais do termo municipal (informes, propostas, divulgación, educación, control, etc.):
Remodelación e mellora paisaxística das actuais zonas axardinadas; programas de xestión de residuos urbanos e
asimilables; campañas de sensibilización cidadá para mellorar a separación selectiva de residuos e a reciclaxe, etc…

Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
Grupo: C1
Escala/Subescala: Administración Xeral, Administrativa
Formación específica: No.
Tipo de posto: Base ou non singularizado
Nº de postos: 3
Vacantes: 1
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Nivel de complemento de destino (CD):18
Complemento específico anual (CE): 7.529,90 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección de Secretaría Xeral, Servicio de Secretaría e Asuntos Xerais,
Servicio de Contratación e Patrimonio, e Servicio de RRHH.

Concello de Guitiriz
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¾

Principais funcións do posto:
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Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos trámites dentro do prazo
regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
- Confección de notificacións ou comunicacións na súa materia e traslado a Rexistro Xeral para que sexan rexistradas
de saída con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

FICHA Nº 8. Posto de traballo: Administrativo/a Sección Económica (2) (Códigos 10 y 11)
¾
Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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Específicas do posto:
-As sinaladas no artigo 167.2 e 169.1 c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, como auxilio, trámite e
colaboración en tarefas administrativas das distintas Unidades ás que está adscrito o posto de traballo, en concreto as
seguintes:
- Utilización de follas de cálculo e bases de datos informatizadas, así como o mantemento actualizado das
mesmas.
- Cálculo de liquidacións dos diversos tributos municipais.
-Responder as demandas de información dos cidadáns, atendendo persoalmente ao público, operando nun
sistema telefónico conmutado, ou utilizando calquera outro medio adecuado para transmitir información.
- Buscar, recoller, preparar e arquivar a información necesaria.
- Arquivo e recuperación de documentos en oficinas Xerais.
- Ingresar, verificar e corrixir datos e realizar consultas en computadores.
- Recepción, tramitación e contestación de avisos, queixas e suxerencias.
-Xestión do Rexistro Xeral Municipal de entrada e saída de documentos tratando que:
-Toda a documentación que entra no Concello por mostrador, por correo ou por calquera outro medio sexa
debidamente rexistrada (entradas), salvo orde expresa de secretaría, alcaldía ou tenencia de alcaldía de réxime interior.
-Todas as notificacións ou comunicacións confeccionadas polos distintos Servizos ou Unidades sexan
debidamente cursadas e rexistradas (saídas) con celeridade.
-Distribución e repartición diario de todos os documentos rexistrados aos Responsables de Servizo de acordo coas
instrucións de secretaría, e previa supervisión de alcaldía ou tenencia de alcaldía de réxime interior.
-Xestión do taboleiro municipal de anuncios e do taboleiro de anuncios telemático da páxina web do Concello, con
especial atención aos anuncios publicados no perfil do contratante do Concello.
-Atención ao público de carácter Xeral e integral a modo de Oficina Municipal de Atención ao Cidadán ( OMAC), tratando
de dar a máxima información posible ao cidadán en primeira instancia (solicitudes, documentación a achegar, requisitos
a cumprir, termos e prazos, etc…) coa dobre finalidade de prestar un mellor servizo ao cidadán e evitar derivarlle a
outros servizos ou unidades para a obtención de información básica que podería obterse desde oficinas Xerais.
-Xestión do Padrón de habitantes e relacións e coordinación co I.N.E.
-Tramitación de todo tipo de autorizacións ou licenzas municipais que non correspondan expresamente a outros servizos
ou unidades municipais (festas, ocupación de vía pública, uso temporal de instalacións municipais, mercados, taxis,
animais perigosos, etc…), de acordo cos modelos e procedementos de secretaría.
-Auxilio puntual e apoio a secretaría en materia de Contratación, RRHH ou Desenvolvemento Local.
-Auxilio puntual e apoio a secretaría en materia de Patrimonio ou Reclamacións ou Sancións.
-Auxilio e apoio a secretaría na redacción de notificacións e comunicacións de resolucións de alcaldía e de acordos de
órganos colexiados de goberno.

Concello de Guitiriz
Grupo: C1
Escala/Subescala: Administración Xeral, Administrativa
Formación específica: No.
Tipo de posto: Base ou non singularizado
Nº de postos: 2
Vacantes: 1
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Nivel de complemento de destino (CD):18
Complemento específico anual (CE): 7.529,90 euros (actualizado 2019)
¾
Adscrición: Sección Económica, Servicio de Xestión económica, Servicio
Tesourería e Recadación.
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

de
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Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos trámites dentro do prazo
regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
- Confección de notificacións ou comunicacións na súa materia e traslado a Rexistro Xeral para que sexan rexistradas
de saída con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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Específicas do posto:
-As sinaladas no artigo 167.2 e 169.1 c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, como auxilio, trámite e
colaboración en tarefas administrativas da unidade á que está adscrito o posto de traballo, en concreto as seguintes:
-Asistencia aos postos de Intervención e Tesourería municipal.
-Levanza, desenvolvemento e seguimento da contabilidade financeira da Corporación.
-Auxilio e colaboración con intervención na formación da Conta Xeral, as memorias correspondentes, os estados
integrados e consolidados e a documentación complementaria que debe ser remitida ao Tribunal de Contas.
-Tramitación e control de pagos e de devolucións de ingresos.
-Tramitación e presentación de tributos da Axencia Tributaria estatal ou autonómica, ou de calquera outra administración
(salvo os 190).
– Utilización de follas de cálculo e bases de datos informatizadas, así como o mantemento actualizado das mesmas.
- Cálculo de liquidacións dos diversos tributos municipais.
-Responder as demandas de información dos cidadáns, atendendo persoalmente ao público, operando nun sistema
telefónico conmutado, ou utilizando calquera outro medio adecuado para transmitir información.
- Buscar, recoller, preparar e arquivar a información necesaria.
- Arquivo e recuperación de documentos en oficinas xerais.
- Ingresar, verificar e corrixir datos e realizar consultas en computadores.
- Recepción, tramitación e contestación de avisos, queixas e suxerencias.
-Xestión do Rexistro de entrada e saída de documentos da área económica.
-Todas as notificacións ou comunicacións confeccionadas pola área económica sexan debidamente cursadas e
rexistradas (saídas) con celeridade.
-Atención ao público de carácter integral na área económica a modo de Oficina Municipal de Atención ao Cidadán
( OMAC), tratando de dar a máxima información posible ao cidadán en primeira instancia (solicitudes, documentación a
achegar, requisitos a cumprir, termos e prazos, etc…) coa dobre finalidade de prestar un mellor servizo ao cidadán e
evitar derivarlle a outros servizos ou unidades para a obtención de información básica.

Concello de Guitiriz

FICHA Nº 9. Posto de traballo: Administrativo/a Secretaría-Urbanismo (Código 12*)

ACTA DO PLENO

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
Grupo: C1
Escala/Subescala: Administración Xeral, Administrativa
Formación específica: No.
Tipo de posto: Base ou non singularizado
Nº de postos: 1
Vacantes: 1
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Nivel de complemento de destino (CD):18
Complemento específico anual (CE): 7.529,90 euros (actualizado 2019)
*Doble Adscrición: -Sección de Secretaría Xeral, Servicio de Contratación e
Patrimonio, Servicio de Secretaría e Asuntos Xerais
-Sección de Urbanismo, Medio Ambiente e Infraestruturas,
Servicio de Urbanismo
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos trámites dentro do prazo
regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
- Confección de notificacións ou comunicacións na súa materia e traslado a Rexistro Xeral para que sexan rexistradas
de saída con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Específicas do posto:
-As sinaladas no artigo 167.2 e 169.1 c) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, como auxilio, trámite e
colaboración en tarefas administrativas das distintas Unidades ás que está adscrito o posto de traballo, en concreto as
seguintes:
- Utilización de follas de cálculo e bases de datos informatizadas, así como o mantemento actualizado das
mesmas.
- Cálculo de liquidacións dos diversos tributos municipais.
-Responder as demandas de información dos cidadáns, atendendo persoalmente ao público, operando nun
sistema telefónico conmutado, ou utilizando calquera outro medio adecuado para transmitir información.
- Buscar, recoller, preparar e arquivar a información necesaria.
- Arquivo e recuperación de documentos en oficinas Xerais.
- Ingresar, verificar e corrixir datos e realizar consultas en computadores.
- Recepción, tramitación e contestación de avisos, queixas e suxerencias.
-Xestión do Rexistro Xeral Municipal de entrada e saída de documentos tratando que:
-Toda a documentación que entra no Concello por mostrador, por correo ou por calquera outro medio sexa
debidamente rexistrada (entradas), salvo orde expresa de secretaría, alcaldía ou tenencia de alcaldía de réxime interior.
-Todas as notificacións ou comunicacións confeccionadas polos distintos Servizos ou Unidades sexan

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
debidamente cursadas e rexistradas (saídas) con celeridade.
-Distribución e repartición diario de todos os documentos rexistrados aos Responsables de Servizo de acordo coas
instrucións de secretaría, e previa supervisión de alcaldía ou tenencia de alcaldía de réxime interior.
Na Unidade de Reclamacións, Sancións e Defensa xurídica:
-Tramitación de expedientes de reclamacións formuladas por particulares por danos padecidos como consecuencia do
funcionamento dos servizos públicos municipais así como as notificacións ou comunicacións que se deriven deses
expedientes.
- Tramitación de reclamacións formuladas polo Concello fronte aos particulares, polos danos producidos a bens da
propiedade municipal.
- Instrución de expedientes de sancionadores en materia de tráfico, actividades recreativas, venda ambulante, etc…
incoados polo Concello, así como as notificacións ou comunicacións que se deriven deses expedientes.
-Colaboración administrativa cos restantes Servizos Municipais cando sexa requirido pola alcaldía ou a secretaría
municipal.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019
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Na Unidade de Patrimonio:
-Inventario de Bens Municipais, formación, conservación e actualización.
-Tramitación de expedientes relacionados co Patrimonio Municipal Inmobiliario: adquisición, expropiación, disposición,
destino, utilización, alleamento, permuta de bens e cesión de bens a outras Administracións Públicas.
-Escrituras e outros Instrumentos públicos. Preparación, comprobación e execución.
-Expedientes de investigación, recuperación de oficio, deslinde, desafiuzamentos, destino, utilización e alteración da
cualificación xurídica de bens municipais.
-Control e tramitación de Edictos sobre inmatriculación de bens por terceiros.
-Expedientes de inmatriculación, agrupación e declaración de obra nova de leiras municipais e a súa inscrición no
Rexistro da Propiedade. Coordinación co Servizo de Urbanismo neste sentido.
-Tramitación de cesións de terreos para viario derivadas de licenzas de obras. Coordinación co Servizo de Urbanismo
neste sentido.

FICHA Nº 10. Auxiliar Administrativa de Servicios Sociais (Código 13)
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Na Unidade Xurídico-administrativa do Servizo de Urbanismo:
- Tramitación de procedementos de outorgamento de licenzas (de obras, de edificación, demolición, primeira ocupación,
parcelación, etc….) e comunicacións previas de obras e actividades, así como nas incidencias que xurdan durante os
mesmos.
-Tramitación de expedientes de reposición de legalidade urbanística por infraccións urbanísticas ou ambientais, así
como de expedientes sancionares.
-Tramitación de expedientes de licenzas de actividades, así como nas diversas incidencias que xurdan durante o
mesmo.

Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
Grupo: C2
Escala/Subescala: Administración Xeral, Auxiliar Administrativa
Formación específica: No.
Tipo de posto: Base o no singularizado
Nº de postos: 1
Vacantes: 1
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nivel de complemento de destino (CD):12
Complemento específico anual (CE): 3.559,92 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección de Servicios Sociais, Servicio de Servicios Sociais e Servicio
SAF.
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os

Concello de Guitiriz
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asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos trámites dentro do prazo
regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
- Confección de notificacións ou comunicacións na súa materia e traslado a Rexistro Xeral para que sexan rexistradas
de saída con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

FICHA Nº 11. Posto de Traballo: Encargado de Obras e Servicios (Código 14)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Específicas do posto:
-As sinaladas no artigo 167.2 e 169.1 d) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, como auxilio, trámite e
colaboración en tarefas administrativas das distintas Unidades ás que está adscrito o posto de traballo, en concreto as
seguintes:
-Labores de mecanografía, taquigrafía, despacho de correspondencia, cálculo sinxelo, manexo de máquinas, e outros
similares….
- Utilización de follas de cálculo e bases de datos informatizadas, así como o mantemento actualizado das mesmas.
- Cálculo de liquidacións de tributos municipais de servizos sociais.
-Escribir en substitución de persoas analfabetas ou con dificultades de escritura, e encher impresos de liquidación de
tributos municipais.
-Responder as demandas de información dos cidadáns, atendendo persoalmente ao público, operando nun sistema
telefónico conmutado, ou utilizando calquera outro medio adecuado para transmitir información.
- Buscar, recoller, preparar e arquivar a información necesaria.
- Arquivo e recuperación de documentos.
- Ingresar, verificar e corrixir datos e realizar consultas en computadores.
- Recepción, tramitación e contestación de avisos, queixas e suxerencias.
-Atención ao público de carácter Xeral e integral en materia de servizos sociais a modo de Oficina Municipal de Atención
ao Cidadán ( OMAC), canalizando toda a información do Servizo de Servizos sociais en primeira instancia (solicitudes,
documentación a achegar, prestacións, requisitos a cumprir, subvencións, termos e prazos, etc…) coa dobre finalidade
de prestar un mellor servizo ao cidadán e evitar derivarlle a outras dependencias municipais.
-Colaboración e apoio administrativo ás actividades, programas e plans de actuación municipal nas distintas Unidades
de Servizos Sociais, de acordo coas instrucións do Responsable do Servizo.
-Tramitación administrativa e seguimento de expedientes de subvencións relacionados coa materia.
-Tramitación administrativa e seguimento dos programas de axuda no fogar, Punto de Atención á Infancia e Centro de
Día, de acordo coa normativa autonómica e as ordenanzas municipais que regulan a materia.

Características esenciais: Persoal funcionario propio da Corporación Municipal.
Escala/Subescala: Administración Especial, Servicios Especiais
Grupo: C2
Formación específica: No.
Tipo de posto: Base ou non singularizado
Nº postos: 1
Vacante: 1
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nivel de complemento de destino (CD): 14
Complemento específico anual (CE): 11.109,98 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Ambiente e Infraestruturas.
¾
Principais funcións do posto:
Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
Grupo: C1
Escala/Subescala: Administración Especial, Servicios Especiales
Formación específica: Si.
Tipo de posto: Base ou non singularizado
Nº de postos: 2
Vacantes: 1
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso (mobilidade)
Nivel de complemento de destino (CD): 16
Complemento específico anual (CE): 11.344,62 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección de Servicios Múltiples, Servicio de Seguridade Cidadán.
Principais funcións do posto:
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FICHA Nº 12. Posto de traballo: Policía Local (2) (Código 15 e 16)

ACTA DO PLENO

Específicas do posto:
-Reparación, mantemento e conservación de inmobles, instalacións e infraestruturas municipais (edificios, vías públicas,
instalacións deportivas, etc…), con realización de tarefas propias de (albalenería, fontanería, pintura, etc…
- Mantemento das depuradoras e potabilizadoras, da rede de distribución de auga potable e a rede de saneamento
municipais, etc…
-Encargado do persoal de servizos varios e do persoal que eventualmente sexa contratado para a realización de obras
ou servizos de reparación ou mantemento municipais.
-Realizar as tarefas que lle encomende a Alcaldía, no exercicio dos seus funcións, referidas aos diferentes servizos
municipais e acordes ao seu cualificación.

Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos trámites dentro do prazo
regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
- Confección de notificacións ou comunicacións na súa materia e traslado a Rexistro Xeral para que sexan rexistradas
de saída con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

FICHA Nº 13. Posto de Traballo: Conserxe de instalacións municipais (Código 17)

ACTA DO PLENO

Específicas do posto:
- As funcións policiais básicas prevista na Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, na Lei Orgánica
de Seguridade Cidadá, e na Lei de Coordinación de Policía Local de Galicia:
- Protexer ás autoridades das corporacións locais e vixiar ou custodiar os seus edificios e instalacións.
-Ordenar, regular, sinalizar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da súa competencia no chan urbano
legalmente delimitado, de acordo co establecido nas normas de tráfico e seguridade viaria.
- Instruír atestados por accidentes de circulación no ámbito da súa competencia dentro do chan urbano legalmente
delimitado.
- Policía administrativa, no relativo ás ordenanzas, bandos e demais disposicións municipais dentro do ámbito da súa
competencia.
- Participar nas funcións da Policía xudicial, na forma establecida na normativa vixente.
- A prestación de auxilio, nos casos de accidentes, catástrofe ou calamidade pública, participando, na forma prevista nas
leis, en canto á execución dos plans de protección civil.
- Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos delictivos no marco de
colaboración establecido nas xuntas de seguridade.
-Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa Policía de Galicia na
protección das manifestacións e o mantemento do orde en grandes concentracións humanas, cando sexan requiridos
para iso.
- Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para iso.
- Calquera outras funcións en materia de seguridade pública que, de acordo coa lexislación vixente, sexanlles
encomendadas.
- Protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades e contribuirán a garantir a seguridade cidadá e a consecución do
benestar social, cooperando con outros axentes sociais, especialmente nos ámbitos preventivo, asistencial e de
rehabilitación.
- O cumprimento das funcións policiais propias do servizo. A realización de funcións planificadas polos seus superiores.
-Control e vixilancia de feiras, mercados, festas e calquera tipo de eventos ou actividades públicos ou privados que se
desenvolvan no termo municipal. -Aqueloutras funcións policiais que se poidan establecer na correspondente
Ordenanza municipal de tráfico e circulación.
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Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
Grupo: A.P.
Escala/Subescala: Administración Xeral, Subalterna
Formación específica: No.
Tipo de posto: Base ou non singularizado
Nª de postos: 1
Vacante: No
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Nivel de complemento de destino (CD): 14
Complemento específico anual (CE): 5.605,74 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas.
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Específicas do posto:
-As sinaladas no artigo 167.2 e 169.1 e) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, como tarefas de vixilancia
e custodia interior de oficinas, conserxería, información Xeral, apertura e peche das instalacións, atención persoal e
telefónica, realización de fotocopias, custodia de chaves, apagado e aceso de luces, ou outras análogas en edificios e
instalacións municipais.
-Servizos Xerais e servizos varios como control instalacións (ascensores, calefacción, extintores); control do estado de
mantemento e limpeza das instalacións; reparacións sinxelas de fontanería, sanitarios, electricidade, informática; partes
de avarías eléctricas ou doutro tipo e comunicación de anomalías; control e repartición de material e reposicións;
recollida e traslado de aveños; revisión e mantemento do caixa de primeiros auxilios de primeiros auxilios, etc…
-Apoio puntual ao servizo de deportes e actividades socioculturais, como dar información sobre as distintas actividades,
prazos, cotas, folletos de inscrición, etc…

FICHA Nº 14. Posto de Traballo: Conserxe colexio ou instalacións municipais (Código 18).

ACTA DO PLENO

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Características esenciais: Funcionario de carreira propio da Corporación Local.
Grupo: A.P.
Escala/Subescala: Administración Xeral, Subalterna
Formación específica: No.
Tipo de posto: Base ou non singularizado
Nª de postos: 1
Vacante: No
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Nivel de complemento de destino (CD): 14
Complemento específico anual (CE): 8.305,50 euros (actualizado 2019)
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas.
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos ou asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Específicas do posto:
-As sinaladas no artigo 167.2 e 169.1 e) do Real Decreto Lexislativo 781/1986, do 18 de abril, como tarefas de vixilancia
e custodia interior de oficinas, conserxería, información Xeral, apertura e peche das instalacións, atención persoal e
telefónica, realización de fotocopias, custodia de chaves, apagado e aceso de luces, ou outras análogas en edificios e
instalacións municipais.
-Servizos Xerais e servizos varios como control instalacións (ascensores, calefacción, extintores); control do estado de
mantemento e limpeza das instalacións; reparacións sinxelas de fontanería, sanitarios, electricidade, informática; partes
de avarías eléctricas ou doutro tipo e comunicación de anomalías; control e repartición de material e reposicións;
recollida e traslado de aveños; revisión e mantemento do caixa de primeiros auxilios de primeiros auxilios, etc…

FICHA Nº 15. Posto de traballo: Traballadora Social (Código 19)
¾
¾

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A2
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Formación específica: Si
Tipo de posto: Singularizado
Nº de postos: 1
Vacantes: No.
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 31.248,42 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servicios Sociais (Xefatura de Sección), Servicio de
Servicios Sociais (Responsable de Servicio)´
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Xerais:
- Funcións propias de Xefatura de Sección: Coordinación de todo o persoal adscrito á sección; programación e
distribución do traballo da sección e dos servizos adscritos á mesma; delegación ou avocación puntual de funcións ao
persoal adscrito á sección; coordinación e colaboración co resto de seccións ou servizos municipais; instrumentación
das directrices políticas de acordo cos fins e obxectivos asignados á sección, etc…
-Procurar que os asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos
trámites dentro do prazo regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de informes, proxectos e pregos de condicións en
que polos seus coñecementos e competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

FICHA Nº 16. Posto de Traballo: Conserxe instalacións municipais-condutor (Código 20).
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Específicas do posto:
- Funcións xenéricas propias da titulación de Traballador Social.
-Dirección e xestión das competencias, actividades, programas e plans de actuación municipal nas distintas Unidades
dos Servizos Sociais Comunitarios, ben sexan en execución de competencias propias ou delegadas da Xunta de Galicia
ou outras administracións públicas.
- Emisión de informes, dirección técnica de programas, tramitación de expedientes de servizos sociais, e seguimento de
exptes de subvencións relacionados coa materia.
-Informar, asesorar e orientar ás persoas, familias e colectivos sociais sobre os dereitos, obrigacións e recursos en
materia de servizos sociais.
-Coordinación de todas aquelas xestións precisas para o desenvolvemento dos programas e actividades derivadas do
funcionamento ordinario das mesmas.
- Redacción de memorias, presupostos e demais documentos técnicos necesarios para a solicitude ou xustificación de
subvencións doutras administracións ou entes públicos ou privados.

