
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

María Garrote López, secretaria do Concello de Zas, 

 

 

Certifica: 

 

Que o Pleno, na sesión extraordinaria urxente do día 25 de novembro de 2019, no 

punto do Orde do día Acordos que procedan sobre a aprobación inicial da 

Modificación da Relación de Postos de Traballo do concello de Zas , aprobou 

a seguinte proposta: 

PROPOSTA 

 Vista a RPT do Concello de Zas, aprobada no ano 2004 e as posteriores 

modificacións da mesa. 

Visto que no orzamento municipal do exercicio 2017 consignouse a cantidade 

necesaria para levar a cabo unha modificación da RPT para recoller unha situación 

de feito que se estaba a producir en dous postos de traballo 

Visto que a citada cantidade seguiuse consignando nos orzamentos dos anos 2018 

e 2019, cos incrementos retributivos esixidos polas distintas leis de orzamentos e 

disposocións de aplicación, pero que por que por diversos motivos a RPT non está 

ainda modificada, sendo necesario  levar a cabo a dita modificación, a cal xa foi 

negociada cos sindicatos nos seguintes términos:  

“1. Praza Peón encargado de obras e servizos múltiples:As función e tarefas que 

definen este posto de traballo na RPT vixente non teñen , en gran medida, 

correspondencia cos traballos e tarefas que na actualidade se lle asignan a este 

posto de traballo. Por isto consideramos necesaria a reclasificación desta praza 

pasando a ser de Oficial de primeira, sendo esta nova clasificación máis adecuada 

as función que desenvolve na actualidade. Esta reclasificación, levará aparellada un 

incremento na retribución da praza de 100 euros mensuais, a apercibir en 14 pagas 

Ésta cantidade incrementarase para este ano 2018 nun 1.75%.Estes incrementos 

xa están reflexados e previstos nos orzamentos en vigor ( ano 2018) 

2.  Praza Técnico de deportes. 

A maior parte do traballo e das tarfeas que lle están encomendadas a este posto 

desenvólvense nas diferentes instalación deportivas municipais. Algunhas destas 

instalación depostivas municipais están fora da capital municipal necesitándose un 

vehículo para desprazarse ás mesmas, e non tendo o Concello un vehículo propio 

para utilizar nestes desprazamentos,a persoa que ocupa este posto en que utilizar 

case que diariamente un vehiculo propio. 

Por isto, consideramos necesario dotar esta praza dun Complemento de Transporte 

que se calcula en 100 euros mensuais a percibir en 14 pagas. Esta cantidade 

incrementarase para este ano 2018 nun 1.75%.Estes incrementos xa están 

reflexados no orzamento 2018.”  

Vista a acta da Mesa Xeral de negociación sindical do concello de Zas de 

26/11/2018. 

Visto que no ano 2019 e por RD lei 24/2018, de 21 de decembro polo que se 

aproban medidas urxentes en materia de retribucións do persoal do sector público 

as retribucións dos empregados públicos incrémentaronse nun 2,25 %,  

Visto o informe desfavorable de secretaría de data 20 de  novembro de 2019 

Visto o informe de fiscalización previa limitada con observacións da interventora 

municipal de data 21 de novembro de 2019 

Considerando o exposto , de conformidad eco art. 22.2.i)LBRL, propoño: 

PRIMEIRO. Aprobar inicialmente a modificación da  Relación de Postos de Traballo 

do concello de Zas e nos seguintes termos: 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. Posto de Peón encargado de obras e servizos múltiples: 

Clasificación: Oficial de Primeira 

Funcións. As correspondentes a Oficial de Primeira 

Retribucións: incremento no sueldo de 1.456,55 euros anuais, a percibir en catorce 

pagas, doce ordinarias e duas extraordinarias, da mesma contía. En anos 

sucesivos, variará nos termos indicados nas leis de orzamentos xerais do estado ou 

disposicións que regulen as retribucións dos empregados públicos.  

2. Posto de Técnico de deportes. 

Complemento de Transporte: establecemento do citadao complemento cun importe 

de 1.456,56 euros anuais, a percibir en catorce pagas, doce ordinarias e duas 

extraordinarias, da mesma contía. En anos sucesivos, variará nos termos indicados 

nas leis de orzamentos xerais do estado ou disposicións que regulen as retribucións 

dos empregados públicos.  

SEGUNDO. Expoñer ao público a mencionada relación, durante o prazo de vinte 

días hábiles a contar desde o seguinte ao de publicación do correspondente anuncio 

no Boletín Oficial da Provincia, durante os cales os interesados poderán examinala e 

presentar reclamacións ante o Pleno. A modificación da relación considerarase 

definitivamente se durante o citado prazo non se presentaron reclamacións; en 

caso contrario,deberá  ser obxecto de aprobación definitiva, previa resolución das 

reclamacións, suxerencias ou alegacións presentadas.  

TERCEIRO.  Unha vez aprobada definitivamente a modificación, a Relación de 

Postos de Traballo publicarase integramente no Boletín Oficial da Provincia e 

remitirase unha copia da mesma á Administración do Estado e ao órgano 

competente da Comunidade Autónoma En Zas, a 22 de novembro de 2019.O 

Alcalde,Asdo.- Manuel Muiño Espasandín. 

E para que conste e para os efectos oportunos, expídese a presente de orde,  co 

visto e prace do Sr. alcalde, facendo constar a salvidade prevista no artigo 206 do 

Decreto 2568/1986,de 28 de novembro polo que se aproba o Regulamento de 

organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, no sentido de 

que esta certificación se extrae da minuta da acta e queda suxeita a súa 

aprobación, en Zas, o 25 de novembro de dous mil dezanove. 

 

V. e pr. 

 

 

O ALCALDE 

 

 
 


