
 

 

ACTA DA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POLO CONCELLO PLENO O DÍA 5 DE XUÑO DE 

2015.- 

  Sres. Asistentes: 
 
Sr. Alcalde: 
D. JULIO IGNACIO IGLESIAS REDONDO. 
Sres. Concelleiros: 
Dª MARIA VICTORIA MONTENGRO PAZ 
D. ALMA BEATRIZ  BARRON FERRO. 
D. JOSE EUGENIO FERNANDEZ LAGO 
Dª OLIMPIA MARCOS GARCIA 
D. JOSE JUAN VILAR RICO. 
D. JUAN MANUEL SIXTO GALIANO 
Dª JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ. 
Dª MERCEDES GRANDE REGUEIRO. 
Dª MARTA SEIJAS DIAZ. 
D. EMILIO MESIAS FARIAS. 
D. ANGEL M. FERNANDEZ PERMUY. 
D. LUIS CENDAN FERNANDEZ. 
SR. SECRETARIO.: 
D. MANUEL LARROSA RODRIGUEZ. 

      
         No Salón de Sesións da Casa 
Consistorial do Concello de Ares, sendo as 
once horas e oito minutos do día cinco de 
xuño de dous mil quince, previa 
convocatoria e citación ó efecto, reúnese 
o concello Pleno en sesión extraordinaria 
e primeira convocatoria, baixo a 
Presidencia, do Sr. Alcalde-Presidente, D. 
Julio Ignacio Iglesias Redondo, con 
asistencia dos Sres. Concelleiros, que o 
marxe se relacionan, actuando como 
Secretario, o que o é desta Corporación 
D. Manuel Larrosa Rodríguez.          
         Aberta a sesión pola Presidencia 
entrase no estudio e discusión dos 
asuntos incluídos na Orde do Día, 
adoptándose polo Concello Pleno os 
seguintes acordos: 

 

 

PUNTO NÚM. 1.- APROBACIÓN SE PROCEDE DAS SESIÓNS DE : 18-07-2013, 12-09-2013. 31-

10-2013, 28-11-2013, 19-03-2015, 28-04-2015, 07-05-2015 

O Concello Pleno por unanimidade acorda prestar a súa aprobación as actas das 

sesións de 18-07-2013, 12-09-2013, 31-10-2013, 28-11-2013, 19-03-2015, e 07-05-2015. 

PUNTO NÚM. 2.- APROBACIÓN RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT). 

 Dase conta do Informe de Secretaria de data 26 de abril de 2015, que seguidamente 

se transcribe: 

INFORME SECRETARÍA 

 

Asunto ; Relación de postos de Traballo do Concello de Ares. 

 

ANTECEDENTES 



 

 

 

Primeiro.- En cumprimento da Lei 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para a Reforma da 

Función Pública o Pleno do Concello de Ares na sesión extraordinaria do día 19 de maio de 

1992, previo dictame da Comisión con data 12 de maio de 1992, aprobou o primeiro catálogo 

de postos de traballo de funcionarios a efectos da aplicación do complemento Específico e do 

Complemento de Destino (Anexo I). 

 

Segundo.- A Corporación tras a Relación de Postos de Traballo elaborada pola Excma. 

Deputación Provincial de A Coruña, recepcionada por este Concello o 17 de xullo de 2009 e tras 

numerosas reunións da xunta de voceiros, ao quedar sobre a mesa ao ser inviable o incremento 

dos custes que a súa aplicación significaba, se ben e de resaltar o acertado diagnose da 

situación municipal, encargou á empresa Galivalia no marco do contrato menor de asistencia en 

materia de persoal e contratación administrativa subscrita coa mesma unha nova Relación de 

Postos de Traballo. 

 

Terceiro- O Concello de Ares no marco do Real Decreto-Lei 4/2012, de 24 de febreiro, polo que 

se determinan obrigas de información e procedimentos necesarios para establecer un 

mecanismo de financiación para o pago aos proveedores das entidades locais, está suxeito a un 

PLAN DE AXUSTE proposto pola Alcaldía segundo proposta de data 25 de marzo de 2012 e 

aprobado en sesión plenaria do día 28 de marzo de 2012, sendo informado favorablemente 

polo MHAP –Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local- dependente da Secretaría 

de Estado de Administracións Públicas con data 30-042012 (Anexo II-III). 

 

Cuarto.- O funcionario que suscribe ratifícase nas referencias efectuadas á necesidade de dispor 

dunha Relación de Postos de traballo : 

 

 Orzamento 2008 (informe de 18-12-2007) :  

 

“En relación ó persoal do Concello, esta Secretaría significa que hai unha previsión orzamentaria 

para levar a cabo unha Relación de Postos de Traballo e un Catálogo de Postos de Traballo 

como instrumentos de ordenación da xestión de recursos humanos, e máis concretamente 

como expresión ordenada do conxunto de postos de traballo caracterizados por pertencer a 

unha mesma Unidade ou Dependencia da Administración, que deban ser desempeñados por 

funcionarios de carreira , por persoal eventual, indistintamente por uns ou outros, e por persoal 

laboral, coa detallada  descrición das características e requisitos dos mesmos. A  R.P.T.constitúe 

o principal instrumento organizativo das Entidades Locais, pois se deseña o modelo 

organizacional a nivel de estructura interna ordenando e clasificando o persoal en orde a 

realización concreta do traballo a desenrolar. Mediante a R.P.T. se racionaliza e ordena a 



 

 

función pública e é un instrumento esencial da política xeral de persoal ó incluír na mesma a 

dimensión económica e orzamentaria.  

 

Esta Secretaría recomenda efectuar unha reasignación de funcións para un correcto 

funcionamento do Concello á vista da saturación de traballo e retraso en determinadas áreas, 

se ben dita reorganización de tareas levaráse a cabo no seu momento ao elaborarse a R.P.T. 

 

É de destacar que ao abeiro da Lei 4/2007, do 20 de abril do Parlamento de Galicia, pola que se 

aproban as normas reguladoras de coordinación de policías locais (Disposición Transitoria 

primeira), procedeuse á integración a efectos retributivos dos membros da Policía Local 

actualmente no grupo D do artigo 25 da Lei 30/1984, de 2 de agosto, no grupo C, e por 

aplicación da Lei 7/2007, de 12 de abril, no grupo C, subgrupo C1, significándose que este feito 

non ten que supoñer necesariamente un incremento de gasto público nin modificación do 

cómputo anual das retribucións totais dos funcionarios desa categoría. Na súa virtude ante a 

expresión facultativa “necesariamente” queda á elección da Corporación si dita integración a 

efectos retributivos conleva ou non incremento de gasto público.” 

 

 Orzamento 2009 (informe de 22-12-2008) : 

 

“En relación ó persoal do Concello, e dado que pola Deputación Provincial da Coruña no 

exercicio 2009 vaise redactar unha relación de postos de traballo (Resolución da Presidencia de 

27-06-08), esta Secretaría significa que a Relación de Postos de Traballo e o Catálogo de Postos 

de Traballo como instrumentos de ordenación da xestión de recursos humanos, e máis 

concretamente como expresión ordenada do conxunto de postos de traballo caracterizados por 

pertencer a unha mesma Unidade ou Dependencia dá Administración, que deban ser 

desempeñados por funcionarios de carreira, por persoal eventual, indistintamente por uns ou 

outros, e por persoal laboral, coa detallada descrición dás características e requisitos dos 

mesmos. A R.P.T.constitúe o principal instrumento organizativo dás Entidades Locais, pois se 

deseña o modelo organizacional a nivel de estrutura interna ordenando e clasificando o persoal 

en orde a realización concreta do traballo a desenrolar.  

 

Mediante a R.P.T. racionalízase e ordena a función pública é un instrumento esencial da política 

xeral de persoal ó incluír na mesma a dimensión económica e orzamentaria.  

 

Esta Secretaría recomenda efectuar unha reasignación de funcións para un correcto 

funcionamento do Concello á vista da saturación de traballo e atraso en determinadas áreas, se 

ben dita reorganización de tarefas levaráse a cabo no seu momento ao elaborarse a R.P.T.  



 

 

 

Así cabe destacar que na área de Secretaría o persoal é escaso, cunha excesiva carga de 

traballo, pois como exemplo cabe citar que ainda que as sesión plenarias pasarón coa nova 

Corporación de ser bimestrais a mensuais, segue habendo un único funcionario que ten que 

compaxinar outras labores de nóminas, seguros sociais, contratos laborais ou contratación 

administrativa coa transcrición literal das actas, provocando un atraso na elaboración dos libros 

de actas de Pleno e Xunta de Goberno e resolucións da Alcaldía.  

 

En consecuencia hai unha saturación en determinados servizos pola carga de traballo que están 

a sufrir (económicos e de secretaría). Así é primordial á maior brevidade cubri-a praza de 

Interventor desta Corporación, para aliviar a carga dos servizos económicos e que permita levar 

a cabo unha fluida función Interventora, función que o funcionario que susbcribe non pode 

prestarlle na dedicación e demanda que esixe por verse superado xa nas funcións de Secretaría, 

e que cunha carga de traballo adicional suple a Tesoreira eficazmente axudada por unha única 

funcionaria. Este Concello co orzamento que posúe supera con creces a municipios limítrofes 

que cun orzamento bastante inferior, dispoñen dun funcionario de habilitación con carácter 

nacional na función Interventora.  

 

A planificación dos recursos humanos dentro da Administración Pública debe tender á procura e 

consecución da maior eficacia posible na prestación dos servizos públicos que ten 

encomendados, respetando escrupulosamente o ordenamento xurídico, o que supón a 

utilización das técnicas e medidas establecidas na lexislación vixente, todo iso de acordo co 

mandato constitucional contido no artigo 103.1: «A Administración Pública serve con 

obxectividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios de eficacia, xerarquía, 

descentralización, desconcentración e coordinación con sometemento pleno á Lei e ao dereito».  

 

Neste sentido a Relación de Postos de Traballo (RPT), é unha consecuencia da potestade de 

auto-organización do Concello, recoñecida no artigo 4.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das Bases de Réxime Local (LBRL), potestade que se manifesta, no que se refire aos 

recursos humanos, na discrecionalidade para configurar unha organización adaptada ás 

necesidades concretas de cada Entidade Local, e que supón unha obxetivación das funcións, na 

que se definan as característica referentes a cada posto de traballo (definición do traballo, 

enumeración de tarefas, horario e xornada de traballo, denominación do posto do que se 

depende, denominación e número aproximado de postos inmediatamente dependentes, etc.). 

  

Da mesma forma que é obrigatorio a aprobación anual dos cadros de personal, no mesmo 

sentido ocorre coa relación de postos de traballo ao establecerse a obrigatoriedade da súa 

elaboración no artigo 90.2 da LBRL que di: «As Corporacións Locais formarán a relación de 

todos os seus postos de traballo existentes na súa organización, nos termos previstos na 



 

 

Lexislación básica sobre función pública». Á vista do artigo 22.2.i) da LBRL, é competencia do 

Pleno a aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da contía 

das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o número e réxime do 

persoal eventual.  

 

De conformidade co disposto no artigo 90 da LBRL, as Corporacións Locais rexeranse en 

materia de relacións de postos de traballo polo establecido ao efecto na lexislación do Estado 

sobre a función pública. A este respecto, o artigo 74 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto 

Básico do Empregado Público, dispón que «as Administracións Públicas estruturarán a súa 

organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos 

similares, que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os grupos de 

clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas 

de provisión e as retribucións complementarias. Devanditos instrumentos serán públicos».  