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A.P.
Formación específica: No, Carne conducir tipo C
Nº de postos: 1
Vacante: No
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 22.771,70 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
¾

Ambiente e Infraestruturas.
Principais funcións do posto:

Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos ou asuntos que se encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

FICHA Nº 17. Posto de Traballo: Limpadora (2) (Código 21, 22)

ACTA DO PLENO

Específicas do posto:
-Tarefas de vixilancia e custodia interior de oficinas, conserxería, información Xeral, apertura e peche das instalacións,
atención persoal e telefónica(fax), realización de fotocopias, custodia de chaves, apagado e aceso de luces, ou outras
análogas en edificios e instalacións municipais.
-Servizos Xerais e servizos varios como control instalacións (ascensores, calefacción, extintores); control do estado de
mantemento e limpeza das instalacións; reparacións sinxelas de fontanería, sanitarios, electricidade, informática; partes
de avarías eléctricas ou doutro tipo e comunicación de anomalías; control e repartición de material e reposicións;
recollida e traslado de aveños; revisión e mantemento do caixa de primeiros auxilios de primeiros auxilios, etc…
-Distribución e repartición diario de todos os documentos rexistrados aos Responsables de Servizo de acordo coas
instrucións de secretaría, e previa supervisión de alcaldía ou tenencia de alcaldía de réxime interior.
-Colaboración na atención ao público nas dependencias municipais, facendo fotocopias, mostrando padróns, planos
catastrais, etc.
-Notificacións e comunicacións aos interesados dentro do termo municipal.
-Calquera outro cometido relativo aos servizos municipais e acorde ao seu cualificación, ordenado pola alcaldía,
incluídos fins de semana e festivos por situacións excepcionais
-Condución de calquera vehículo municipal adscrito a calquera servizo; limpeza e mantemento mecánico dos vehículos;
realización de pequenas reparacións e conservación dos mesmos; control das revisións periódicas, seguros, ITV, etc…

Características esenciais: Persoal laboral fixo-descontinuo da Corporación
Municipal.
¾
Grupo (Equivalencia): A.P.
¾
Formación específica: No
¾
Nª postos: 2
¾
Vacantes: No
¾
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
¾
Retribucións integras anuais: 10.500 euros (actualizado 2019, sen trienios)
¾
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas
¾
Principais funcións do posto:
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¾

Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Específicas do posto:
-Limpeza de edificios e instalacións municipais de todo tipo ou instalacións que sexan utilizadas por algún servizo do

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Concello: Colexios, Casa do concello, Centros de Saúde, Pavillón de Deportes, Telecentro, Casa Habaneira, Centro de
Día, Punto de Atención á Infancia, etc…
Circunstancialmente:
-De forma puntual ou excepcional funcións propias de Conserxería nos edificios onde habitualmente realizan as tarefas
de limpeza:
-Tarefas de vixilancia e custodia interior de colexios, conserxería, información Xeral, apertura e peche das
instalacións, atención persoal e telefónica (fax), realización de fotocopias, custodia de chaves, apagado e aceso de
luces, ou outras análogas.
-Servizos Xerais como control do estado de mantemento e limpeza das instalacións; reparacións sinxelas de
fontanería, sanitarios, electricidade; partes de avarías eléctricas ou doutro tipo e comunicación de anomalías; control e
repartición de material e reposicións; recollida e traslado de aveños; revisión e mantemento do caixa de primeiros
auxilios de primeiros auxilios, etc…

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

FICHA Nº 18. Posto de Traballo: Limpadora (Código 23)
Características esenciais: Persoal laboral fixo-descontinuo da Corporación
Municipal.
¾
Grupo (Equivalencia): A.P.
¾
Formación específica: No
¾
Nº de postos: 1
¾
Vacantes: 1
¾
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
¾
Retribucións integras anuais: 10.500 euros (actualizado 2019, sen trienios)
¾
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas
¾
Principais funcións do posto:

ACTA DO PLENO

¾
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Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Específicas do posto:
-Limpeza de edificios e instalacións municipais de todo tipo ou instalacións que sexan utilizadas por algún servizo do
Concello: Colexios, Casa do concello, Centros de Saúde, Pavillón de Deportes, Telecentro, Casa Habaneira, Centro de
Día, Punto de Atención á Infancia, etc…

Circunstancialmente:
-De forma puntual ou excepcional funcións propias de Conserxería nos edificios onde habitualmente realizan as tarefas
de limpeza:
-Tarefas de vixilancia e custodia interior de colexios, conserxería, información Xeral, apertura e peche das
instalacións, atención persoal e telefónica (fax), realización de fotocopias, custodia de chaves, apagado e aceso de
luces, ou outras análogas.
-Servizos Xerais como control do estado de mantemento e limpeza das instalacións; reparacións sinxelas de
fontanería, sanitarios, electricidade; partes de avarías eléctricas ou doutro tipo e comunicación de anomalías; control e
repartición de material e reposicións; recollida e traslado de aveños; revisión e mantemento do caixa de primeiros
auxilios de primeiros auxilios, etc…

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
FICHA Nº 19. Posto de Traballo: Limpadora (Código 24)
Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A.P.
Formación específica: No
Vacante: No
Nº de postos: 1
Vacantes: No
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 12.600 euros (actualizado 2019, sen trienios)
¾
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
-Limpeza de edificios e instalacións municipais de todo tipo ou instalacións que sexan utilizadas por algún servizo do
Concello: Colexios, Casa do concello, Centros de Saúde, Pavillón de Deportes, Telecentro, Casa Habaneira, Centro de
Día, Punto de Atención á Infancia, etc…

FICHA Nº 20. Posto de Traballo: Peón Servicios (2) (Código 25,26)
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Circunstancialmente:
-De forma puntual ou excepcional funcións propias de Conserxería nos edificios onde habitualmente realizan as tarefas
de limpeza:
-Tarefas de vixilancia e custodia interior de colexios, conserxería, información Xeral, apertura e peche das
instalacións, atención persoal e telefónica (fax), realización de fotocopias, custodia de chaves, apagado e aceso de
luces, ou outras análogas.
-Servizos Xerais como control do estado de mantemento e limpeza das instalacións; reparacións sinxelas de
fontanería, sanitarios, electricidade; partes de avarías eléctricas ou doutro tipo e comunicación de anomalías; control e
repartición de material e reposicións; recollida e traslado de aveños; revisión e mantemento do caixa de primeiros
auxilios de primeiros auxilios, etc…

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): C2
Formación específica: No, Carne conducir tipo C
Nº de postos: 2
Vacantes: No
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 21.540,82 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Xerais:

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
-Operario-condutor do servizo de recollida de residuos e limpeza viaria (contedores, papeleiras, etc…)
-Tarefas propias do servizo municipal de recollida de residuos e limpeza viaria.

FICHA Nº 21. Posto de Traballo: Peón Servicios Múltiples (3) (Código 27 a 29)

ACTA DO PLENO

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): C2
Formación específica: No, Carne conducir tipo C
Nº de postos: 3
Vacantes: 3
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 21.953,82 (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
-Reparación, mantemento e conservación de inmobles, instalacións e infraestruturas municipais (edificios, vías públicas,
instalacións deportivas, etc…), con realización de tarefas propias de albañilería, fontanería, pintura, etc…
-Operario-condutor do servizo de auga potable e rede de sumidoiros, recollida de residuos e limpeza viaria (contedores,
papeleiras, etc…)
-Tarefas propias do servizo de limpeza e mantemento de espazos públicos, vías públicas, camiños, roteiros de
sendeirismo, zonas verdes, parques, xardíns, instalacións deportivas.
-Realizar as tarefas que lle encomende a Alcaldía, no exercicio dos seus funcións, referidas aos diferentes servizos
municipais e acordes ao seu cualificación.

FICHA Nº 22. Posto de Traballo: Peón Coordinador Brigada Verde (Código 30)

Características esenciais: Persoal laboral fixo-descontinuo da Corporación
Municipal.
¾
Grupo (Equivalencia): A.P.
¾
Formación específica: No
¾
Nª postos: 1
¾

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Vacante: No
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 12.762,28 euros (actualizado 2019, sen trienios)
¾
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾

Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

FICHA Nº 23. Posto de Traballo: Peón Brigada Verde (2) (Código 31,32)

ACTA DO PLENO

Específicas do posto:
-Limpeza e mantemento de espazos públicos, vías públicas, camiños, roteiros de sendeirismo, zonas verdes, parques,
xardíns, instalacións deportivas.
-Substitución de operarios do servizo municipal de recollida de residuos e limpeza viaria.
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Características esenciais: Persoal laboral fixo-descontinuo da Corporación
Municipal.
¾
Grupo (Equivalencia): A.P.
¾
Formación específica: No
¾
Nº de postos: 2
¾
Vacante: No
¾
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
¾
Retribucións integras anuais: 12.661,25 euros (actualizado 2019, sen trienios)
¾
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servicio de Medio
Ambiente e Infraestruturas
¾
Principais funcións do posto:
¾

Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan realizados con celeridade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Específicas do posto:
-Limpeza e mantemento de espazos públicos, vías públicas, camiños, roteiros de sendeirismo, zonas verdes, parques,
xardíns, instalacións deportivas.
-Substitución de operarios do servizo municipal de recollida de residuos e limpeza viaria.

FICHA Nº 24. Posto de Traballo: Peón brigada verde (3) (Código 33,34,35)
¾

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
Grupo (Equivalencia): A.P.
Formación específica: No
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nº de postos: 3
Vacantes: 3
Retribucións integras anuais: 15.193,50 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Urbanismo, M.A. e Infraestruturas, Servizo de Medio
Ambiente e Infraestruturas
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Específicas do posto:
-Roza, limpeza e mantemento de espazos públicos, vías públicas, camiños, roteiros de sendeirismo, zonas verdes,
parques, xardíns, instalacións deportivas.
-Substitución de operarios do servizo municipal de recollida de residuos e limpeza viaria.