 

En base a iso, é evidente que as estruturas derivadas de devanditos instrumentos ou relacións 

de postos de traballo non son inamovibles, podendo ser obxecto das oportunas modificacións en 

razón das necesidades existentes. Así, o artigo 69.2 da LEBEP prevé que as Administracións 

públicas poderán aprobar Plans para a ordenación de recursos humanos que inclúan, entre 

outras medidas, «previsións sobre os sistemas de organización de traballo e modificacións de 

estruturas de postos de traballo», modificacións entre as que necesariamente deben incluírse a 

posible supresión ou para usar unha terminoloxía administrativa máis habitual, amortización de 

postos.  

 

Na Administración local a devandita reestruturación debe plasmarse, non só nas 

correspondentes relacións de traballo, senón tamén nos cadros de persoal anexas aos 

Orzamentos, conforme disponse no xa citado artigo 90 da LBRL e no artigo 126 do TRRL. 

 

Todo iso vén facilitar aos axentes públicos a súa actuación en materia de xestión do persoal ao 

seu servizo e, mais concretamente, o poder levar a cabo unha política de persoal que permita, 

en base á súa capacidade de auto organización e, como establece o artigo 90 da Lei de Bases 

de Réxime Local, confeccionar os seus cadros de personal respondendo os principios de 

racionalidade, economía, e eficiencia e establecelas de acordo coa ordenación xeral da 

economía. 

 

Persoal e RPT son complementarias, esta define os postos e as súas retribucións 

complementarias, mentres que o cadro de personal dota aos postos descritos de partida ou 

dotación orzamentaria. Por iso e dado que son moitos Concellos que aínda carecen deste 

instrumento organizativo fundamental e obrigatorio, é polo que ante a elaboración dos 

Orzamentos do próximo exercicio e co fin de paliar os efectos da crise económica, proponse 



 

 

unha serie de medidas a ter en conta na súa elaboración ou modificación, no seu caso, que nos 

permitirá dotar de racionalidade e eficacia os diferentes servizos municipais, incrementándoos 

cuantitativa e cualitativamente e, ademais conseguir unha contención do gasto dentro do 

Cápitulo I. 

 

Estas medidas son as seguintes : 

 

A) Valoración dos postos de traballo: que consiste na clasificación dos postos de traballo tendo 

en conta as funcións atribuídas e as tarefas que se executan ou poden executar en cada posto. 

 

Esto permitiranos a agrupación de funcións que á súa vez se descompoñen en tarefas 

concretas, que finalmente se traducirá no deseño de postos homoxéneos aos que se atribúe un 

mesmo nivel de complemento de destino atendendo a feitos talles como o nivel de titulación 

esixido para o posto, esixencia de dirección ou mando, iniciativa en canto á procura de solucións 

nos problemas que xurdan respecto das funcións atribuídas, autonomía en canto á toma de 

decisións, e complexidade das tarefas de desempeñar. 

  

Evidentemente debe de respetarse a lexislación básica nesta materia, así o nivel do posto de 

traballo, ademais de ter reflexo no importe do complemento de destino, e polo tanto nas pagas 

extraordinarias, afecta á carreira administrativa e, en concreto, ao grao persoal, especificando o 

artigo 3.5 do Real Decreto 861/1986, que os funcionarios só poderán consolidar graos incluídos 

no intervalo correspondente ao grupo de clasificación.  

 

O complemento de destino, do mesmo xeito que o complemento específico, configúrase como 

un concepto retributivo obxectivo e non de carácter persoal, como o é o de produtividade, 

destinado, en consecuencia, a retribuir ao posto de traballo segundo as características deste, 

independentemente do funcionario que en cada momento o desempeñe.  

 

Segundo o artigo 3.2 do Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o Réxime 

das Retribucións dos Funcionarios de Administración Local: «dentro dos límites máximos e 

mínimos sinalados (no apartado 1.º), o Pleno da Corporación asignará nivel a cada posto de 

traballo atendendo a criterios de especialización, responsabilidade, competencia e mando, así 

como á complexidade territorial e funcional dos servizos en que estea situado o posto. 

 

Por tanto, a asignación de nivel de complemento de destino a un determinado posto de traballo 

deberá ir precedida da correspondente valoración do posto, de conformidade cos aspectos 

relacionados no artigo 3.2 do Real Decreto 861/1986, xustificándose así a opción por un nivel 

máis ou menos elevado dentro dos límites previstos para cada Grupo de funcionarios.” 



 

 

 

 Orzamento 2010 (Informe de 28-12-2009) : 

 

“En relación ó persoal do Concello, redactada e recepcionada a RPT redactada pola Deputación 

Provincial da Coruña, esta Secretaría novamente como o ano anterior ven a significar que a 

Relación de Postos de Traballo e o Catálogo de Postos de Traballo como instrumentos de 

ordenación da xestión de recursos humanos, e máis concretamente como expresión ordenada 

do conxunto de postos de traballo caracterizados por pertencer a unha mesma Unidade ou 

Dependencia da Administración, que deban ser desempeñados por funcionarios de carreira, por 

persoal eventual, indistintamente por uns ou outros, e por persoal laboral, coa detallada 

descrición das características e requisitos dos mesmos. A R.P.T.constitúe o principal 

instrumento organizativo das Entidades Locais, pois se deseña o modelo organizacional a nivel 

de estrutura interna ordenando e clasificando o persoal en orde a realización concreta do 

traballo a desenrolar.  

 

Mediante a R.P.T. racionalízase e ordena a función pública é un instrumento esencial da política 

xeral de persoal ó incluír na mesma a dimensión económica e orzamentaria.  

 

Esta Secretaría insiste na necesidade de dar tramitación á RPT recepcionada ós efectos de 

distribuir efizcamente os efectivos, deseñar o modelo organizativo no marco da potestade de 

autoorganización obxetivizando os  postos de traballo e asignando claramente as funcións de 

cada persoa, que a día de hoxe están difuminadas, correxindo a situación de descoordinación, 

con situacións inxustas e agravios, nunhos casos por falta de correspondencia entre as funcións 

que se desenrolan e as titulacións requeridas, carga de traballo e o nivel de responsabilidade, 

noutros polas tareas efectivamente realizadas que implican unha especial e superior adicación 

ás correspondentes ó posto de traballo; ben nos termos que foi recepcionada, ben coa 

pertinente modificación serena, prudente, obxectiva, axustada á realidade e ás dimensións que 

demanda un Concello das características do Concello de Ares. A necesidade da RPT ven doutro 

lado pola necesidade de prever o fallo do TSXG que poida recaer sobre o proceso de 

funcionarización levado neste Concello, que á vista dos procedementos fallados pola Sala 

podería recaer ano 2011. 

 

En anos anteriores (2008 e 2009) insisteuse na necesidade perentoria de cubri-la praza de 

Interventor deste Concello para aliviar a carga dos servizos económicos, primordialmente desta 

Secretaría e a Tesourería (semáns de 80 horas) e que permitíse levar a cabo unha fluida e eficaz 

función interventora. Transcurridos dous anos sen que se provistase regulamentariamente dita 

praza, este ano o funcionario que suscribe advirte da urxente e inaplazable necesidade de cubrir 

dita praza en orde a unha correcta e eficaz xestión e fiscalización económica-financeira. Este 

Concello co orzamento que posúe supera a municipios limítrofes que cun orzamento inferior, 

dispoñen dun funcionario de habilitación con carácter nacional na función Interventora.  



 

 

 

Reproducese novamente a referencia á planificación dos recursos humanos efectuado no 

informe presupostario do ano 2009 :  

 

“A planificación dos recursos humanos dentro da Administración Pública debe tender á procura 

e consecución da maior eficacia posible na prestación dos servizos públicos que ten 

encomendados, respetando escrupulosamente o ordenamento xurídico, o que supón a 

utilización das técnicas e medidas establecidas na lexislación vixente, todo iso de acordo co 

mandato constitucional contido no artigo 103.1: «A Administración Pública serve con 

obxectividade os intereses xerais e actúa de acordo cos principios  de eficacia, xerarquía, 

descentralización, desconcent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ración e coordinación con sometemento pleno á Lei e ao dereito».  

 

Neste sentido a Relación de Postos de Traballo (RPT), é unha consecuencia da potestade de 

auto-organización do Concello, recoñecida no artigo 4.1.a) da Lei 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora das Bases de Réxime Local (LBRL), potestade que se manifesta, no que se refire aos 

recursos humanos, na discrecionalidade para configurar unha organización adaptada ás 

necesidades concretas de cada Entidade Local, e que supón unha obxetivación das funcións, na 

que se definan as característica referentes a cada posto de traballo (definición do traballo, 

enumeración de tarefas, horario e xornada de traballo, denominación do posto do que se 

depende, denominación e número aproximado de postos inmediatamente dependentes, etc.). 

  

Da mesma forma que é obrigatorio a aprobación anual dos cadros de personal, no mesmo 

sentido ocorre coa relación de postos de traballo ao establecerse a obrigatoriedade da súa 

elaboración no artigo 90.2 da LBRL que di: «As Corporacións Locais formarán a relación de 

todos os seus postos de traballo existentes na súa organización, nos termos previstos na 

Lexislación básica sobre función pública». Á vista do artigo 22.2.i) da LBRL, é competencia do 

Pleno a aprobación do cadro de persoal e da relación de postos de traballo, a fixación da contía 

das retribucións complementarias fixas e periódicas dos funcionarios e o número e réxime do 

persoal eventual.  

 

De conformidade co disposto no artigo 90 da LBRL, as Corporacións Locais rexeranse en 

materia de relacións de postos de traballo polo establecido ao efecto na lexislación do Estado 

sobre a función pública. A este respecto, o artigo 74 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto 

Básico do Empregado Público, dispón que «as Administracións Públicas estruturarán a súa 

organización a través de relacións de postos de traballo ou outros instrumentos organizativos 

similares, que comprenderán, polo menos, a denominación dos postos, os grupos de 

clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas 

de provisión e as retribucións complementarias. Devanditos instrumentos serán públicos».  



 

 

 

En base a iso, é evidente que as estruturas derivadas de devanditos instrumentos ou relacións 

de postos de traballo non son inamovibles, podendo ser obxecto das oportunas modificacións en 

razón das necesidades existentes. Así, o artigo 69.2 da LEBEP prevé que as Administracións 

públicas poderán aprobar Plans para a ordenación de recursos humanos que inclúan, entre 

outras medidas, «previsións sobre os sistemas de organización de traballo e modificacións de 

estruturas de postos de traballo», modificacións entre as que necesariamente deben incluírse a 

posible supresión ou para usar unha terminoloxía administrativa máis habitual, amortización de 

postos.  

 

Na Administración local a devandita reestruturación debe plasmarse, non só nas 

correspondentes relacións de traballo, senón tamén nos cadros de persoal anexas aos 

Orzamentos, conforme disponse no xa citado artigo 90 da LBRL e no artigo 126 do TRRL. 

 

Todo iso vén facilitar aos axentes públicos a súa actuación en materia de xestión do persoal ao 

seu servizo e, mais concretamente, o poder levar a cabo unha política de persoal que permita, 

en base á súa capacidade de auto organización e, como establece o artigo 90 da Lei de Bases 

de Réxime Local, confeccionar os seus cadros de personal respondendo os principios de 

racionalidade, economía, e eficiencia e establecelas de acordo coa ordenación xeral da 

economía. 

 

Persoal e RPT son complementarias, esta define os postos e as súas retribucións 

complementarias, mentres que o cadro de personal dota aos postos descritos de partida ou 

dotación orzamentaria. Por iso e dado que son moitos Concellos que aínda carecen deste 

instrumento organizativo fundamental e obrigatorio, é polo que ante a elaboración dos 

Orzamentos do próximo exercicio e co fin de paliar os efectos da crise económica, proponse 

unha serie de medidas a ter en conta na súa elaboración ou modificación, no seu caso, que nos 

permitirá dotar de racionalidade e eficacia os diferentes servizos municipais, incrementándoos 

cuantitativa e cualitativamente e, ademais conseguir unha contención do gasto dentro do 

Cápitulo I. 

 

Estas medidas son as seguintes : 

 

A) Valoración dos postos de traballo: que consiste na clasificación dos postos de traballo tendo 

en conta as funcións atribuídas e as tarefas que se executan ou poden executar en cada posto. 

 



 

 

Esto permitiranos a agrupación de funcións que á súa vez se descompoñen en tarefas 

concretas, que finalmente se traducirá no deseño de postos homoxéneos aos que se atribúe un 

mesmo nivel de complemento de destino atendendo a feitos talles como o nivel de titulación 

esixido para o posto, esixencia de dirección ou mando, iniciativa en canto á procura de solucións 

nos problemas que xurdan respecto das funcións atribuídas, autonomía en canto á toma de 

decisións, e complexidade das tarefas de desempeñar. 

  

Evidentemente debe de respetarse a lexislación básica nesta materia, así o nivel do posto de 

traballo, ademais de ter reflexo no importe do complemento de destino, e polo tanto nas pagas 

extraordinarias, afecta á carreira administrativa e, en concreto, ao grao persoal, especificando o 

artigo 3.5 do Real Decreto 861/1986, que os funcionarios só poderán consolidar graos incluídos 

no intervalo correspondente ao grupo de clasificación.  

 

O complemento de destino, do mesmo xeito que o complemento específico, configúrase como 

un concepto retributivo obxectivo e non de carácter persoal, como o é o de produtividade, 

destinado, en consecuencia, a retribuir ao posto de traballo segundo as características deste, 

independentemente do funcionario que en cada momento o desempeñe.  

 

Segundo o artigo 3.2 do Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se establece o Réxime 

das Retribucións dos Funcionarios de Administración Local: «dentro dos límites máximos e 

mínimos sinalados (no apartado 1.º), o Pleno da Corporación asignará nivel a cada posto de 

traballo atendendo a criterios de especialización, responsabilidade, competencia e mando, así 

como á complexidade territorial e funcional dos servizos en que estea situado o posto. 

 

Por tanto, a asignación de nivel de complemento de destino a un determinado posto de traballo 

deberá ir precedida da correspondente valoración do posto, de conformidade cos aspectos 

relacionados no artigo 3.2 do Real Decreto 861/1986, xustificándose así a opción por un nivel 

máis ou menos elevado dentro dos límites previstos para cada Grupo de funcionarios. 

 

B) Retribucións complementarias dos postos vinculadas ás responsabilidades asumidas: o 

complemento específico defínese no artigo 23.3.b) da Lei 30/1984 como aquel «destinado a 

retribuir as condicións particulares dalgúns postos de traballo en atención á súa especial 

dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, incompatibilidade, perigo ou penosidad. En 

ningún caso poderá asignarse máis dun complemento específico a cada posto de traballo». O 

seu establecemento ou modificación esixe, do mesmo xeito que o complemento de destino que, 

con carácter previo pola Corporación efectúese unha valoración do posto de traballo, e unha vez 

efectuada devandita valoración, ao aprobar a Relación de Postos de Traballo, determinaranse 

aqueles postos aos que corresponde un complemento específico, sinalando a súa respectiva 

contía (artigo 4º do Real Decreto 861/1986). Pola súa banda, o complemento de produtividade 

está destinado a retribuir o especial rendemento, a actividade extraordinaria e o interese e 

iniciativa con que o funcionario desempeña o seu traballo (artigo 5º do Real Decreto 861/1986). 

E, en canto ás gratificaciones, o artigo 6.1º do Real Decreto 861/1986 indícanos que 



 

 

«corresponde ao Pleno da Corporación determinar no Orzamento a cantidade global destinada á 

asignación de gratificaciones aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no artigo 

7.2.c) deste Real Decreto. 

 

O art. 24 b) da LEBEP regula un concepto retributivo similar ao considerar como factor 

retribuible a especial dificultade técnica, responsabilidade, dedicación, incompatibilidade 

exixible para o desempeño de determinados postos de traballo ou as condicións en que se 

desenvolve o traballo. 

 

Así mesmo, o art. 24.c) do EBEB contempla que a contía e a estrutura das retribucións 

complementarias dos funcionarios estableceranse polas correspondentes Leis de cada 

Administración Pública e neste sentido a especial dificultade técnica, a responsabilidade, 

dedicación, incompatibilidade ou as condicións nas que se desenvolven os traballos. 

 

C) A carreira profesional: entendida como a promoción profesional dos empregados públicos, 

non soamente mediante o ascenso xerárquico (carreira vertical), senón tamén profundando no 

mesmo posto de traballo, cos correspondentes recoñecementos formais de categoría e 

incremento retributivo (carreira vertical). 

 

En definitiva, a carreira horizontal consiste, de conformidade co artigo 16.3.a) da LEBEP, como a 

progresión de grao, categoría, chanzo ou outros conceptos análogos, sen necesidade de cambiar 

de posto de traballo, valorando a traxectoria e actuación profesional, a calidade dos traballos 

realizados, os coñecementos adquiridos e o resultado da avaliación do desempeño. Poderán 

incluírse así mesmo outros méritos e aptitudes por razón da especificidade da función 

desenvolvida e a experiencia adquirida.  

 

D) A selección de persoal: unha planificación adecuada dos recursos humanos en atención ás 

necesidades concretas de cada Administración permitira ofertar e convocar aquelas prazas 

estritamente necesarias, evitando as indiscriminadas contratacións laborais temporais, que 

deberían ter un carácter residual para actuacións imprevistas ou urxentes. 

.  

Habemos de ter en conta que o artigo 91.2 da Lei reguladora das Bases de Réxime Local, 

establece que a selección de todo o persoal, sexa funcionario ou laboral, debe realizarse de 

acordo coa oferta de emprego público, mediante convocatoria pública e a través do sistema de 

concurso, oposición ou concurso-oposición libre nos que se garantan, en todo caso, os principios 

constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade. Dispon o artigo 

103 deste mesmo texto legal que o persoal laboral será seleccionado pola propia Corporación 

aténdose, en todo caso, ao disposto no artigo 91 e co máximo respecto ao principio de 

igualdade de oportunidades de cantos reúnan os requisitos esixidos. 



 

 

 

A pesar da falta de regulación sobre a contratación do persoal laboral temporal, podese acudir á 

Circular de 26 de marzo de 1987, emitida pola Secretaría de Estado para a Administración 

Pública, na que se deseñaba un procedemento de selección para este tipo de persoal da que, 

aos efectos que nos ocupan, cabe destacar os seguintes puntos: 

 

1. Non poderá acudirse á contratación de persoal laboral non permanente cando os traballos 

obxecto de contratación poidan ser atendidos por persoal fixo.  

2. A contratación de persoal non permanente efectuarase mediante os sistemas de concurso ou 

concurso-oposición, previa convocatoria publicada nos taboleiros de anuncios do Concello, sen 

prexuízo da súa difusión no Boletín Oficial da Provincia ou noutros medios) e nas oficinas do 

INEM onde radiquen as vacantes.  

3. Cando a contratación revista caracteres de urxencia, poderá efectuarse sen previa 

publicidade nin convocatoria, mediante a selección do persoal que xa se presentou en 

convocatorias anteriores, dando preferencia aos que obtivesen maior puntuación.  

4. Excepcionalmente, cando a contratación non exceda do período de quince días, poderá 

efectuarse en forma directa sen os requisitos antes expostos. 

 

E) A avaliación do desempeño: é o procedemento mediante o cal se mide e valora a conduta 

profesional e o rendemento ou o logro de resultados (artigo 20 da LEBEP). Os sistemas de 

avaliación do desempeño adecuaranse, en todo caso, a criterios de transparencia, 

obxectividade, imparcialidade e non discriminación e aplicaranse sen menoscabo dos dereitos 

dos empregados públicos. 

 

As Administracións Públicas determinarán os efectos da avaliación na carreira profesional 

horizontal, a formación, a provisión de postos de traballo e na percepción das retribucións 

complementarias. 

 

En definitiva o que se persegue coas medidas expostas é detectar os desaxustes entre postos de 

traballo no referente ás súas funcións, niveis retributivos, pertenza a diferentes grupos e corpos, 

denominacións heteroxéneas, así como a dispersión aparentemente excesiva dos mesmos. 

 

Desaxustes que probablemente obedezan a modificacións históricas realizadas ao longo do 

tempo, non tanto buscando unha eficiencia, racionalidade e economía dos servizos públicos, 

senón atender a peticións individuais ou colectivas dos propios traballadores, ou solucionar 

problemas puntuais de organización que hoxe día poden resultar inadecuados para conseguir 

unha Administración eficaz e próxima ao cidadán, sen que isto supoña un custo económico, 

senón, pola contra, un aforro baseado nunha boa e adecuada organización.” 

 



 

 

 Orzamento 2011 (Informe de 28-2-2011) : 

 

“En relación ó persoal do Concello, recepcionada a RPT redactada pola Deputación Provincial da 

Coruña, esta Secretaría unha vez máis como o ano anterior ven a significar a necesidade dunha 

Relación de Postos de Traballo e o Catálogo de Postos de Traballo como instrumentos de 

ordenación da xestión de recursos humanos, e máis concretamente como expresión ordenada 

do conxunto de postos de traballo caracterizados por pertencer a unha mesma Unidade ou 

Dependencia da Administración, que deban ser desempeñados por funcionarios de carreira, por 

persoal eventual, indistintamente por uns ou outros, e por persoal laboral, coa detallada 

descrición das características e requisitos dos mesmos. A R.P.T.constitúe o principal 

instrumento organizativo das Entidades Locais, pois se deseña o modelo organizacional a nivel 

de estrutura interna ordenando e clasificando o persoal en orde a realización concreta do 

traballo a desenrolar.  

 

Mediante a R.P.T. racionalízase e ordena a función pública é un instrumento esencial da política 

xeral de persoal ó incluír na mesma a dimensión económica e orzamentaria.  

 

Esta Secretaría perante a reducción e conxelación da masa salarial por imperativo do Real 

Decreto-Lei 8/2010, do 20 de marzo, polo que se adoptan medidas extraordinarias para a 

reducción do déficit público e na Lei 39/2010, do 22 de decembro, de orzamentos xerais do 

Estado para o ano 2011, ante a inviabilidade de tramitar a RPT nos termos elabora e 

recepcionada, advirte da perentoria necesidade á vista da actual situación da asignación 

deficente dos recursos personais ou exceso de carga de traballo nalgunhas áreas -co 

conseguínte retraso- de efectuar unha reorganización dos postos de traballo así como analizar a 

procedencia  de regularizar postos de traballo á vista de si son estructurais ou non, en base ao 

art. 22.dous da Lei 39/2010. 