FICHA Nº 25. Posto de traballo: Técnico/a de Educación Familiar *(Código 36)

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se encomenden realizados con regularidade.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
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Características esenciais: Persoal laboral “indefinido” da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A2
Formación específica: Si
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nº de postos: 1
Vacantes: No
Retribucións integras anuais: 22.296,96 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servicios Sociais, Servizo de educación familiar e apoio
familiar (Responsable de Servicio).
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Xenerais:
-Funcións propias de Responsable de Servizo: Coordinación de todo o persoal adscrito ao servizo; programación e
distribución do traballo do servizo conforme ás directrices da xefatura do servizo; coordinación e colaboración co resto
de servizos municipais; instrumentación das directrices políticas de acordo cos fins e obxectivos asignados ao servizo,
etc…
-Procurar que os asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos
trámites dentro do prazo regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de informes, proxectos e pregos de condicións en
que polos seus coñecementos e competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

FICHA Nº26. Posto de traballo: Técnico/a Medio Encargado/a P.A.I. (Código 37).
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A2
Formación específica: Si
Nº de postos: 1
Vacantes: No
Forma de provisión: Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 20.540,67 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servicios Sociais, Servicio de PAI
Principais funcións do posto:

ACTA DO PLENO

*O posto de Técnico/a de Educación familiar é persoal laboral indefinido, e o único posto laboral da RPT que non é fixo.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Específicas do posto:
-Funcións xenéricas propias da titulación de Educación Social.
-Funcións propias de dirección e coordinadora do PAI de acordo co establecido na normativa autonómica de aplicación e
no regulamento municipal de organización e funcionamento do punto de atención á infancia (BOP nº137 de 16/06/2017).
-Coordinación do persoal adscrito ao PAI.
-Xestión dos programas de educación social ou familiar de acordo coa normativa autonómica e as ordenanzas
municipais que regulan a materia.
- Redacción de memorias, orzamentos e demais documentos técnicos necesarios para a solicitude ou xustificación de
subvencións doutras administracións ou entes privados.
-Colaboración e apoio ás actividades, programas e plans de actuación municipal nas distintas Unidades de Servizos
Sociais, de acordo coas instrucións do Responsable do Servizo; así como substitucións temporais por ausencias ou
vacacións.
-Desenvolvemento de actividades e programas municipais nas distintas Unidades de Servizos Sociais en materia social
e cultural, de lecer e tempo libre, dirixidas aos cidadáns para favorecer a integración social de colectivos desfavorecidos,
terceira idade, etc…

Cod. Validación: 5MYGDHHXKSPXQM7XNRSPWNHPD | Corrección: https://guitiriz.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 38 a 59

Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos e traballos que se encomenden sexan despachados con regularidade.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
- Funcións xenéricas propias de encargada de aula do PAI de acordo coa programación da coordinadora do centro e de
conformidade co establecido na normativa autonómica de aplicación e no regulamento municipal de organización e
funcionamento do punto de atención á infancia (BOP nº137 de 16/06/2017).
-Colaboración e apoio ás actividades, programas e plans de actuación municipal na Unidade de PAI, de acordo coas
instrucións da coordinadora ou Responsable do Servizo.
-Xestión e dirección pedagóxica do PAI de acordo co regulamento municipal de organización e funcionamento do punto
de atención á infancia.
-Proxecto educativo do centro e programación e desenvolvemento das distintas actividades do centro.

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz

FICHA Nº 27. Posto de traballo: Técnico/a Medio P.A.I. (2) (Código 38,39)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): B
Formación específica: Si
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nº de postos: 2
Vacantes: 2
Retribucións integras anuais: 20.467,16 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servizos Sociais, Servizo de PAI
Principais funcións do posto:
Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se encomenden realizados con regularidade.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
-Funcións xenéricas propias do PAI de acordo coa programación da coordinadora do centro e baixo a supervisión de
encárgaa de aula, de conformidade co establecido na normativa autonómica de aplicación e no regulamento municipal
de organización e funcionamento do punto de atención á infancia(BOP nº137 de 16/06/2017).

FICHA Nº 28. Posto de traballo: Traballador/a Social SAF (código 40)
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Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A2
Formación específica: Si
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nº de postos: 1
Vacantes: 1
Retribucións integras anuais: 22.296,96 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servizos Sociais, Servizo de Axuda no Fogar (SAF)
(Responsable de Servicio).
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Xenerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos trámites dentro do prazo
regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A.P.
Formación específica: Si, Carne conducir tipo B
Nº de postos: 28
Vacantes: 28
Forma de provisión: Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 12.600 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servicios Sociais, Servicio de Axuda no Fogar (SAF).
Principais funcións do posto:

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

FICHA Nº 29. Posto de traballo: Auxiliar de axuda no fogar (28) (Código 41 a 68)

ACTA DO PLENO

Específicas do posto:
-Funcións xenéricas propias da titulación de Traballador Social.
-Colaboración e apoio nas actividades, programas e plans de actuación municipal das distintas Unidades de Servizos
Sociais, de acordo coas instrucións do Responsable do Servizo.
-Dirección e xestión do servizo de axuda no fogar de acordo coa normativa autonómica e as ordenanzas municipais que
regulan a materia.
- Emisión de informes, dirección técnica de programas, tramitación de expedientes de servizos sociais, tramitación e
seguimento de expedientes de subvencións na materia.
-Informar, asesorar e orientar ás persoas, familias e colectivos sociais sobre os dereitos, obrigacións e recursos en
materia de servizos sociais.
- Redacción de memorias, orzamentos e demais documentos técnicos necesarios para a solicitude ou xustificación de
subvencións doutras administracións ou entes públicos ou privados.
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Xerais:
- Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se lle encomenden sexan despachados con regularidade.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Específicas do posto:
-Tarefas propias do servizo de axuda no fogar de acordo coa normativa autonómica e as ordenanzas municipais que
regulan a organización e o funcionamento do servizo de axuda no fogar, entre outras:
-Atencións de carácter persoal na realización das actividades básicas da vida diaria, tales como: Asistencia para
levantarse e deitarse; Apoio na hixiene persoal e vestido; Control do réxime alimentario e axuda, se é o caso, para
alimentarse; Supervisión, cando cumpra, das rutinas de administración de medicamentos prescritas por facultativos;
Apoio para cambios posturais, mobilizacións, orientación espazo-temporal; Apoio a persoas afectadas por problemas de
incontinencia.
-Atencións de carácter persoal na realización doutras actividades da vida diaria como acompañamento fose do fogar
para acudir a consultas ou tratamentos, ou apoio na realización de xestións necesarias e urxentes.
-Atención de necesidades de carácter doméstico e da vivenda, tales como: Limpeza e mantemento da hixiene e
salubridade da vivenda; Compra de alimentos e outros produtos de uso común; Preparación dos alimentos; Lavado e
coidado das pezas de vestir; Coidados básicos da vivenda, etc.

Concello de Guitiriz
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FICHA Nº 30. Posto de traballo: Terapeuta Ocupacional (código 69)
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A2
Formación específica: No
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nº de postos: 1
Vacantes: 1
Retribucións integras anuais: 20.467,16 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servizos Sociais, Servizo de Centro de Día (CD).
Principais funcións do posto:

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se encomenden realizados con regularidade.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
-Funcións xenéricas propias de terapeuta do centro de día de acordo coa normativa autonómica que regula os centros
de atención a persoas maiores e o regulamento municipal que regula a organización e funcionamento do centro de día.
-Colaboración e apoio ás actividades, programas e plans de actuación municipal na Unidade de centro de día, de acordo
coas instrucións da Responsable do Servizo.
-Programación e desenvolvemento das distintas actividades do centro de día. -Coordinación do persoal adscrito ao
centro de día.
-Elaboración da memoria anual do servizo e propostas de mellora.

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): C2
Formación específica: No
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nº de postos: 2
Vacantes: 2
Retribucións integras anuais: 15.275,68 euros (actualizado 2019, sen trienios)
¾
Adscrición: Sección de Servizos Sociais, Servizo de Centro de Día (CD).
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Cod. Validación: 5MYGDHHXKSPXQM7XNRSPWNHPD | Corrección: https://guitiriz.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Páxina 41 a 59

FICHA Nº 31. Posto de traballo: Auxiliar de Xeriatría (2) (Código 70,71)

Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se encomenden realizados con regularidade.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Concello de Guitiriz
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).
Específicas do posto:
-Funcións xenéricas propias de auxiliar de xeriatría, coa debida coordinación coa responsable do centro.
-Desenvolvemento das distintas actividades do centro de día de acordo coa normativa autonómica sobre centros de
atención a persoas maiores e o regulamento municipal que regula a organización e funcionamento do centro de día.
-Acompañamento a persoa maiores en casos de urxencia ou necesidade.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A.P.
Formación específica: No
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nº de postos: 1
Vacantes: 1
Retribucións integras anuais: 15.275,68 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servizos Sociais, Servicio de Centro de Día (CD).
Principais función do posto:

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

ACTA DO PLENO

FICHA Nº 32. Posto de traballo: Cociñeiro/a Centro de Día (Código 72)

Específicas do posto:
-Funcións de cociñeiro/a, limpeza e lavandería no centro de día, coa debida coordinación coa responsable do centro.
-Outras funcións asignadas no regulamento municipal que regula a organización e funcionamento do centro de día.

FICHA Nº33. Posto de traballo: Monitor/a de Deportes (Código 73).
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Xerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
traballos que se encomenden realizados con regularidade.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): C2
Formación específica: Si
Forma de provisión: Oposición libre/Concurso-oposición
Retribucións integras anuais: 15.327,62 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servicios Múltiples, Servicio de Deportes e Actividades
Socio-culturais (Responsable de Servicio)
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Xerais:
- Funcións propias de Responsable de Servizo: Coordinación de todo o persoal adscrito ao servizo; programación e
distribución do traballo do servizo conforme ás directrices da Xefatura do servizo; coordinación e colaboración co resto
de servizos municipais; instrumentación das directrices políticas de acordo cos fins e obxectivos asignados ao servizo,
etc…
-Procurar que os asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos
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trámites dentro do prazo regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Específicas do posto:
-Dirección e xestión de actividades, programas e plans de actuación municipal en materia de deportes, lecer e tempo
libre.
-Propoñer estratexias e actuacións concretas para desenvolver as actividades deportivas municipais.
-Xestión de infraestruturas municipais para actividades deportivas, planificación, uso de instalacións, etc..
-Xestión de actividades deportivas de iniciativa cidadá e municipal.
-Xestión de actividades de animación deportiva en colaboración con institucións.
-Monitor de fútbol sala ou outras especialidades que lle sexan encomendadas de acordo coa súa formación/titulación.
-Acompañamento a deportistas e grupos en competicións e prácticas deportivas; condución de vehículos municipais.
-Estudo, informe e, no seu caso, posta en práctica dos proxectos de difusión deportiva de iniciativa non municipal.
-Estudo, informe e/ou proposta de acordos de cooperación deportiva ou convenios con entidades deportivas públicas ou
privadas.
-Creación e actualización dun banco de información relativo a federacións deportivas, clubs deportivos, asociacións e
deportistas individuais, así como dun directorio de empresas de infraestrutura deportiva.
-Desenvolvemento e xestión das convocatorias de subvencións, premios, concursos e certames de apoio á actividade
deportiva en todas as súas facetas.
-Tramitación de expedientes en materia de deportes e lecer, e seguimento de expedientes de subvencións relacionados
coa materia.
-Redacción de memorias, presupostos e demais documentos técnicos necesarios para a solicitude ou xustificación de
subvencións doutras administracións ou entes públicos ou privados.
-Outras funcións xenéricas que lle sexan encomendadas propias da especialidade de monitor deportivo.
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FICHA Nº 34. Posto de traballo: Técnico/a de Turismo (Código 74)
Características esenciais: Persoal laboral fixo da Corporación Municipal.
Grupo (Equivalencia): A2
Formación específica: Si
Forma de provisión: Concurso-oposición
Nº de postos: 1
Vacantes: 1
Retribucións integras anuais: 20.467,13 euros (actualizado 2019, sen trienios)
Adscrición: Sección de Servizos Múltiples, Servicio de Deportes e Actividades
Socio-culturais
¾
Principais funcións do posto:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Xenerais:
-Funcións propias do posto: Cumprimento de instrucións e directrices do Responsable de Servizo; procurar que os
asuntos que se encomenden sexan despachados con regularidade e coidar o cumprimento dos trámites dentro do prazo
regulamentario.
-Apoiar e colaborar cos restantes servizos municipais na redacción de documentos que polos seus coñecementos e
competencias requíraselle.
-Tramitación electrónica de expedientes de acordo cos procedementos telemáticos que se vaian instaurando, solicitando
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no seu caso, apoio, auxilio e colaboración doutras Administracións Públicas.
- Atención ao público directamente ou por teléfono todos os días semana, salvo que sexa autorizado pola alcaldía ou
tenencia de alcaldía un número menor de días de atención ao público.
-Substitución doutros postos de categorías similares durante ausencias, permisos ou vacacións de acordo cos
calendarios de traballo de cada sección ou servizo.
-Outras funcións expresamente encomendadas pola alcaldía circunstancialmente ou por necesidades do servizo, que
sexan adecuadas á categoría do posto aínda que non sexan especificamente propias do posto de traballo (artigo 73.2
do EBEP).