 

A modo de exemplo, no anterior mandato as sesión ordinarias tiñan carácter bimestral, 

habendo pasado coa actual a unha periodicidade mensual, coa carga que elo supón dada a 

transcripción literal das actas e enorme perda de tempo que elo supón para o funcionario 

encargado das mesmas (sesións dunha media de tres horas de duración), sendo necesario 

plantexar unha aplicación da Lei de Enxuizamento Civil, no senso de redactar as actas na súa 

parte dispositiva, votacións e acompañala dun CD co audio asinado electrónicamente como fan 

outros Concellos. Elo suporía poder levar as actas ao día, tanto para a Corporación como 

perante a súa remisión á Administración do Estado e Xunta de Galicia. Tamén é de destacar a 

Orde do 15 de decembro do 2010, pola que se regula a remisión obligatoria de determinada 

documentación das entidades locais galegas á Xunta de Galicia e se suprime o formato papel 

nelas. 

 



 

 

En anos anteriores (2008, 2009 e 2010) insisteuse na necesidade perentoria de cubri-la praza 

de Interventor deste Concello para aliviar a carga dos servizos económicos, primordialmente 

desta Secretaría e a Tesouraría (semáns de 80 horas) e que permita levar a cabo unha fluida e 

eficaz función interventora. Transcurridos tres anos sen que se provistase regulamentariamente 

dita praza, este ano o funcionario que suscribe novamente advirte da urxente e inaplazable 

necesidade de cubrir dita praza en orde a unha correcta e eficaz xestión e fiscalización 

económica-financeira. Como xa se informou en anos anteriores, este Concello co orzamento que 

posúe supera a municipios limítrofes que cun orzamento inferior, dispoñen dun funcionario de 

habilitación con carácter nacional na función Interventora (Neda-Cariño, etc.).  

 

Dase por reproducese novamente o exposto sobre a planificación dos recursos humanos 

efectuado no informe presupostario do ano 2009 e 2010.” 

 

 Orzamento 2012 (Informe de 27-02-2012) : 

 

“En relación ó persoal do Concello, recepcionada a RPT redactada pola Deputación Provincial da 

Coruña, esta Secretaría unha vez máis como os anos 2010 e 2011 ven a significar a necesidade 

dunha Relación de Postos de Traballo e o Catálogo de Postos de Traballo como instrumentos de 

ordenación da xestión de recursos humanos, e máis concretamente como expresión ordenada 

do conxunto de postos de traballo caracterizados por pertencer a unha mesma Unidade ou 

Dependencia da Administración, que deban ser desempeñados por funcionarios de carreira, por 

persoal eventual, indistintamente por uns ou outros, e por persoal laboral, coa detallada 

descrición das características e requisitos dos mesmos. A R.P.T.constitúe o principal 

instrumento organizativo da Entidade Local, pois se deseña o modelo organizacional a nivel de 

estrutura interna ordenando e clasificando o persoal en orde a realización concreta do traballo a 

desenrolar.  

 

Mediante a R.P.T. racionalízase e ordena a función pública, e é un instrumento esencial da 

política xeral de persoal ó incluír na mesma a dimensión económica e orzamentaria.  

 

Esta Secretaría perante as medidas adoptadas coa reducción e conxelación da masa salarial 

por imperativo do Real Decreto-Lei 8/2010, do 20 de marzo, polo que se adoptan medidas 

extraordinarias para a reducción do déficit público e na Lei 39/2010, do 22 de decembro, de 

orzamentos xerais do Estado para o ano 2011, e a conxelación que efectúa o Real Decreto Lei 

20/2011, ante a inviabilidade de tramitar a RPT nos termos elabora e recepcionada, advirte da 

perentoria necesidade á vista da actual situación da asignación deficente dos recursos 

personais ou exceso de carga de traballo nalgunhas áreas -co conseguínte retraso- de efectuar 

unha reorganización dos postos de traballo así como analizar a procedencia  de regularizar 

postos de traballo á vista de si son estructurais ou non, en base ao art. 22.dous da Lei 39/2010. 



 

 

 

Insístese como en anos anteriores no problema derivado das transcripcións literais das actas, 

coa carga que elo supón dada a transcripción literal das actas e enorme perda de tempo que elo 

supón para o funcionario encargado das mesmas (sesións dunha media de tres horas de 

duración), sendo necesario plantexar unha aplicación da Lei de Enxuizamento Civil, no senso de 

redactar as actas na súa parte dispositiva, votacións e acompañala dun CD co audio asinado 

electrónicamente como fan outros Concellos. Elo suporía poder levar as actas ao día, tanto para 

a Corporación como perante a súa remisión á Administración do Estado e Xunta de Galicia. 

Tamén é de destacar a Orde do 15 de decembro do 2010, pola que se regula a remisión 

obligatoria de determinada documentación das entidades locais galegas á Xunta de Galicia e se 

suprime o formato papel nelas. 

 

En anos anteriores (2008, 2009, 2010 e 2011) insisteuse na necesidade perentoria de cubri-la 

praza de Interventor deste Concello para aliviar a carga dos servizos económicos, 

primordialmente desta Secretaría e a Tesouraría (semáns de 80 horas) e que permita levar a 

cabo unha fluida e eficaz función interventora. Transcurridos catro anos sen que se provistase 

regulamentariamente dita praza, este ano o funcionario que suscribe novamente advirte da 

urxente e inaplazable necesidade de cubrir dita praza en orde a unha correcta e eficaz xestión e 

fiscalización económica-financeira. Como xa se informou en anos anteriores, este Concello co 

orzamento que posúe supera a municipios limítrofes que cun orzamento inferior, dispoñen dun 

funcionario de habilitación con carácter nacional na función Interventora (Neda-Cariño, etc.).  

 

Dase por reproducido novamente o exposto sobre a planificación dos recursos humanos 

efectuado nos informes presupostarios dos anos 2009 e 2010.” 

 

 Orzamento 2013 (Informe de 8-01-2013) : 

 

“En relación ó persoal do Concello, recepcionada a RPT redactada pola Deputación Provincial da 

Coruña, esta Secretaría unha vez máis como os anos 2010, 2011 e 2012 ven a significar a 

necesidade dunha Relación de Postos de Traballo e o Catálogo de Postos de Traballo como 

instrumentos de ordenación da xestión de recursos humanos, e máis concretamente como 

expresión ordenada do conxunto de postos de traballo caracterizados por pertencer a unha 

mesma Unidade ou Dependencia da Administración, que deban ser desempeñados por 

funcionarios de carreira, por persoal eventual, indistintamente por uns ou outros, e por persoal 

laboral, coa detallada descrición das características e requisitos dos mesmos. A R.P.T.constitúe 

o principal instrumento organizativo da Entidade Local, pois se deseña o modelo organizacional 

a nivel de estrutura interna ordenando e clasificando o persoal en orde a realización concreta do 

traballo a desenrolar.  

 



 

 

Mediante a R.P.T. racionalízase e ordena a función pública, e é un instrumento esencial da 

política xeral de persoal ó incluír na mesma a dimensión económica e orzamentaria.  

 

Esta Secretaría unha vez máis perante as medidas adoptadas coa reducción e conxelación da 

masa salarial por imperativo do Real Decreto-Lei 8/2010, do 20 de marzo, polo que se adoptan 

medidas extraordinarias para a reducción do déficit público e na Lei 39/2010, do 22 de 

decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2011, a conxelación que efectúa o Real 

Decreto Lei 20/2011, e recollida na Lei 17/2012, ante a inviabilidade de tramitar a RPT nos 

termos elaborada e recepcionada, advirte da perentoria necesidade á vista da actual situación 

da asignación deficente dos recursos personais ou exceso de carga de traballo nalgunhas áreas 

-co conseguínte retraso- de efectuar unha reorganización dos postos de traballo así como 

analizar a procedencia  de regularizar postos de traballo á vista de si son estructurais ou non, en 

base ao art. 22.dous da Lei 39/2010. 

 

Insístese como en anos anteriores no problema derivado das transcripcións literais das actas, 

coa carga que elo supón dada a transcripción literal das actas e enorme perda de tempo que elo 

supón para o funcionario encargado das mesmas (sesións dunha media de tres horas de 

duración), sendo necesario plantexar unha aplicación da Lei de Enxuizamento Civil, no senso de 

redactar as actas na súa parte dispositiva, votacións e acompañala dun CD co audio asinado 

electrónicamente como fan outros Concellos. Elo suporía poder levar as actas ao día, tanto para 

a Corporación como perante a súa remisión á Administración do Estado e Xunta de Galicia. 

Tamén é de destacar a Orde do 15 de decembro do 2010, pola que se regula a remisión 

obligatoria de determinada documentación das entidades locais galegas á Xunta de Galicia e se 

suprime o formato papel nelas. 

 

Tamén recoméndase efectuar unha revisión da periodicidade dos órganos Colexiados do 

concello, dando lugar a veces a un excesivo número de convocatorias. 

 

En anos anteriores (2008, 2009, 2010, 2011 e 2012) insisteuse na necesidade perentoria de 

cubri-la praza de Interventor deste Concello para aliviar a carga dos servizos económicos, 

primordialmente desta Secretaría e a Tesouraría (semáns con tareas polas tardes e fins de 

semán) e que permita levar a cabo unha fluida e eficaz función interventora. Transcurridos cinco 

anos sen que se provistase regulamentariamente dita praza, este ano o funcionario que suscribe 

novamente advirte da urxente e inaplazable necesidade de cubrir dita praza en orde a unha 

correcta e eficaz xestión e fiscalización económica-financeira. Como xa se informou en anos 

anteriores, este Concello co orzamento que posúe supera a municipios limítrofes que cun 

orzamento inferior ou similar, dispoñen dun funcionario de habilitación con carácter nacional na 

función Interventora (Neda-Cariño-Cedeira-Mugardos, etc.).  

 



 

 

É de destacar o notable incremento de traballo na función interventora e tesorería consecuencia 

do Plan de Axuste en canto ao seu seguimento e información derivado do mesmo e da Lei 

Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade financiera e da 

Orde HAP/2105/212, do 1 de outubro, pola que se desenrolan as obrigas de suministro de 

información previstas na citada Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 

Orzamentaria e Sostibilidade Financiera que se xunta como anexo do presente informe. 

 

Dase por reproducido novamente o exposto sobre a planificación dos recursos humanos 

efectuado nos informes presupostarios dos anos 2009 e 2010.” 

 

 Orzamento 2014 (Informe de 24-02-2014) : 

 

“En relación ó persoal do Concello, recepcionada a RPT redactada pola Deputación Provincial da 

Coruña, esta Secretaría unha vez máis como os anos 2010, 2011, 2012 e 2013, ven a significar 

a necesidade de rematar a Relación de Postos de Traballo e o Catálogo de Postos de Traballo 

actualmente encomendada a GALIVALIA, a cal como instrumento de ordenación da xestión de 

recursos humanos, e máis concretamente como expresión ordenada do conxunto de postos de 

traballo caracterizados por pertencer a unha mesma Unidade ou Dependencia da 

Administración, que deban ser desempeñados por funcionarios de carreira, por persoal 

eventual, indistintamente por uns ou outros, e por persoal laboral, coa detallada descrición das 

características e requisitos dos mesmos. A R.P.T.constitúe o principal instrumento organizativo 

da Entidade Local, pois se deseña o modelo organizacional a nivel de estrutura interna 

ordenando e clasificando o persoal en orde a asignación-realización concreta do traballo a 

desenrolar por cada persoa, adecuando os postos de traballo á responsabilidade, dedicación, 

preparación e titulación dos mesmos. 

Mediante a R.P.T. racionalízase e ordena a función pública, e é un instrumento esencial da 

política xeral de persoal ó incluír na mesma a dimensión económica e orzamentaria.  

Esta Secretaría unha vez máis perante as medidas adoptadas coa reducción e conxelación da 

masa salarial por imperativo do Real Decreto-Lei 8/2010, do 20 de marzo, polo que se adoptan 

medidas extraordinarias para a reducción do déficit público e na Lei 39/2010, do 22 de 

decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2011, a conxelación que efectúa o Real 

Decreto Lei 20/2011, e recollida na Lei 17/2012, ante a inviabilidade de tramitar a RPT nos 

termos elaborada e recepcionada, advirte da perentoria necesidade á vista da actual situación 

da deficente asignación dos recursos personais e exceso de carga de traballo nalgunhas áreas -

co conseguínte retraso- de efectuar unha reorganización dos postos de traballo así como 

analizar a procedencia  de regularizar postos de traballo á vista de si son estructurais ou non, en 

base ao art. 22.dous da Lei 39/2010. 

Insístese como en anos anteriores no problema derivado das transcripcións literais das actas, 

coa carga que elo supón dada a transcripción literal das actas e enorme perda de tempo que elo 

supón para o funcionario encargado das mesmas (sesións dunha media de tres horas de 



 

 

duración), e o conseguínte retraso na súa redacción e remisión de acordos e certificados, sendo 

necesario plantexar unha aplicación da Lei de Enxuizamento Civil, no senso de redactar as actas 

na súa parte dispositiva, votacións e acompañala dun CD co audio asinado electrónicamente, 

moi extendido noutros Concellos, todo elo no marco da eficacia e optimización de recursos coa 

aplicación das TIC (tecnoloxías da Información e Comunicación) e en especial da Lei 11/2007, 

do 22 de xuño que fixa as refras xerais para a utilización das tecnoloxías da información na 

actividade administrativa. Elo suporía poder levar as actas ao día, tanto para a Corporación 

como perante a súa remisión á Administración do Estado e Xunta de Galicia. Tamén é de 

destacar a Orde do 15 de decembro do 2010, pola que se regula a remisión obligatoria de 

determinada documentación das entidades locais galegas á Xunta de Galicia e se suprime o 

formato papel nelas. 

Tamén recoméndase efectuar unha revisión da periodicidade dos órganos Colexiados do 

Concello, dando lugar a veces a un excesivo número de convocatorias. 

En anos anteriores (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013) insisteuse na necesidade 

perentoria de cubri-la praza de Interventor deste Concello para aliviar a carga dos servicios 

económicos e da Secretaría (semáns con tareas polas tardes e fins de semán) e que permita 

levar a cabo unha fluida e eficaz función interventora, así como rendición de contas e 

transmisións ás distintas plataformas do MHAP, Xunta de Galicia, Tribunal de Cuentas e 

Consello de Contas de subministro de información. Transcurridos seis anos sen que se 

provistase regulamentariamente dita praza, este ano o funcionario que suscribe novamente 

advirte da urxente e inaplazable necesidade de cubrir dita praza en orde a unha correcta e 

eficaz xestión e fiscalización económica-financeira. Como xa se informou en anos anteriores, 

este Concello co orzamento que posúe supera a municipios limítrofes que cun orzamento 

inferior ou similar, dispoñen dun funcionario de habilitación con carácter nacional na función 

Interventora (Neda-Cariño-Cedeira-Mugardos, etc.).  

É de destacar o notable incremento de traballo na función interventora e tesorería consecuencia 

do Plan de Axuste en canto ao seu seguimento e información derivado do mesmo e da Lei 

Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade financeira e da 

Orde HAP/2105/212, do 1 de outubro, pola que se desenrolan as obrigas de suministro de 

información previstas na citada Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 

Orzamentaria e Sostibilidade Financiera, da lei Orgánica 9/2013, Lei 2/2013 e Lei 25/2013. 

Dase por reproducido novamente o exposto sobre a planificación dos recursos humanos 

efectuado nos informes presupostarios dos anos 2009 e 2010.” 

 

 Orzamento 2015 (Informe de 29-01-2015) : 

 

“En relación ó persoal do Concello, recepcionada a RPT redactada pola Deputación Provincial da 

Coruña, esta Secretaría unha vez máis como os anos 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, ven a 

significar a necesidade de rematar a Relación de Postos de Traballo e o Catálogo de Postos de 

Traballo actualmente encomendada a GALIVALIA, en fase de negociación cos representantes 

sindicais, a cal como instrumento de ordenación da xestión de recursos humanos, e máis 



 

 

concretamente como expresión ordenada do conxunto de postos de traballo caracterizados por 

pertencer a unha mesma Unidade ou Dependencia da Administración, que deban ser 

desempeñados por funcionarios de carreira, por persoal eventual, indistintamente por uns ou 

outros, e por persoal laboral, coa detallada descrición das características e requisitos dos 

mesmos. A R.P.T.constitúe o principal instrumento organizativo da Entidade Local, pois se 

deseña o modelo organizacional a nivel de estrutura interna ordenando e clasificando o persoal 

en orde a asignación-realización concreta do traballo a desenrolar por cada persoa, adecuando 

os postos de traballo á responsabilidade, dedicación, preparación e titulación dos mesmos. 

Mediante a R.P.T. racionalízase e ordena a función pública, e é un instrumento esencial da 

política xeral de persoal ó incluír na mesma a dimensión económica e orzamentaria.  

Esta Secretaría unha vez máis perante as medidas adoptadas coa reducción e conxelación da 

masa salarial por imperativo do Real Decreto-Lei 8/2010, do 20 de marzo, polo que se adoptan 

medidas extraordinarias para a reducción do déficit público e na Lei 39/2010, do 22 de 

decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2011, a conxelación que efectúa o Real 

Decreto Lei 20/2011, recollida na Lei 17/2012, advirte da perentoria necesidade á vista da 

actual situación da deficente asignación dos recursos personais e exceso de carga de traballo 

nalgunhas áreas -co conseguínte retraso- de efectuar unha reorganización dos postos de traballo 

así como analizar a procedencia  de regularizar postos de traballo á vista de si son estructurais 

ou non, en base ao art. 22.dous da Lei 39/2010. 

Se dita RPT vai adiante será necesario efectuar unha modificación da prantilla de persoal para 

adaptala á RPT que se aprobe. 

Tamén recoméndase efectuar unha revisión da periodicidade dos órganos Colexiados do 

Concello, dando lugar a veces a un excesivo número de convocatorias. 

En anos anteriores (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) insisteuse na necesidade 

perentoria de cubri-la praza de Interventor deste Concello para aliviar a carga dos servicios 

económicos e da Secretaría (semáns con tareas polas tardes e fins de semán) e que permita 

levar a cabo unha fluida e eficaz función interventora, así como rendición de contas e 

transmisións ás distintas plataformas do MHAP, Xunta de Galicia, Tribunal de Cuentas e 

Consello de Contas de subministro de información. Transcurridos sete anos sen que se 

provistase regulamentariamente dita praza, este ano o funcionario que suscribe novamente 

advirte da urxente e inaplazable necesidade de cubrir dita praza en orde a unha correcta e 

eficaz xestión e fiscalización económica-financeira. Como xa se informou en anos anteriores, 

este Concello co orzamento que posúe supera a municipios limítrofes que cun orzamento 

inferior ou similar, dispoñen dun funcionario de habilitación con carácter nacional na función 

Interventora (Neda-Cariño-Cedeira-Mugardos, etc.).  

É de destacar o notable incremento de traballo na función interventora e tesorería consecuencia 

do Plan de Axuste en canto ao seu seguimento e información derivado do mesmo e da Lei 

Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade financeira e da 

Orde HAP/2105/212, do 1 de outubro, pola que se desenrolan as obrigas de suministro de 

información previstas na citada Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade 

Orzamentaria e Sostibilidade Financiera, da lei Orgánica 9/2013, Lei 2/2013 e Lei 25/2013. 



 

 

Dase por reproducido novamente o exposto sobre a planificación dos recursos humanos 

efectuado nos informes presupostarios dos anos 2009 e 2010.” 

 

CONSIDERACIÓN LEGAIS 

 

Primeiro.- O artigo 20 parágrafos 2 e 7 da Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Orzamentos 

Xerais do Estado para o ano 2015 como tódalas as Leis de orzamentos recentes, establece que 

no ano 2015, as retribucións da entidade local non poderán experimentar ningún incremento 

respecto das vixentes a 31 de decembro de 2014, en termos de homoxeneidade, tanto polo que 

respecta a efectivos de persoal como á antigüidade do mesmo.  

 

Como vén sendo habitual estes últimos anos, exceptúanse desta «conxelación salarial», as 

adecuacións retributivas que, con carácter singular e excepcional, resulten imprescindibles polo 

contido do posto de traballo, pola variación do número de efectivos asignados a cada programa 

ou polo grao de consecución dos obxectivos fixados ao mesmo 

 

O termo «contido dos postos de traballo», ademais dunha individualización do conxunto de 

funcións que os diferentes postos teñen atribuídas na organización, é equivalente a 

«complemento específico», elemento retributivo de carácter complementario que debe 

determinarse, tal e como sinalan os artigos 16 da LRFP e 4 do Real Decreto 861/1986, a través 

das RPT, complemento que, ten en conta as condicións do posto en atención á súa dificultade 

técnica, adicación, responsabilidade, incompatibilidade, perigo e penosidade (artigo 23 LRFP).  

 

En efecto, o Tribunal Supremo en Sentenza de 01-07-1994, Fundamento Xurídico segundo, 

sinala: «(...) é o contido dos postos o que determina o complemento específico (...)».  

 

Segundo.- De conformidade co sinalado as «adecuacións retributivas» ás que se refiren ano tras 

ano as distintas Leis de Orzamento son as variacións que de modo obxectivo, poden producirse 

nas funcións, é dicir, nos Complementos Específico e de Destino dos postos, iso si, como 

consecuencia dunha valoración previamente realizada que terá como obxectivo asegurar que as 

retribucións de tales postos sexan congruentes coas súas características e condicións, en 

definitiva, co seu contido, así o di expresamente o artigo 24. Un.a) da Lei 51/2007 ao 

manifestar: «Con efectos de 1 de xaneiro do ano 2008, as contías das retribucións 

complementarias de carácter fixo e xornal asignadas aos postos de traballo experimentarán un 

crecemento do 2 por 100 respecto das establecidas para o exercicio 2007, sen prexuízo... da 

adecuación necesaria para asegurar que as asignadas a cada posto de traballo garde relación 



 

 

procedente co contido de especial dificultade técnica, dedicación, responsabilidade, perigo ou 

penosidad do mesmo». 