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

ACTA DO PLENO

Específicas do posto:
-Desenvolvemento de actividades, programas e plans de actuación municipal en materia de turismo dirixidos a
particulares e empresas do sector.
-Propoñer estratexias e actuacións concretas para desenvolver as potencialidades turísticas do municipio utilizando
tamén as novas tecnoloxías de información e comunicación que estean ao alcance do posto:
a) Actividades encamiñadas á representación do municipio en materia turística.
b) Actividades de información aos turistas a través da Oficina de Turismo.
c) Distribución de material turístico noutros municipios.
d) Coordinación e colaboración con outras entidades e administracións na difusión turística do municipio. e) Deseño e
realización de material de información e promoción turística.
f) Participación e feiras e congresos sobre turismo, etc….

Dende a aprobación definitiva do presente Texto refundido da RPT entenderase derrogado todo
aquelo que non estea recollido no mesmo.
Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP di que queren vostedes facer unha
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modificación da RPT e creación de novas prazas que parece ser que son necesarias, máis
chámanos moitísimo a atención que sexa a 6ª modificación en tan pouco tempo. A RPT é un
instrumento técnico de ordenación do persoal e de racionalización das estruturas administrativas
de acordo coas necesidades dos servizos mediante o que se determinan as necesidades de
persoal. Houbo sentenzas pois o PSOE de Guitiriz, na época de Regina Polín, pois esta non
quería o GES, que por outra banda pagábao a Xunta e a Deputación de Lugo, e os traballadores é
normal que se defendan cando vai en contra dos seus intereses, e a Sra. Polín tivo a ben ter
follóns coa meirande parte dos traballadores e funcionarios, dunha maneira ou doutra. Por
exemplo, na lexislatura pasada, non houbo practicamente un pleno, onde non houbese un caso ou
varios de traballadores de baixa médica ou sentenzas xudiciais. Por isto, congratulámonos que
vostede collera outra corredoira, outro camiño, e que “pax romana” se instale definitivamente
neste Consistorio e haxa, de agora en adiante, un bo ambiente laboral, que suporá entre outras
cousas, un mellor rendemento dos funcionarios/as e traballadores/as que prestan os seus servizos
neste concello.

O voceiro do grupo BNG di que levaba catro anos pedindo ao goberno do Concello unha revisión
total e profunda da Relación de Postos de Traballo do Concello. Non sabemos si está ben
compensada esta RPT, vaise aprobar inicialmente e vai haber un período de alegacións que os/as
interesados/as, e dicir, os propios traballadores/as do concello teñen para formular as alegacións
que estimen oportunas, agardamos logo este tempo para saber si é satisfactoria para os/as
funcionarios/as e empregados/as do concello de Guitiriz. Sabemos que na mesa xeral de
negociación, entre os representantes dos sindicatos e a dirección política deste concello celebrada
o 19/11/2019 chegaron a un acordo para modificar a RPT e a plantilla de persoal do concello, no
BNG respectamos estes acordos, como non podía ser de outra maneira, votaremos a favor desta
modificación integral da RPT e da plantilla de persoal do concello de Guitiriz.
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A Sra. Alcaldesa di que se trata de regularizar os postos de traballo temporais e facer un texto
refundido con todas as modificacións realizadas ata agora, que negociouse cos representantes
dos traballadores e houbo acordo na mesa de negociación.
Sometido o asunto a votación é aprobado por unanimidade.

MOCIÓN PARA MELLORAR O SERVIZO DE RECOLLIDA DE REFUGALLOS E
ELIMINAR OS PUNTOS DE ACOPIO DE PLÁSTICOS QUE TEMOS NO
CONCELLO
Exposición de motivos:
Xa hai mais de unha década que o goberno municipal de Guitiriz creou os famosos
puntos para a recollida de plásticos agrícolas que temos o longo do Concello. Santa
Cruz, San Breixo, Mariz e os Villares son os lugares onde se instalarón estes puntos
que cada día están en un estado mais lamentable, debido a que as veciñas e
veciños foron convertendo en mini-puntos limpos, depositando en eles todo tipo de
refugallos. Cerres e peches de arame en mal estado dende hai anos e nula resposta
dos gobernantes do Concello. No anterior Pleno do mes de setembro dixéronnos
que estaban co tema, nós tememos que se esqueceron.
En Galiza hai Concellos que fan o servizo de recollida de plasticos nas propias
explotacións, evitando así acumulacións innecesarias e que non contaminan, o
exemplo téñeno na Pastoriza, que encima e da súas cores.
Actualmente o Concello ten o servizo de recollida de sobras e refugallos dúas veces
o mes para uso de todos/as os/as veciños/as. Os/as veciños e veciñas que
depositan refugallos nestes puntos que se crearon no seu día para a recollida de
plásticos agrícolas posiblemente non saiban que dispoñen do servizo que ofrece o
Concello totalmente de balde.
Os refugallos estanse acumulando na nave do SEMPA, posiblemente demasiado
tempo, o que produce dentro da nave un cheiro insoportable e niños de ratas de gran
tamaño, sobre todo en épocas de calor, isto non pode continuar no SEMPA, unha
nave que se usa de base para moitos empregados do Concello e como garaxe dos
vehículos municipais.
Polo exposto solicitamos do Pleno o seguinte:
1º.- Eliminar totalmente os puntos de recollida de plásticos agrícolas, facendo a
recollida directamente nas explotacións.
2º.- Eliminar o deposito temporal de refugallos da nave do SEMPA.
3º.- Crear un punto limpo temporal e fora da nave do SEMPA, para depositar as
sobras e refugallos que se recollen a veciñanza e así eliminar a contaminación que
Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178
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Tipo de votación:
Ordinaria
A favor: 1, En contra: 7,
Abstencións: 4,
Ausentes: 0

ACTA DO PLENO

Desfavorable

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Moción do grupo BNG para mellorar o servizo de recollida de refugallos e
eliminar os puntos de acopios de plastico. Expediente 1017/2019.

Concello de Guitiriz

Sometida a moción a votación é denegada por 7 votos en contra do grupo PSOE, 1
voto a favor do grupo BNG, e 4 abstencións do grupo PP.

Moción do grupo BNG sobre a mellora das augas das traidas de Parga e
Guitriz.. Expediente 1016/2019.