 

Respecto diso unha constante e uniforme Xurisprudencia, que ten a súa principal orixe nos 

Tribunais Superiores de Xustiza das Comunidades Autónomas, vén reiteradamente indicando 

que o denominado «carácter singular» do precepto (o mesmo en diferentes Leis de orzamentos) 

significa que as adecuacións retributivas dos postos de traballo que poidan exceder os límites 

sinalados nas Leis de Orzamentos en ningún caso poden afectar á xeneralidade ou á case 

totalidade dos existentes na organización dado que en tal suposto «(...) bastaría invocar a 

implantación dun proxecto de reforma administrativa para que se puidese pasar o tope máximo 

establecido na Lei de Orzamentos (...)», Sentenza 329/2005 do Tribunal Superior de Xustiza de 

Galicia, o mesmo Tribunal na súa Sentenza de 2 de maio de 2002, indica: «(...) si puidese ser 

suficiente a invocación da implantación dunha reforma administrativa para poder superar o 

límite sinalado na Lei de Orzamentos facilmente poderíase dar pábulo á fraude de Lei e crebaría 

o obxectivo de contención do gasto público que se propón o Goberno da nación co 

establecemento de tal límite (...)». En similar sentido, entre outras, pronúncianse, en virtude de 

recursos interpostos polas Delegacións ou Subdelegacións do Goberno, o Tribunal Superior de 

Xustiza da Comunidade Valenciana en Sentenzas de 7 e 9 de febreiro de 2007, ou o Tribunal 

Superior de Xustiza de Castela-A Mancha en Sentenza de 17 de abril de 2007, tamén o Tribunal 

Supremo en recente Sentenza de 28 de marzo de 2007, que no seu Fundamento Xurídico 

Primeiro indica: «(...) desde o momento que ao afectar o incremento retributivo discutido a un 

importante número de empregados públicos Municipais non pode considerarse que exista unha 

adecuación retributiva de carácter singular e excepcional (...)» Tamén a Sentenza do Tribunal 

Superior de Xustiza de Asturias de 7 de xuño de 2002 que anula, por non axustarse a Dereito a 

catalogación e valoración de postos de traballo dun Concello co seguinte fundamento: «non se 

discute a competencia da Corporación para aprobar o referido catálogo e fixar as retribucións 

correspondentes a cada posto de traballo, pero non a incrementar estas cando non existiu unha 

modificación das condicións dos postos de traballo que viña desempeñando o persoal ao seu 

servizo ao limitarse a recoller as existentes no referido catálogo, nin a incrementalas por encima 

do límite fixado na Lei de Orzamentos, pois non ten carácter particular nin excepcional ao 

afectar a todo o persoal ao seu servizo como consecuencia da aprobación do catálogo de postos 

de traballo, cuxa Legalidade cuestiona o propio Secretario da Corporación ante a falta dun 

estudo rigoroso e exclusivo». 

 

Terceiro.- En consecuencia a excepción debe interpretarse, sen dúbida, restrictivamente, pois 

doutra forma suporía un subterfuxgio fácil para eludir as limitacións establecidas legalmente, o 

que constituiría unha verdadeira fraude de Lei; debendo, por tanto, o incremento superador das 

limitacións establecidas polo Estado reunir os requisitos de singularidade e excepcionalidade e 

obedecer a unha modificación, suficientemente xustificada e imprescindible, nas condicións dos 

postos de traballo que viñan desempeñando o persoal ao servizo do Concello. O adxectivo 

«singular», debe ser interpretado como impeditivo de que a modificación da relación de postos 

de traballo supoña un incremento retributivo xeneralizado para o persoal Municipal por encima 

do límite establecido na Lei estatal de Orzamentos. 



 

 

 

Cuarto.-  Examida a proposta de RPT resultante, observase un decrecemento de retribucións 

asignadas a determinado persoal funcionario (53.571,92 €.), incrementándose a outra parte do 

mesmo en 12.385,06 €. ademáis de 26.145,23 €. que corresponden a unha praza de nova 

creación de policía local, o que totaliza un total de 38.530,29 €. Todo elo en relazón á actual 

prantilla vixente en 2015. 

 

Respecto ao persoal laboral, a masa salarial increméntase en 72.116,19 €.  

 

Quinto.- Dado que hai reducción salarial, respecto ao complemento persoal transitorio para o 

caso de redución de retribucións, este concepto retributivo foi introducido pola Lei 30/1984 de 

Medidas para a Reforma da Función Pública, na súa Disposición Transitoria Décima, en cuxo 

Texto é o seguinte: 

 

  “Os funcionarios que como consecuencia da aplicación do réxime retributivo establecido na 

presente Lei experimenten unha diminución no total das súas retribucións anuais, con exclusión 

do actual concepto retributivo de dedicación exclusiva e daqueloutros que dependan 

exclusivamente das características dos postos de traballo ou do nivel do rendemento ou de 

produtividade dos funcionarios, terán dereito a un complemento persoal e transitorio pola 

diferenza, que será absorbido por futura mellora retributiva segundo os criterios que establezan 

as futuras Leis de orzamentos. 

 

Posteriormente o Real Decreto 861/1986 na súa Disposición Transitoria Primeira. 4 estableceu, 

para a Administración local, o seguinte Texto: 

 

“Cando pola aplicación do réxime establecido polo presente Real Decreto a un funcionario 

correspondéselle percibir en 1986 retribucións inferiores ás que resulten da aplicación do 

parágrafo anterior por todos os conceptos, aplicaráselle un complemento persoal transitorio e 

absorbible por futuros incrementos das retribucións, incluídos os derivados do cambio de posto 

de traballo. 

 

A efectos da absorción prevista no parágrafo anterior, non se considerarán os trienios, o 

complemento de produtividade nin as gratificaciones por servizos extraordinarios a que se 

refiren os apartados c) e d) do artigo 23.3 da Lei 30/1984. 

 



 

 

Existe doutrina científica que entende que o Complemento Persoal Transitorio responde ao 

principio de irretroactividad das normas restritivas de dereitos individuais que garante o artigo 

9.3 da Constitución (Sentenza do Tribunal Supremo de 14 de abril de 1992),  

 

Tamén é de citar a natureza de dereito adquirido “do montante consolidado” que da lugar ao 

complemento personal transitorio absorvible (STS de 17-7-91) recollese tamén na Disposición 

Transitoria 10ª, incorporada á Lei 30/1984 de MRFP pola Lei 23/1988, e reiterada, de forma 

concreta, na Orde de 23-03-91, ao regular os efectos, en materia retributiva, da 

funcionariozación do personal laboral fixo : 

 

“…. Y sus retribuciones serán las propiasdel puesto de funcionario, no pudiendo las retribuciones 

que perciba en el puesto de nuevo ingreso, ser inferiores a las consolidadas por el contrato 

laboral en el puesto que como tal venía desempeñando”.  

 

Precepto recoñecido e aplicado pola xurisprudencia, rotundamente (Sentenza do tribunal 

Superior de Xustiza de Andalucia-Granada de 23-06-03, LA LEY 1449297). 

 

Dereito consolidado que, igualmente, recoñece a Lei 2/2008 na Disposición Transitoria 3ª, ao 

dispoñer que incluso no caso de que o cambio de posto de traballo determine unha disminución 

de retribucións, se manterá o complemento persoal transitorio fixado ao producirse a aplicación 

do novo sistema, a cuia absorción imputaráse calquera mellora retributiva ulterior, incluso as 

que poidan derivarse do posto de traballo.   

 

Sexto.-  A Resolución de 2 de xaneiro de 2009, da Secretaría de Estado e Facenda e 

Orzamentos, pola que se dictan instruccións en relación coas nóminas dos funcionarios 

incluidos no ámbito de aplicación da Lei 30/1984, de 2 de agosto nos termos da disposición 

final cuarta da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, e se 

actualizan para o ano 2009 as contías das retribucións do persoal a que se refiren os 

correspondentes artigos da Lei de Orzamentos Xerais do Estado para dito exercicio establece na 

súa letra A), apartado 1.4 : 

 

Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el 

artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 

1985, serán absorbidos por cualquier mejora retributiva, incluidas las derivadas del cambio de 

puesto de trabajo. 

 



 

 

A los efectos de la absorción prevista en el párrafo anterior, en ningún caso se considerarán los 

trienios, el complemento de productividad ni las gratificaciones por servicios extraordinarios, y 

sólo se computarán en el 50 por 100 de su importe las mejoras retributivas derivadas del 

incremento de las retribuciones establecido en el artículo 24.Uno de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2009, entendiendo que tienen este carácter el sueldo, referido 

a catorce mensualidades, el complemento de destino y el complemento específico incluidas, en 

su caso, las cuantías de dichos complementos que se abonan en pagas extraordinarias y pagas 

adicionales, respectivamente. 

 

Sétimo.- A modo de exemplo e á vista das alegacións presentadas cumpre facer unha 

comparativa de C.D. e C.E. de RPTs de Concellos limítrofes ou de idéntica natureza que o de 

Ares (Poboación, pequena extensión superficial, etc) a efectos ilustrativos, por canto hai 

funcións que están tasadas legalmente para tódolos concellos pola legislación vixente (Vb. Lei 

7/1985, RDL 781/1986, RD 2568/1986, Lei 5/1997-Galicia, Lei 4/2007-Galicia, Decreto 

243/2008-Galicia, etc. tal e como establece a RPT, salvo as derivadas da propia organización 

municipal : 

 

  Ares Mugardos Neda Fene San 

sadurniño 

Secret CD 30 30 30 30 30 

Secret CE 26.162,50 36.720,35 37.004,60 36.119,4 32.166,40 

Interv. CD 27 30 30 30 ----------- 

Interv. CE 19.454,17 29.813,70 37.004,06 36.119, ----------- 

Of. P.L. CD 20 20 22 20 ----------- 

Of. P.L. CE 13.416,67 11.073,66 14.542,50 12.500,0 ----------- 

 

 

CONCLUSIÓNS 

 

Primeira.- Foi patente e notorio que no proceso negociador o persoal funcionario careceu en 

parte do proceso negocional de representación sindical por canto a representante sindical 

renunciou por razóns de índole persoal e en concreto de saúde. Esa carencia de representación 

é posible causa determinante dunha detracción de masa salarial de persoal funcionario. 

 

Segunda.- Examinado o expediente, corrinxese agravios con determinado personal que estaba 

baixo mínimos inxustificables ben por titulación, ben por funcións, se ben observáse noutros un 

incremento que non corresponde a unha modificación das condicións dos postos de traballo que 

viña desempeñando non xustificandose o carácter particular nin singular ou excepcional, por 



 

 

canto se limita a recoller as existentes anteriormente o que determina que a mesma debería 

responder a unha modificación suficentemente xustificada e imprescindible. 

 

Nembargantes, á vista de que despois de numerosos anos concatenando contratos ou acudindo 

a numerosas convocatorias para o cal é necesario tomar como referencia o Auto do Tribunal de 

Xustiza da Unión Europea, Sala Oitava, de 11 de decembro de 2014 (C-86/2014) que resolve a 

petición sobre cuestión prexudicial en relación á Directiva 1999/70/CE, sobre traballo de 

duración determinada, no marco dun litixio sobre extinción de relación laboral por supresión do 

posto nunha Administración local e, expón a problemática do encadenamento de contratos no 

sector público, invocando a devandita Directiva 1999/70/CE, sobre traballo de duración 

determinada, e considera que se opón á normativa española por non incluir medida algunha 

que sancione a sucesiva contratación temporal na Administración. A conversión en indefinido 

non fixo non é sanción eficaz para previr este abuso, pois a Administración en calquera 

momento pode cubrir ou amortizar a praza unilateralmente sen aboar indemnización algunha 

ao traballador; estructuraliza determinados postos de traballo, para os que será necesario 

proceder á súa provisión regulamentariamente e rematando coa situación de incertidumbre e 

inseguridade xurídica. 