Concello de Guitiriz
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Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo PP di que os puntos limpos de
plásticos ten que seguir habendo, controlados e coidados como estiveron ao
principio. Estamos de acordo e que se elimine do SEMPA, pola estética e polo
cheiro. Tamén temos ao carón do canil que tamén da o seu cheiro. Sabe vostede que
cando limpan o canil dos cans, os residuos céibanos no camiño colindante, de aí vén
o cheiro, e de aí veñen as ratas, xa que os residuos están cheos de mexos, merda e
pienso sobrante, e claro está, ao fermentar todo iso xunto fai un cheiro para nós,
máis para as ratas arrecende, pois o olor e exquisito para elas, e por iso, de paso
visitan o SEMPA, o outros lugares da vila, polo tanto ollo ao dato! Si se elimina o
punto limpo do SEMPA para todo, plásticos e refugallos, e normal que se cree noutro
sitio, e se pode ser fora do casco urbano de Guitiriz. É normal que en todos os
carteis que hai nas parroquias se poña un edicto lembrando as datas de recollida.
Sr. Gonzalez Souto, queremos lembrarlle que dende o Partido Popular de Guitiriz,
cando vostede estaba na oposición, coma segue estando, e nós no Goberno desta
administración local, tiñamos unha subvención da Xunta de Galicia para facer un
punto limpo de primeira división, nun terreo pertencente ao Monte en Man Común da
parroquia de San Xoán de Lagostelle, que os veciños/as gustosamente nos cedían
gratuitamente, e non foi posible levalo a cabo, por unha campaña orquestrada polo
BNG e tamén polo PSOE de Guitiriz.
Con todo isto dito, para que todo o mundo se decate da verdade en canto ao punto
limpo, saiba que imos votar a favor polas causas que dixemos. Agora ben Sr.
Gonzalez Souto, saiba vostede que nós tamén temos memoria.
A Sra. Alcaldesa di que hai que respectar os contratos do Concello, que está vixente
ata marzo de 2020 e ver tamén se influye no novo contrato de enseres. Di que tamén
hai que facer sesións educativas para que a xente saiba o que pode tirar. Di que a
nave do SEMPA está moi limpa, que o fixeron os traballadores e debiera ir a vela
antes de facer a moción.
O voceiro do grupo BNG di que en xullo estaba en mal estado e que alegrase de que
agora estea ben, pero un punto da moción é crear un punto limpo temporal fora da
nave para refugallos. Di que hai moitas cousas ademais de pláticos e que o BNG
estaba en contra dun punto limpo onde se quería facer.
O voceiro do grupo PP di que despois das explicacións da sra. Alcaldesa non van a
votra a favor, vainse a abster.
A Sra. Alcaldesa di que as explotacións grandes estarán encantadas pero as
pequenas non porque non poden almacenar, e sería un custe excesivo, non temos
medios e habería que contratalo, estudaremos outras alternativas.
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se esta a producir actualmente.
4º.- Volver a comunicar a tódalas casas do concello estas recollidas de refugallos
programadas.
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MOCIÓN PARA A MELLORA DAS AUGAS DAS TRAIDAS DE PARGA E GUITIRIZ
Exposición de motivos:
Esta moción vén avalada pola protesta de veciñas e veciños de Parga e Guitiriz que
asinaron unas follas que distribuíu o BNG polos negocios a primeiros de outubro.
Xa vai para catro anos que todos os veráns e outonos a auga da traída de Guitiriz
ten unha cor amarela que a simple vista fai que as veciñas e veciños de Guitiriz non
beban nin usen esta auga para cociñar. O goberno do Concello nun principio
recomendaron que non se bebese a auga, aínda que nos dicían que era potable.
O 25 de outubro finalmente dende o Concello prohiben o consumo da auga aludindo
que segundo as análises realizados, (que por certo seguen sen facerse públicos), a
auga ten máis de 1361 u g/l de ferro, e parece ser que a situación é moi grave.
Vostede Sra. Alcaldesa o 20 de agosto dixo a prensa e está publicado na páxina
web, que chamaba a calma os/as veciños/as que había unha turbidez na auga da
traída, como si non o soubésemos de outros anos, e tamén dicía “O Concello ten
detectado o problema, que xorde no proceso de cloración”. Tres días despois o 23
de agosto dicía “O episodio de turbidez na auga potable do Concello de Guitiriz que
comezou a pasada semana xa se atopa practicamente resolto a pesar de que aínda
quedan algunhas zonas do final da traída nas que pode tardar uns días en
solucionarse”. Xa ve a credibilidade que da a veciñanza, estamos a 28 de
novembro.
Sexa grave ou non, as veciñas e veciños de Guitiriz non bebemos a auga, e estamos
moi desorientados coas actuacións dos gobernos do Concello, no ano 2018 no mes
de setembro publicaron na páxina web o resultado de algunha analítica da auga, e
aínda que nestas analíticas non se apreciaban os males deste ano, a alcaldesa
sacou un bando municipal para que non se bebese a auga e para que a hostalería
non empregase a auga da traída de cara o público.
Como mencionamos anteriormente o goberno do Concello segue sen publicar
ningunha das analíticas que se fai da auga, e ata o 11 de outubro non se notificou a
cidadanía que a auga non se beberá, e fíxose esta notificación tres días despois de
que o BNG comezase a recoller sinaturas para a protesta que hoxe traemos ó Pleno.
En Parga o problema é diferente, os que alí residen, teñen que soportar cambios
desapracibles no estado da auga, uns días sae aparentemente ben e outros amarela
e graxenta, os/as veciños/as están cansos do mal que reciben este servizo público,
que sen embargo non se prohibiu o seu consumo dende o Concello. O anterior
goberno ata lle botaba a culpa ós veciños por ter conectados pozos particulares.
No BNG notamos un deixamento e despreocupación por este asunto, como si se
solucionara so. A Sra. Alcaldesa non faltou a ningunha cerimonia, a ningunha cea e a
ningunha celebración nestes cinco meses que leva o cargo no Concello, mentres
esta situación grave que temos segue sen solucionarse, claro, no inverno cando hai
moito caudal de auga no embalse mellora a cor e parece que está arranxado o
problema, pero o único que fai e disimulalo e enmascaralo ata o verán seguinte.
Agora estase a realizar a obra do baipass que bordea o encoro, ía sendo tempo,
vemos que é unha solución boa, pero no BNG entendemos que so é boa para o
inverno, no verán o caudal das fontes que chegan o encoro, ou como vai a estar
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directamente aos depósitos despois de feita a obra, non chega para abastecer a
poboación de Guitiriz, lembren o que lles está dicir o BNG, porque precisamente este
foi o motivo de facer o encoro hai moitos anos.
Están recoñecendo, estamos recoñecendo, con esta obra do baipass, que a
infraestrutura do encoro non é valida ou está en mal estado para dar un servizo
público en condicións de salubridade e sen riscos sanitarios a cidadanía.
No outono de 2018 o BNG trouxo a Pleno unha moción para que o goberno do
concello compensara a todos/as os/as veciños/as polas molestias, e por todos os
gastos que sufriron os/as veciños/as de Parga e Guitiriz polo mal servizo público que
estaba ofrecendo o concello, e pediamos que polo menos non se pasasen ao cobro
dous trimestres do servizo da auga, pois a pesar de aprobar esta iniciativa
compensatoria para a veciñanza que sufriu e están a sufrir un moi mal servizo por
parte do concello, non foron capaces de levala a cabo, o único que fixeron foi a
condonación dun so trimestre e so aos veciños/as de Guitiriz, depreciando esta
petición para os/as veciños/as de Parga. Dende o BNG agardamos que este ano
cumpran con todos/as os/as veciños/as que están a sufrir este pésimo servizo
público.
Por outra banda estase tramitando na Xunta unha nova lei, para remendar a Lei
9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia que contempla “Medidas de garantía
do abastecemento en episodios de seca e en situación de risco sanitario”, que xa no
seu primeiro artigo no punto 1c) falase de “garantir a protección da saúde pública
ante situacións de risco sanitario no abastecemento ou na subministración de auga
para consumo humano, en todo o territorio de Galicia”, no apartado 2a) define que
“abastecemento de auga en alta ou adución: inclúe a captación, o nacemento e a
represa dos recursos hídricos e a súa xestión, incluído o tratamento de
potabilización, o transporte por arterias principais e o almacenamento en depósitos
reguladores de cabeceira dos núcleos de poboación” e tamén contempla na
Disposición adicional segunda que “no prazo máximo de dous anos a contar desde a
entrada en vigor da presente lei, todas as administracións públicas responsables dos
sistemas de abastecemento á poboación deberán levar a cabo unha auditoría ao
obxecto de cuantificar as perdas de auga nas súas instalacións de abastecemento
en alta e de subministración en baixa. Igualmente deberán publicar a porcentaxe de
perda de auga na sede electrónica da Administración correspondente. O resultado
desta auditoría será actualizado cunha periodicidade bienal”
Dende o BNG presentamos unha emenda a totalidade deste proxecto de Lei e 41
emendas parciais, pero temémonos que non se van a ter en conta dende a Xunta e
que vai saír adiante. Esta lei aperta demasiado aos concellos, traspasándolles
competencias que ata agora eran de augas de Galiza, polo que a loita contra a seca
e as situacións de risco sanitario vai ser en gran parte cousa dos concellos.
Esta claro que nos temos que poñer as pilas, porque aínda que teñamos auga no
encoro, si non vale para o consumo humano e auga perdida, e polo tanto de pouco
vale revisar as perdas das canalizacións para garantir o abastecemento, como
menciona esta nova lei galega.
Somos o concello que peor xestión fai da auga en toda a Terra Cha e posiblemente
de toda Galiza, damos a nota negativa na prensa provincial e na prensa Galega.
Vostedes o PSOE, están conseguindo que os/as veciños/as de Parga e sobre todo
os de Guitiriz non beban nunca mais a auga da traída.
Por todo o exposto e polo mal servizo que segue ofrecendo o concello a veciñanza
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Aberto o debate pola Presidencia, o voeiro do grupo PP di que unha vez lida a
moción e consensuada con todos os concelleiros/as do Partido Popular de Guitiriz, e
analizando os tres puntos que pretenden ser aprobados neste Pleno, chegamos a
seguinte conclusión:
1º.- Estamos plenamente de acordo en que periodicamente se publiquen os
resultados das análises das augas de Parga e Guitiriz.
2º.- Non apoiamos unha auditoría externa, xa que se fan análises a cotio e o persoal
técnico da Xunta de Galicia, está suficientemente preparado e capacitado para elo.
Polo tanto, eses funcionarios/as da Consellería de Sanidade son uns profesionais
que fan ben o seu traballo, e nós non o imos cuestionar. Por outra banda, cremos có
noso concello non está nestes momentos para tirar os cartos en facer traballos
innecesarios, que son ocorrencias políticas buscando a aprobación do seu público
ou electorado, sabendo como vostede sabe, que as análises feitas polos/as
funcionarios/as da Xunta de Galicia están en perfectas condicións. En resumo,
dicimos non as auditorías externas por non seren necesarias e ser caras para ás
arcas deste concello.
3º.- Vemos que vostede sabe moi pouco de obras, Sr. González Souto, ou ben está
claro que lee o que lle poñen o que lle fan outros. En primeiro lugar, as canalizacións
compróbanse onde están rotas, ou quebradas, ou pensa vostede levantar toda a
rede de sumidoiros das vilas de Parga e Guitiriz. Iso non ten xeito. En segundo lugar,
vai vostede tamén a levantar as canalizacións das casas, pois ao pior onde xorde o
problema é aí?
Polo tanto, o Partido Popular de Guitiriz, apoia o punto un desta moción do BNG
exclusivamente, e se vostede considera facer unha emenda parcial para a súa
aprobación eliminando os puntos dous e tres, teña a ben que lle imos a votar a súa
moción positivamente, e se non, pois vai a ser que non.
A Sra. Alcaldesa di que as declaracións do vinte de agosto as mantén e que fíxose
como marca a normativa. A turbidez non indica se é potable a auga por sí soa, hai
que ver outros parámetros. Somos conscientes do problema que segue existindo e
faremos as actuacións necesarias para evitalo en anos sucesivos, agora mesmo
está solucionado. Di que eses comentarios non aportan nada, que acudiu a eses
actos porque erannecesarios e non ofende por dicir eso.
O voceiro do grupo BNG di que nótase que o PP non está ao día do que fan os seus
compañeiros da Xunta, que as analíticas teñen que ser públicas, que solucionouse
cando empezou a chover non cando dixo vostede, que non é culpa da
potabilizadora, e que hai que buscar outras fontes de auga. Pregunta á Sra
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de Parga e Guitiriz propoñemos o Pleno o seguinte:
1º.- Facer públicos os resultados de todas as analíticas que o concello faga do
estado das augas das traídas de Guitiriz e Parga.
2º.- que o concello encargue unha auditoría externa, para valorar a calidade e
cantidade de auga das traídas de Parga e Guitiriz, dende o seu nacemento ata
chegar as casas de todos/as os/as veciños/as, que permite identificar as causas dos
problemas actuais e poder actuar consecuentemente, para poder optimizar as
infraestruturas alí onde sexa necesario.
3º.- Que esta auditoría tamén comprobe as perdas de auga que teñen as
envellecidas canalizacións das traídas de Parga e Guitiriz, como menciona a nova
lei.

Concello de Guitiriz
Alcaldesa que si se para agosto do ano que ven segue a auga mal deixaría a
alcaldía? Di que non acepta a emenda proposta polo grupo PP.
A Sra. Alcaldesa di que mantén o que dixo, e que o de buscar máis auga para
Guitiriz captando manantiais non o di a moción.
Sometida a moción a votación é denegada por 10 votos en contra dos grupos
PP e PSOE e 1 voto a favor do grupo BNG.