 

Terceira.- O Plan de Axuste non permite a creación de novas prazas como a de policía local, se 

ben non se discute a súa necesidade, pois é de destacar que Ares como Concello de segunda 

residencia e turístico, no verán incrementa notablemente a poboación, sendo insuficente a 

todas luces o actual cadro de persoal da Policía Local non soamente para a época estival, senón 

para o resto do ano, estimando que o posto de Oficial Xefe da Policía Local debería contar cun 

CD 22, que se xustificaría polo exposto anteriormente e maís en concreto na xustificación da 

súa alegación. 

 

Sobre a problemática da provisión de prazas de Policía local é necesario facer referencia á Nota 

informativa do MHAP sobre acreditación ante o mesmo, do cumprimento dos límites en materia 

de endebedamento e da estabilidade orzamentaria, exclusivamente relacionado coa reposición 

de prazas vacantes de Policía Local e de persoal dos servizos de prevención e extinción de 

incendios para o ejercicio 2015 (Anexo IIV). 

 

Cuarta.- Cumpre complementar as previsións da RPT para a persoa que ven tradicionalmente e 

de forma eficaz, desde case dous decadas, mediante acordo que recoñeza e valore dito 

desempeño con seguridade xurídica e máis contando cun nomeamento para dito fin da 

Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza. 

 

Quinta.- Tamén salientar o funcionario que suscribe desde o seu coñemento doutros concellos 

similares ou de maior tamaño, o relevante papel que veñen desempeñando os administrativos 



 

 

neste Concello –motor do seu funcionamento- e que se ven abocados a un complemento 

transitorio igualmente non suficentemente xustificado. 

 

Sexta.- Finalmente, é indiscutible a importante labor de recopilación e redacción para a 

proposta de RPT efectuada polo equipo redactor, dadas as singulares peculiaridades do 

Concello de Ares, que despois de case 25 anos ven a dispoñer dun instrumento fundamental 

como unha Relación de Postos de Traballo, que unha vez resolto as cuestión derivadas da praza 

de nova creación de policía local, retribución estable para a persoa que dispón dun 

nomeamento para substitutir en casos de licencias, vacacións regulamentarias ou baixa por 

I.L.T. ao que suscribe e a forma xurídica do Complemento Transitorio necesario para manter a 

retribución percibida por parte do persoal que ve reducida a mesma, quedando claro que a 

mesma responde non a criterios de cobro excesivo, -cousa que non quedou debidamente 

acreditado- senon dunha reorganización que permite solventar numerosos problemas de 

agravios no marco da conxelación da masa salarial; o funcionario que suscribe e a reservas do 

exposto non ve inconvinte para proceder á súa aprobación, se ben recomendase que a presente 

Relación de Postos de Traballo sexa como noutros Concellos, obxecto de revisión anualmente a 

efectos de introducir axustes que a mesma esixira.” 

 Acto seguinte dase do informe complementario de Secretaria do seguinte teor literal: 

INFORME DE SECRETARÍA 

 

Informe complementario 

 

Asunto : Aprobación Relación Postos de Traballo Concello. 

 

Primeiro.- O funcionario que subscribe e a reservas da comprobación dos cálculos matemáticos correspondentes 

aos incrementos e reduccións da RPT, que pola premura non se fai agora, ratifícase no informe de 26-04-15 e, 

revisadas as contías saén con arranxo ao cadro corresposdente á proposta da Mesa Xeral de 10.02-15 : 

 

 Reduccións retribución persoal funcionario : 41.500,05 €. 

 Incrementos retribución personal funcionario : 19.614,62 €. 

 Praza nova creación Aux. Pol. Loc. :  26.145,23 €. 

 Reduccións retribucións persoal laboral : 15.535,67 €. 

 Incrementos retribucións persona laboral : 26.356,34 €. 

 

Insistir novamente que as reduccións operadas non están debidamente acreditadas nin xustificadas, se ben na 

proposta definitiva respetánse os dereitos económicos adquiridos a través do complemento persoal que 



 

 

actualizaráse en térmos idénticos que os demáis complementos de acordo coas respectivas leis de orzamentos 

xerais do Estado. 

 

A tal efecto recalcar novamente a citada Sentenza do T.S. J . de Asturias de 7 de xuño de 2002 que anula, por non 

axustarse a Dereito a catalogación e valoración de postos de traballo dun concello co seguinte fundamento : 

 

«non se discute a competencia da Corporación para aprobar o referido catálogo e fixar as 

retribucións correspondentes a cada posto de traballo, pero non a incrementar estas cando non 

existiu unha modificación das condicións dos postos de traballo que viña desempeñando o 

persoal ao seu servizo ao limitarse a recoller as existentes no referido catálogo, nin a 

incrementalas por encima do límite fixado na Lei de Orzamentos, pois non ten carácter 

particular nin excepcional ao afectar a todo o persoal ao seu servizo como consecuencia da 

aprobación do catálogo de postos de traballo, cuxa Legalidade cuestiona o propio Secretario da 

Corporación ante a falta dun estudo rigoroso e exclusivo» 

 

Segundo.- Respecto á aprobación da mesma habendo expirado o mandato da Corporación o pasado 24-05-15, 

cumpre significar : 

 

Primeira. O artigo 194 da Lei Orgánica 5/1985, de 19 de xuño, do Réxime Electoral Xeral (LOREG) establece o 

seguinte: 

 

«1. O mandato dos membros dos Concellos é de catro anos contados a partir da data da súa elección, nos termos 

previstos no artigo 42, apartado 3 desta Lei Orgánica. 

 

2. Unha vez finalizado o seu mandato os membros das Corporacións cesantes continuarán as súas funcións 

soamente para a administración ordinaria ata a toma de posesión dos seus sucesores, en ningún caso poderán 

adoptar acordos para os que Legalmente se requira unha maioría cualificada.» 

 

E o artigo 42.3 desta mesma Lei, no seu último parágrafo, indica que as eleccións se realizan o cuarto domingo 

de maio do ano que corresponda e os mandatos, de catro anos, terminan en todo caso o día anterior ao da 

celebración das seguintes eleccións.»  

 



 

 

Nos mesmos termos pronúnciase o artigo 39 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, polo que se 

aproba o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais (ROF), ao sinalar 

que: 

 

«1. O mandato dos membros dos Concellos é de catro anos, contados a partir da data da súa elección. 

 

2. Unha vez finalizado o seu mandato, os membros das Corporacións cesantes continuarán as súas funcións 

soamente para a administración ordinaria ata a toma de posesión dos seus sucesores, e en ningún caso poderán 

adoptar acordos para os que Legalmente se require unha maioría cualificada.» 

 

Como podése observar, o mandato da Corporación finalizou o día anterior á celebración das eleccións 

Municipais. Iso significa que o día 23 de maio finalizou o actual mandato. No entanto, os membros da 

Corporación seguirán en funcións ata a toma de posesión dos seus sucesores, que está prevista para o día 13 de 

xuño de 2015. E durante o tempo que estean en funcións, non poderán adoptar ningún acordo para o que se 

requira unha maioría cualificada, podendo só realizar tarefas de administración ordinaria. 

 

Terceiro.- Con todo, non se precisa nestas disposicións cal sexa o alcance e significado da expresión 

administración ordinaria, en orde a definir o contido concreto das funcións dos membros corporativos neste curto 

período de tempo; remitíndose unicamente a dicir, que durante o mesmo non poderán adoptarse acordos que 

requiran maioría cualificada do número Legal de membros da Corporación. 

 

Estes preceptos non poden ser, con todo, interpretados no sentido de identificar os asuntos de administración 

ordinaria cos que non requiren quórum reforzado, posto que resulta evidente, e así nolo aclara a Sentenza do 

Tribunal Supremo de 25/05/93, que os anteriores preceptos Legais non permiten aos membros das 

Corporacións cesantes «adoptar acordos alleos á propia administración ordinaria, como indubidablemente 

seríao a aprobación dunha Ordenanza como a debatida». Por iso, para poder aventurar unha opinión sobre o que 

ha de entenderse por administración ordinaria (e extraordinaria), que se trata dun concepto Xurídico 

indeterminado, segundo a Sentenza do Tribunal Supremo de 19/11/91, haberá de estarse ao caso concreto. 

 

No entanto, seguindo o exposto por Alonso (Alonso Higuera, Carmen, Manual do Secretario. Teoría e Práctica do 

Dereito Municipal, Tomo 1, Editorial Atelier, ano 2002), a partir das regras de interpretación Xurídica do artigo 3 

do Código Civil, será posible entender que os asuntos que, de maneira característica poderán abordarse 

Lexitimamente nunha situación de Goberno en funcións, son dúas: 

 

- Asuntos correntes ou de ordinaria administración. Pois de acordo cunha interpretación gramatical dos 

precedentes artigos, é evidente que ao resultar cualificada a administración como ordinaria, debido ao 



 

 

significado que dá o dicionario a este termo: regular, habitual, cotián, non será susceptible de englobar todos 

aqueles actos que pola súa importancia, finalidade ou excepcionalidade, teñan carácter extraordinario ou, o que 

é o mesmo, atópense fora do común. 

- Asuntos de carácter urxente. Por outra banda tamén resulta evidente, desde o punto de vista da finalidade da 

norma, interpretación teleolóxica, que tendo esta previsión Legal por obxecto evitar os baleiros de poder que se 

poidan producir, é lóxico pensar que tamén poida estenderse aos supostos de exercicio de competencias en 

casos de carácter urxente ou excepcional. 

 

Así pois, e a modo de síntese, desde a finalización do mandato o 23/05/2015 e ata a toma de posición dos 

novos Concelleiros electos prevista para o 13/06/2015 continúan os que van cesar en administración ordinaria 

sen que poidan adoptar asuntos para os que se requiren maiorías cualificadas. Doutrina e Xurisprudencia 

acoutaron o concepto de administración ordinaria no sentido que a corporación se atopa facultada para 

administrar os asuntos cotiáns, correntes e habituais, precisos para que a súa actividade, necesitada dalgún 

nivel de intervención administrativa, mantéñase e continúe (cumprindo, por iso, coas obrigas contraídas). 

 

Non poderá, pola contra, levar a cabo actuacións novas fose do anterior e en particular aquelas susceptibles de 

implicar a elección dun modelo, ou que poidan comprometer seriamente a actuación política dun Goberno 

posterior; salvo que polo seu carácter excepcional, requiran que se dea en calquera tempo urxente resposta 

Municipal: adopción de medidas en caso de catástrofe, contratación de obras de emerxencia, exercicio de 

accións Xudiciais suxeitas a prazos perentorios etc. Iso é así con independencia do órgano, Alcalde, xunta de 

Goberno ou Pleno, podendo neste caso celebrar sesións ordinarias ou extraordinarias segundo corresponda. 

 

Cuarto.- Por tanto, como o día 5 de xuño xa finalizou o mandato da Corporación, estando esta en funcións, 

cumpre significar que non se terá que proceder á celebración da sesión ordinaria, posto que a periodicidade das 

mesmas extinguiuse ao extinguirse o propio mandato corporativo. É dicir, que si o mandato finalizou, non se 

mantén a obriga de convocar sesións ordinarias coa periodicidade acordada para o devandito mandato. 

 

Iso non significa que o Concello non poida celebrar sesións Plenarias, pero xa non terán o carácter de ordinario 

(con rogos e preguntas, dar conta das resolucións de Alcaldía adoptadas desde a última sesión ordinaria, etc.), 

ao estar a Corporación en funcións, senón que serán extraordinarias. 

 

Unha vez dito isto, é necesario analizar si é posible que, aínda que sexa nunha sesión extraordinaria, a 

Corporación en funcións pode adoptar acordos sobre aprobación da RPT. 

 

A Sentenza de 5 de febreiro de 2014 (EDJ 2014/31816) do Tribunal Supremo senta nova doutrina sobre a 

relación de postos de traballo, no senso de considerar a mesma non como un acto de natureza hibrida ou mixta, o 

que lle valía considerala como disposición de carácter xeral aos so efectos procesais, senon como acto-condición 



 

 

administrativo, ordenado e non ordenador dos efectos públicos, conceptuando a devandita Sentenza do T.S. “a 

tódolos efectos” como actos administrativos. Elo rectifica a xurisprudencia seguida ata a data, que asimilaba as 

RPT a disposicións xerais aos efectos do recurso de casación. 

 

Esa natureza de acto administrativo, e non unha disposición de carácter xeral determina que a mesma podería ter 

cabida no concepto de administración ordinaria e podería ser tratado nunha sesión extraordinaria pola 

Corporación en funcións.  

 

Nembargantes é de suliñar que a recente Lei do emprego público de Galicia, Lei 2/2015, de 29 de abril (DOG nº. 

82, de 4-05-2015) establece no seu artigo 4.b)  “ámbito de aplicación” ás entidades locais galegas incluidas no 

seu ámbito e, o artigo 202 “Relación de Postos de Traballo” establece de novo un procedimento de aprobación 

inicial, información pública por un prazo non inferior a vinte días, elevándose a aprobación a definitiva se non se 

plantexan reclamacións, sugerencias ou alegacións. En caso contrario, a relación de postos de traballo deberá 

ser obxeto de aprobación definitiva, previa resolución das reclamacións, suxerencias ou alegacións presentadas. 

 

Tal é o meu informe que someto a outro mellor funadado en Dereito” 

 Dase conta do Informe emitido D. Javier Ferreira Fernández,( Profesor titular de dereito administrativo da 

USC), de data 29 de maio de 2015, sobre a posiblidade de aprobación da Relación de Postos de Traballo de Ares 

no período que media entre a data de celebración das Eleccións Municipais e a data de Constitución do Novo 

Goberno Municipal, o cal figura incorporado ó expediente da Sesión. 

 Seguidamente dase conta da Proposta da Alcaldía de data  27 de abril de 2015 que 

seguidamente se transcribe: 

Visto o informe da Secretaría de data 26 de abril de 2015, e de conformidad eco dísposto no artigo 

22.2.i) da Leí 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, a proposta da Comisión 

Informativa de persoal. 

ACORDO 

PRIMERO. Desestimar as seguintes alegaciones presentadas por C. Arias Fuentes, M. J. Díaz 

Fernández, M. C. Pita López, S. Filgueiras Monteiro, A. ¡VIa. García González, J. Sánchez Romero, J. C. Pérez 

Mantenga, I. Margharetto Rodríguez, F. López Nodar, A. A. Rodríguez Calviño, A. Ma. Dopico Iglesias, J. M. 

Máyobre Seijas, R. Castro Pico polos motivos expresados no informe emitido sobre as alegacións á RPT, 

do que remitiráse copla aos interesados xunto coa notificación do presente acordo. 



 

 

SEGUNDO. Estimar a alegación presentada por C. Carmen González Tenreiro, polos motivos 

expresados no informe emitido sobre as alegacións á RPT, do que remitiráse copia á interesada xunto 

coa notificación do presente acordó. 

TERCEIRO.- Estimar parcialmente, desestimando o resto da alegación presentada por J.C. Calvo 

Castro, A. Pórtela Martínez, J. L Castro Feijoo, M. Rodríguez Sánchez, Ma. C. Dragó Porta e J. A. Carballo 

Feijoo 

CUARTO.- Aprobar a Relación de PostoS de Traballo deste Concello, coas modificaciones derivadas 

das alegacións estimadas total e parcialmente 

QUINTO.- Publicar íntegramente a citada relación no Boletín Oficial da Provincia e remitir 

unha copia da mesma á Administración do Estado e ao órgano competente da Xunta de Galicia no 

prazo de trinta días. 

SEXTO.- Incorporar á RPT a efectos de garantir o mantemento do nivel salarial de tódolos 

traballadores do Concello de Ares, respetando os dereitos retributivos adquiridos e consolidados con 

anterioridade. Deste xeito, nos casos en que como resultado dun proceso de valoración incorporado 

na RPT, se pudiera producir unha minoración das retribucións percibidas con anterioridade por parte 

dos seus ocupantes, e que sexan propias e fixas do psoto/praza desempeñado, estes terán dereito ao 

mantemento das mesmas, mediante a percepción dun complemento persoal de carácter non 

absorvible, na contía que sexa necesaria para respectar os seus dereitos económicos adquiridos e 

consolidados. Aprésente cláusula de mantemento das condicións retributivas terá carácter persoal, e 

a súa aplicación vincularáse únicamente aos ocupantes actuáis dos postos. Os novos ocupantes 

percibirán as retribucións derivadas da valoración incluida na RPT, que serán as propias do posto. 

SÉTIMO.- Notificar o presente acordó ás personas que presentaron alegacións, remitiéndolles 

copia dos informes emitidos. 

 

O Sr. Mesias Farias, propón que asunto quede sobre a mesa que sexa debatido pola próxima 

corporación. 

Sometese a votación a proposta do Sr. Mesías Farías, de que o asunto quede sobre a Mesa 

co seguinte resultado: 6 votos a favor (2 BNG e 4 PP), 6 votos en contra ( 6 do PSdeG-PSOE) e 

1 abstención do Grupo Municipal de NAL. 



 

 

 Á vista do empate sometese novamente a votación con idénditco resultado, polo que 

é desestimada a proposta polo voto de calidad do Sr. Alcalde-Presidente. 

Considerando que o expediente permaneceu exposto aos interesados, habéndose presentado 

as alegacións oportunas que figuran incorporadas ao expediente. 

Visto o informe xurídico sobre as alegacións á RPT evacuado por A. Javier Ferreira Fernández 

con data 6 de abril de 2015. 

Acto seguinte sometese a votación a proposta de aprobación da Relación de Postos de Traballo (RPT) 

co seguinte resultado: 6 votos a favor (2 BNG e 4 PP), 6 votos en contra ( 6 do PSdeG-PSOE) e 1 

abstención do Grupo Municipal de NAL. 

 Á vista do empate sometese novamente a votación con idénditco resultado, polo que 

é aprobada polo Sr. Alcalde Presidente, co seu voto de calidade, en consencuencia se adopta 

o seguinte acordo: 

1º.-Aprobar inicialmente a Relación de Postos de Traballo do Concello de Ares. 

2º.- Someter a Información pública por un prazo de vinte días mediante publicación 

de anuncio no Boletín Oficial da Provincia, entendendose definitivamente aprobada no 

caso de non presentación de Alegacións. 

3º.- En caso contrario a relación de postos de traballo deberá ser obxecto de 

aprobación defintivia, previa resolución das reclamacións, suxerencias ou alegacións 

presentadas. 

PUNTO NÚM. 3. APROBACIÓN INICIAL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.- 

Dase conta da proposta da Alcaldía relativa o expediente de modificación de créditos que 

seguidamente se transcribe: 

PROPOSTA 



 

 

Sendo necesario efectuar transferencias entre os créditos das partidas de 
gastos do vixente presuposto referentes a altas e baixas de créditos entre partidas con 
diferente grupo de función, o que supon a provisión de crédito suficiente para 
cubri-las necesidades para.o vixente exercicio económico, de conformidade co 
disposto no artigo 179 do R.D.L. 2/2004, do 5 de marzo, e Base 9a de execución do 
presuposto, esta Alcaldía propon a iniciación do expediente de transferencias de 
créditos, expediente núm. 04/2015, ñas partidas de gastos que a continuación se 
detallan: 

A) AUMENTOS ÑAS PARTIDAS: 
 

PARTIDA 
ALTA 

DENOMINACIÓN  IMPORTE 
ALTA 

132.221.04 Policía Local. Vestuario  2.000,00 

135.214.00 Protección civil. Elem. De transporte  6.000,00 

151.227.06 Urbanismo. Estud. E traball. Técnic.  10.000,00 

161.226.99 Abast. Auga. Outros gastos  5000,00 

161.227.99 Abast. Auga. Outros traball. Realiz.  10.000,00 

165.610.00 Alumbr. Público. Inversións  43.000,00 

171.210.00 Parques e xardíns. Infraestructuras  10.000,00 

171.610.00 Parques e xardíns. Inversións  19.000,00 

171.625.00 Parques e xardíns. Mobiliario  1.000,00 

334.220.01 Prom. Cultural. Prensa e revistas  2.000,00 

334.610.00 Prom. Cultural. Inversión  21.200,00 

341.610.00 Deportes. Inversión  69.000,00 

453.212.00 Carreteras. Maq. Instal. E utillaxe  3.000,00 

453.226.99 Carreteras. Outros gastos  10.000,00 

4412.214.00 Outro Transporte. Elem. De transporte  12.000,00 

453.625.00 Carreteras. Mobiliario  7.000,00 

920.214.00 Administ. Xeral. Elem. De transporte  2.000,00 

920.221.10 Administ. Xeral. Prod. Limpeza e aseo  2.000,00 

920.226.99 Administ. Xeral. Outros gastos  5.000,00 

920.233.00 Administ. Xeral. Outras indemniz.  3.000,00 

323.212.00 Cent. Docentes. Edif. Escola infantil  44.045,66 

231.212.00 Asist. Social. Edif. Centro de Día  24.186,53 
  TOTAL 310.432,19 



 
 

 

B) DISMINUCIÓN NAS PARTIDAS: 

 

PARTIDA 
BAIXA 

.DENOMINACIÓN CRÉDITO 
DISPON. 

IMPORTE 
BAIXA 

011.913.00 Deuda pública. Amortización ptmos.  277.432,19 

336.650.00 Gastos en inversión xestio. para out. entes  33.000,00 
  TOTAL 310.432,19 

 

Acto seguinte sometese a votación a proposta de aprobación da Relación de Postos de 

Traballo (RPT) co seguinte resultado: 6 votos a favor (2 BNG e 4 PP), 6 votos en contra ( 6 

do PSdeG-PSOE) e 1 abstención do Grupo Municipal de NAL. 

 Á vista do empate sometese novamente a votación con idénditco resultado, 

polo que é aprobada polo Sr. Alcalde Presidente, co seu voto de calidade, en 

consencuencia se adopta o seguinte acordo: 

1º.- Aprobación Inicialmente o expediente de modificación de crédito 

. 

2.- Expoñer esta aprobación ao público, previo anuncio indicativo no Boletín Oficial 

da Provincia, por prazo de quince días, durante devandito prazo poderá examinarse 

o expediente e formular, no seu caso, reclamacións ante o Pleno. 

3º.- No caso de non prsentarse alegacións entenderase defintivamente aprobado. 

4º.- Unha vez aprobado definitivamente, será públicado o resumo por capítulos do 

citado expediente no Boletin Oficial da Provincia 

 

 E non tendo máis asuntos para tratar e sendo as doce horas e quince minutos do día ó 

comenzo sinalado polo Sr. Alcalde-Presidente, levantase a sesión de todo o cal eu 

como Secretario dou fe. 



 
 

 

 O ALCALDE,      O SECRETARIO, 

 