Cando o outro día falámoslles a vostedes de que a auga ferrosa era boa para as
parturientas e para as persoas que padecían anemia, estabámoslles dicindo a
verdade, o que ocorre, é que todo ten que estar nuns parámetros asequibles para o
corpo humano. Pois ben, cando eses parámetros son superiores ao demandado
para a nosa saúde convértense nun veleno, polo tanto no se pode beber a auga, e
tampouco lavar a roupa, xa que saería, estando limpa, sucia.
Ao Partido Popular de Guitiriz chámanos a atención que o Goberno Municipal do
PSOE, non tivera en conta aos grupos que conforman esta Cámara Municipal para
levar a cabo entre os tres partidos, un consenso das cousas que se van facer, pois
pensamos que sendo importantes ou importantísimas para o noso Concello,
debemos de tratar de solucionalas entre todas as forzas políticas, é dicir, PSOE,
BNG e Partido Popular.
Fai uns meses tiveron a ocorrencia de mercar, por una cantidade económica moi
importante para as arcas deste Concello un filtro desferrizador, para solucionar o
problema da auga ferruginosa e, a realidade é que gastáronse os cartos para nada,
ou para moi pouco, xa que os resultados seguiron sendo parcos.
Agora van sacar a contratación dun proxecto, de todo isto nos enteramos pola
prensa de distintos xornais, nin sequera por vostedes, para desviar o subministro da
auga e que non pase polo encoro, facendo uso da antiga rede de circunvalación e,
tamén os membros do Goberno Local estiveron buscando posibles novas captacións
de auga para evitar depender da do pantano.
Xa sabemos que coma Goberno Local vostedes poder tomar decisión sen ter en
conta aos demais concelleiros que forman parte desde Consistorio, e con tal de traer
ao pleno tales ocorrencias, votamos e santas pascuas, e ademais coma vostedes
teñen maioría absoluta, apróbano e sanseacabou.
A diferenza entre un bo político e un mal político, é que un mal político ou politicucho
so fai as cousas buscando os réditos políticos nas eleccións próximas, e un bo
político con sentido de estado, fai as cousas pensando nas xeracións vindeiras, para
que perduren no tempo e sexan un ben moitísimos anos, incluso séculos, así pois
teñen exemplos sen saír deste concello como as pontes medievais de San Alberte
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Vostedes pensan que por ir a buscar as “Fontes do Nilo”, xa se vai solucionar o
problema da auga, máis nunca quixeron limpar o pantano, nin antes nin agora.
Pensan que desviando a auga do pantano, xa a auga vai estar máis limpa, máis isto
non é a realidade, pois no encoro a auga non se tingue máis, entre outras cousas
porque no concello de Guitiriz hai moito mineral de ferro, e polo tanto a auga ao
filtrarse por onde hai ese mineral tínguese desa cor, non por estar parada no encoro.
Por outra banda canto máis tempo estea a auga parada, máis ferro se vai acumular
nela, ademais de outras cousas, e canto menos choiva máis ferro vai acarrear a
auga, xa que polos condutos naturais que pasa haberá unha mala limpeza, a proba
está que despois dun par de días chovendo moito, a auga ven súper limpa, debido
ao forte arrastre do mineral de ferro os condutos quedan limpísimos.
Sra. Alcaldesa, espero que nos diga con cantos técnicos na materia falaron para
sacar a contrata a próxima obra?
Cómo van facer coa auga cando chegue o verán?
Dígolles isto pois se desvían a auga do pantano, o encoro non vai recibir auga
suficiente, e coa evaporación da primavera e do verán debido ao forte calor non
vamos ter auga suficiente para atender as necesidades dos veciños.
Sra. Morandeira, decátase vostede que os últimos veráns viñeron moi calorosos, con
poucas chuvias e duraron máis tempo as secas?
Por iso, nos falamos de consenso, de facer as cousas con sentidiño, sopesándoas
moito, para que os resultados sexan sempre positivos.
Señora Alcaldesa, pensou vostede na posibilidade de que abra de novo o balneario?
Pensou vostede en que no verán hai un terzo máis de poboación e polo tanto sube o
consumo da auga?
Qué van dar no verán, auga da cañaría que circunda o perímetro do encoro e que
será insuficiente, pois coa seca non vai chegar, ou auga do pantano?
Pero se para vostedes a auga do pantano ten máis ferro, e no verán evapórase
moita dela, entón esta terá máis ferro, e non valerá nin para o consumo, nin para
lavar a roupa.
Pensamos que se extralimitaron buscando axiña unha solución, e a solución tense
que buscar entre todos; políticos e técnicos reunidos, e que nos expoñan as medidas
que van a adoptar, escoitando a todos os grupos políticos, e logo, sacar a obra a
concurso e darlle a obra non, ao que máis barato a faga, senón a quen mellor poda
facelo, xa que para estas cousas de tanta transcendencia para o Concello e as súas
xentes débenas facer empresas con moita experiencia no sector da auga.
Saiban pois, que pensamos que vai a seguir habendo problemas coa auga, e que os
responsables van a ser vostedes os do PSOE, non os do BNG e os do Partido
Popular.
Sres. do PSOE deixen de facer experimentos, deixen de facer parches, deixen de
facer trapalladas, fagan e fagamos todos xuntos, con sentidiño, con vocación política
de facer as cousas ben, con bos resultados e perdurando no tempo.
Por todo elo, elévase ao Pleno esta MOCIÓN, na que se propoñen os seguintes
ACORDOS.
1. Que se convoque a unha reunión ou varias para que todos os grupos políticos que
conforman este Concello poidan plantexar solucións aos problemas derivados da

ACTA DO PLENO

de Parga e da Pobra de Parga, que a día de hoxe seguen prestando un bo servizo á
sociedade.

Concello de Guitiriz
auga e do seu consumo, como por exemplo a decantación da auga en varias fases e
distintos lugares, que nos pensamos que pode ser unha boa solución, ademais de
económica.
2. Que feito xa o bypass, este sexa unha obra menor para saír de apuros, e cas
obras de desviar a canalización da auga para o encoro non se fagan efectivas, nin
firmes en canto a proxecto, sen antes tomar unha solución global e consensuada, e
dende logo, aprobada por unanimidade nun Pleno deste Concello, para evitar facer
trapalladas, chafalladas, chafulladas, ou trangalladas, é dicir, chapuzas e come
cartos, que dan unha solución positiva a curto prazo, máis ao longo non dan
resultados, e entón volta aos problemas, e volta a escomezar o arranxo.

Someida a moción a votación é rexeitada por 7 votos en contra do grupo PSOE, 4
votos a favor do grupo PP, e 1 abstención do grupo BNG.

B) ACTIVIDADE DE CONTROL
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Aberto o debate pola Presidencia o voceiro do grupo BNG di que non ve o contido desta
moción, que a solución a teñen que dar os técnicos que son os que entenden. Di que o
bypass non chegará para o próximo verán, que é o terceiro punto é un copia e pega do que
ven dicindo o BNG dende hai tempo.
A Sra. Alcaldesa di que na exposición de motimo di veleno e non é asi, non se pode beber. Di
que as reunións entre todos están ben pero que teñen que seguir os criterios do técnicos do
Concello e das empresas especializadas. Sinala que os filtros non eliminan o problema pero
axudan a diminuír os niveis de ferro, que o proxecto do bypass xa estaba orzamentado e se
fixo cunha subvención, que pensando en anos venideroa a ETAP precisa unha
modernización máis profunda e buscarase financiación pensando no futuro Di que o
problema do ferro está no pantano, que pediron á Confederación que fixera analíticas antes e
despois do pantano, e os resultados do ferro foron de 0.1 antes, de 1.4 no embalse, e de
0.14 despoís. Explica que hai 3 informes solicitados a 3 administracións distintas (Augas de
Galicia, Confederación e DX Patrimonio Natural) para que valoren a problematica e as
posibles solucións, como limpar o pantano con medios adecuados que non ten o Concello. Di
que está de acordo co reunirse para buscar solucións pero esas palabras da moción como
politicuchos, etc.. non son correctas.
O voceiro do grupo PP di que os concelleiros non son técnicos pero se poden reunir cos
técnicos para buscar solucións entre todos. En canto as expresicóns de politicuchos di que
dicía en xeral sen referirse a ninguén de aquí.
O voceiro do grupo BNG insiste en que decidan os técnicos, que se Augas de Galicia non o
quere limpar ten que dar outra solución, e di que vai absterse.
A Sra. Alcaldesa di que a xestión dos lodos do pantano é complexa e por iso nos diriximos a
outras administracións.

ACTA DO PLENO

3. Que na próxima recadación municipal se teña en conta aos usuarios do servizo da auga,
habendo unha redución do custe, ou ben unha devolución económica, xa que non se pode
cobrar un mal servizo, e menos aínda cando o produto non é bo.

Concello de Guitiriz

Non hai asuntos

C)ROGOS E PREGUNTAS

ROGOS

2.Rogamos se limpen todos os sumidoiros, por mor das intensas choivas que
provocan inundacións. Se o traballo esta feito, non vai haber inundacións.
3.Rogamos se saquen os conos que hai colocados nalgunhas beirarrúas xa que son
perigosos para os/as viandantes.
4.Rogamos se curten, ou se “afeiten” os parafusos que hai nos farois de Parga, pois
saen moitos centímetros fóra da tuerca, e nunha caída pode ocasionar accidentes
moi graves se unha persoa topa coa testa nos parafusos.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

1.Rogamos se arranxe o “Paseo do Boedo” xa que nalgún tramo está intransitable e
é moi perigos para os/as viandantes, xa que as madeiras da beiras están ceibadas
no chan e cubertas pola auga.

ACTA DO PLENO

Voceiro do grupo PP:

6. Rogamos que no Centro de Saúde Consultorio de Parga se instalen dous focos
exteriores que dean luz artificial ao patio de acceso, xa que no inverno ao facerse
pronto de noite a rapaza que limpa non ten visión para poder facelo. Ademais é moi
grato que cando os usuarios, moitos deles anciáns, vaian pola maña cedo no outono
e sobre todo no inverno teñan unha mellor visión do lugar onde pisan.
7. Rogamos se poñan a funcionar os farois de hai na Praza do Vinteoito xa que levan
moitos anos sen facelo e son necesarias para unha mellor visión dos/as veciños/as
de Parga e dos/as feirantes que pronto pola maña cedo acércanse a nosa vila a
feirear ou mercadear, e incluso a montar os postos onde poñer os seus produtos.
Quero que saiba Sra. Morandeira que eses farois levan mais de trinta anos nese
sitio, que se apagaron cando o Sr. Teixido foi alcalde debido a crise que se sofría en
toda España, e que unha vez acabada esta, a Sr. Polín tivo a ben non volver a
conectar a luz pública nelas, despois de pedirllo xa lexislatura pasada máis de sete
veces, e feita unha moción para iso e outras cousas que foi votada na súa totalidade
por todos os grupos incluído o PSOE, co voto tamén positivo da anterior Rexedora.

Concello de Guitiriz
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5. Rogamos sexa limpada a fachada e o resto das paredes que conforman o edificio
que alberga o Centro de Saúde de Parga, por estar chea de niños de arañas.

Concello de Guitiriz
Quero subliñar sen ningún tipo de acritude, máis si de lembranza dos feitos
acontecidos, que mentres en Parga cortou a luz, na súa rúa corredoira, onde hai tres
casas, unha delas valeira, conectou trece farois.
Esperemos que tome boa nota e de as ordes oportunas para que funcionen. Se é
así, dámoslle as gracias por anticipado, xa que o concello formámolo todos.
Voceiro do grupo BNG:

4.- Rogámoslle que acondicione o aparcadoiro do prado que da a Rúa Boa Veciña,
estes días de temporal había unhas piscinas de auga que metían medo e encima
desbordase cando chove moito cara a rúa Manuel María.
5.- Queremos felicitalos por levar adiante a iniciativa do BNG de fai un ano onde se
pedía a colaboración económica do concello nos desprazamentos dos estudantes,
agardamos que de aquí en diante se leven a cabo todas as propostas aprobadas en
Pleno.
PREGUNTAS
Preguntas pendentes do Pleno anterior:
Voceiro do grupo BNG:
1.Pódenos dicir cantos usuarios están recibindo o servizo de Axuda no Fogar tanto
de libre concorrencia como por a lei de dependencia?

Concello de Guitiriz
Rua do Concello nº4, Guitiriz. 27300 (Lugo). Tfno. 982370109. Fax: 982372178

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

3.- Rogámoslle a este equipo de goberno que bote unha man o rural, non sei si sabe
que en moitas aldeas do concello non teñen liña telefónica, nin cobertura por antena,
isto supón que moitísimas familias non dispoñan das novas tecnoloxías e xunto aos
poucos servizos de que dispoñen vense obrigados a abandonar pouco a pouco o
rural, vostedes non deberían quedar cos brazos cruzados tendo este problema en
moitísimos fogares do Concello.
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2.- Rogamos o equipo de goberno que leve a cabo canto antes as tarefas de
mantemento que solicitou a primeiros de setembro a dirección do CEIP Santo Estevo
de Parga, cónstanos que a mediados de novembro arranxaron as deficiencias que
había no alumeado, pero hai moitas mais que deben ser reparadas, como as
goteiras nos andares, os baños, patio interior, pavillón etc. para que un colexio vello
como este siga funcionando.

ACTA DO PLENO

1.- Este rogo é para que se arranxe a Casa Barxa e a casa Habanera, como saben
vostedes foi aprobado o seu arranxo na anterior lexislatura, pero como de costume
quedaron sen orzamentar estes arranxos, e unha pena ver como se abandona o
pouco e escaso patrimonio publico que temos, por iso volvemos a insistir no seu
arranxo.

Concello de Guitiriz
Sra. Alcaldesa: Na actualidade o Servizo de Axuda no Fogar do concello conta con
91 usuarios/as, dos cales 58 son persoas con dependencia valorada e 33 co servizo
de alta na modalidade de libre concorrencia.

2. Este ano fixéronse análises na auga do río, porqué non se publican os resultados?
Sra. Alcaldesa: Segundo o RD 1341/07 e competencia da Consellería, o Concello so
ten que comunicalo.
3. Estase recollendo a resina dos piñeiros dos Sete Muiños, que se fai con ela, para
onde vai?
Sra. Alcaldesa: Tamén é competencia da Consellería. Non ten un uso comercial,
ninguén manifestou interese.
Preguntas deste Pleno

ACTA DO PLENO

En data 2/12/2019 hai previsión de dar 6 altas máis, dúas de libre concorrencia e 4
de dependencia. En lista de espera de SAF Dependencia (este dato non o pediron
no pleno anterior) hai un total de 67 persoas:
-Grao III. Gran dependencia: 1 persoa
-Grao II. Dependencia severa: 18 persoas
-Grao I. Dependencia moderada: 48 persoas.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

SAF dependencia atendidas por grao de dependencia:
-Grao III. Gran dependencia: 26 persoas
-Grao II. Dependencia severa: 32 persoas
-Grao I. Dependencia moderada: 0 persoas.

1.- Contestou ó escrito presentado con data 23 de agosto do 2019, con número de
rexistro 3197 por uns vertidos incontrolados?
Sra. Alcaldesa: Si, tratouse o tema.
2.- O arranxo a rúa do Mercado cando ten previsto facelo ou espera ao deterioro
total da mesma? Dígolle isto pois vostede dixo que ía arranxalo pronto.
Sra. Alcaldesa: Si, é o que di a Deputación que é a titular da vía.
3.- No Curro Vello cando se van reparar as lousetas que están en mal estado?
Sra. Alcaldesa: O repararemos agora, esa e outras.
4.- Cal foi o motivo de que algún usuario se lles pasaran recibos de 886, 780, 665 €
por gastos de auga?

Concello de Guitiriz
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Voceiro do grupo PP:

Concello de Guitiriz
Sra. Alcaldesa: Foi un erro está subsanándose.
5.- Quen está a facer a lectura dos contadores?
Sra. Alcaldesa: Persoal do Concello.
6.- Quen está a cubrir o sitio de Antonio, o que facía o mantemento da traída de
auga e dos depósitos?

Sra. Alcaldesa: Púxose de todo, non había case nada, fíxose novo.
8.- Cantas baixas hai de traballadores do SAF? Están todas cubertas?
Sra. Alcaldesa: 4 ou 5, están todas cubertas.
9.- Que lista de espera ten o PAI? E no Centro de Día?
Sra. Alcaldesa: 14 nenos no PAI, pero porque non poden ter o horario que queren.
No centro de día non hai lista de espera.
10.- Instalouse algún ambigú no Pavillón de Deportes? Foi o concello?

ACTA DO PLENO

7.- No parque, ao carón da “Casa da Auga” que foi o que se repuxo? Dígolle isto Sra.
Alcaldesa pois hai unha factura de 14.540 €.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

Sra. Alcaldesa: Estamos facendo un proceso selectivo para cubrir a praza de forma
interina.

11.- Esta adxudicada a concesión da Casa Barxa?
Sra. Alcaldesa: A semana que ven, esta en prezo de presentación de ofertas.
12.- Saben vostedes que no Centro de Saúde Consultorio de Parga hai humidades
externas na súa fachada?
Sra. Alcaldesa: Non o sabíamos, o vemos nas fotos.
13.- Saben vostedes quen no Centro de Saúde Consultorio de Parga está a entrar a
auga polo tellado da entrada principal do edificio, e as paredes están rezumando
auga de seguido? Cando van tomar medidas? É necesario que se acometan os
arranxos axiña, para evitar máis deterioro e con elo máis custe económico.
Sra. Alcaldesa: Estamos en elo.

Concello de Guitiriz
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Sra. Alcaldesa: Si, enviouse un requirimento porque non cumpre as dimensións.

Concello de Guitiriz

Voceiro do grupo BNG:
1ª. No pasado Pleno do mes de setembro dixo vostede que se adxudicara un
contrato menor de servizos subvencionado polo fondo de compensación ambiental
da Xunta. Dixo que o obxectivo e implantar un programa de compostaxe doméstico
para que as familias do concello xestionaran os seus propios residuos. Tamén dixo
que xa estaba implantado en 85 fogares, a que contrato se refería, o que se levou a
cabo no concello hai anos ou é un novo programa de compostaxe (porque a nosa
pregunta foi “en que consiste o servizo que contrataron de “proxecto de compós taxe
doméstica” subvencionado con 13.791 €).

ACTA DO PLENO

Sra. Alcaldesa: O miraremos, o valaremos para que non pase nada, xa solicitamos
permiso á Confederación.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

14.- Están vostede señores do Goberno Local enterados de como se atopa a pista
que vai dende o Balneario de San Xoan ao barrio de Montemea pertencente a
parroquia de Santo Estevo de Parga? Deron unha volta por ela?. Saben vostedes a
cantidade de fochancas, algunhas enormes que hai nesa pista?. Saben como esta
afectada pola auga, que se acumula as beiras da pista e pasa por riba dela
desfacendo o seu trazado?. Coñecen vostede o estado no que se atopa a ponte que
vai por riba do río. Pois como unha imaxe vale máis que mil palabras permítanme
que lles amose unhas fotografías que fixen antonte onde se pode ver a gravidade da
situación. Non esta ben sinalizado, e poden ocorrer accidentes, leves ou graves, e os
responsables van ser vostedes por non ter postas as medidas suficientes, como son
o corte do camiño, e sinais de advertencia de perigo e de prohibido o paso os
vehículos e incluso as persoas, pois o grosor da capa superior da ponte é de 10 cm.

2ª. Chegou o informe sectorial que está pendente de emitir a Xunta para a
construción da casa da Botica. Non lles da vergonza ter esa casa en ruínas diante da
mesma casa do concello, ou queren deixala de promesa electoral para as eleccións
autonómicas.
Sra. Alcaldesa: Non chegou, dáme coraxe velo así. Segue pendente do informe da
Xunta.
3ª. Cando vai arranxar os contedores soterrados do Curro Vello.
Sra. Alcaldesa: Estamos con elo.
4ª. A rúa do Carme no Curro Vello esta en moi mal estado, vai no orzamento de 2020
o seu arranxo.
Sra. Alcaldesa: Farase con persoal do Concello.

Concello de Guitiriz
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Sra. Alcaldesa: Hai un novo programa de compostaxe, estes 85 son novos, o
confirmarei no seguinte Pleno.

Concello de Guitiriz
5ª. Fixeron algún programa de mellora e acondicionamento de estradas e accesos
municipais a parroquias ou aldeas.
Sra. Alcaldesa: En función dos cartos para inversións priorizaremos o que está peor.
6ª. Fixeron algunha mellora ou reforzaron o taller de ALUME, coa función de atender
ou mellorar as necesidades dos usuarios.
Sra. Alcaldesa: De momento non, estamos en contacto con eles, o Concello aporta
unha parte para o transporte, se o confirmarei no seguinte Pleno.

coa

Xunta

e

8ª. Crearon algún programa de apoio aos emprendedores do concello co fin de
fomentar a creación de novas empresas ou de dar impulso as poucas que temos.
Sra. Alcaldesa: Aínda non.
9ª. Pódenos dicir si a poboación do concello medra ou mingua?
Sra. Alcaldesa: Esta estable, en torno a 5.400 habitantes.
10ª. Xa é a segunda vez que llo pregunto, vai colaborar o concello economicamente
co proceso de identificación dos corpos atopados na fosa común de Santa Mariña.
Sra. Alcaldesa: Hai unha moción aprobada para que o Concello colaborase con
medios (manutención, hospedaxe) cando estiveran aquí, pero non se fixo nese
momento. Buscaremos algunha fórmula legal para facer unha aportación económica,
o orzamento son 11.600 euros, é moito; estudaremos se podemos colaborar con
algo xa que segundo a Lei da memoria histórica non corresponde aos Concellos.
11ª. Con que frecuencia se limpa a estación de bombeo de augas residuais e fecais
que hao no Forxá. Coméntollo porque estes días de choiva estivo vertendo e
contaminando o río continuamente.
Sra. Alcaldesa: Non teño ese dato, lle contestarei no seguinte Pleno
12ª. Mercou o concello algún protector para o pavillón de deportes.
Sra. Alcaldesa: Temos un orzamento, estamos con elo.
13ª. En que vai colaborar o concello na campaña de nadal que está organizando a
hostalería.

Concello de Guitiriz
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reunións

ACTA DO PLENO

Sra. Alcaldesa: Acabo de dicir que mantivemos
comprometeuse a ampliar ou facer outro edifico novo.

Número: 2019-0014 Data: 20/12/2019

7ª. Sabemos algo da conversión do PAI en escola infantil.

Concello de Guitiriz
Sra. Alcaldesa: SE van facer rifas, asumimos o custe das rifas e organizamos
distintos actos para dinamizar o comercio.
14ª. O 23 de outubro rexistraron na entrada do concello unha moción de plataforma
social VIA GALEGA en defensa de toda esa xente que ten que emigrar do noso pais
galego, para outros lugares en busca de traballo, porque non se trouxo a Pleno.
Sra. Alcaldesa: Pasouse a todos os grupos, e ninguén a trouxo ao Pleno, a
Corporación somos todos, poido presentala vostede.

Concello de Guitiriz
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DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE

ACTA DO PLENO

Sra. Alcaldesa: Non pode desaparecer ningún documento de Gestiona, que conste
en acta que si que está en Gestiona e que non buscou ben, e que non a trouxo
ningún grupo.
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Voceiro do grupo BNG: Estaba en Gestiona e desapareceu.

