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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

Introdución

O Manual de descrición de postos de traballo do Concello de Lugo é o punto de

par da para  garan r un funcionamento óp mo de toda a organización e de

todos seus servizos de acordo cos principios de racionalidade,  coordinación,

eficacia, calidade e economía do gasto que rexen nas administracións públicas.

A través deste Manual conseguimos situar o posto na organización, describir a

súa misión, funcións principais e tarefas necesarias para desempeñar de modo

completo ditas funcións. Ao abeiro das necesidades da organización a estrutura

mínima das fichas de cada posto poderá completarse con apartados rela vos a:

seguridade,  medios  de  protección  propios  do  posto  de  traballo,  relacións

internas e externas, perfil idóneo da persoa que debería ocupar o posto, etc. 

Obxectivo global do análise e descrición dos postos traballo

O obxec vo principal deste traballo é conseguir definir  as responsabilidades de

cada  traballador e situar  correctamente  o  posto dentro  do organigrama da

organización, iden ficando as tarefas inherentes a cada posto e as exixencias

do mesmo así como os requisitos mínimos que debe ter  para establecer as

necesidades de capacitación que se requiren.
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Obxec vos específicos do análise e descrición de postos

Os obxec vos específicos mais importantes deste Manual de descrición para a

organización municipal son:

- Permi r definir claramente funcións e responsabilidades de cada posto

de traballo.

- Dotar de con do funcional claro cada posto de traballo.

- Xus ficar a singularidade dos postos de traballo.

- Determinar claramente as responsabilidades e asegurarse de que todas

as tarefas e funcións da organización teñen un responsable.

- Iden ficar os per s profesionais de cada posto de traballo.

Este Manual de descrición pode servir como punto de par da para con nuar co

desenvolvemento  de  outro  po  de  ferramentas  de  xes ón  de  recursos

humanos  máis  complexas  como:  sistemas  de  avaliación  do  desempeño,

selección de persoal, iden ficación de necesidades de formación, elaboración

de mapas de competencias, etc. 

Por  tanto,  este  documento  serve  de  apoio a  outras  necesidades  como:

selección  de  persoal,  formación,  avaliación  do  rendemento,  valoración  de

postos, análise de retribucións ou plans de carreira profesional.

En  conclusión,  podemos  dicir  que  este  Manual  trátase  dunha  importante

ferramenta  de  xes ón  dos  recursos  humanos  da  organización,  que  resulta

sinxelo de implantar, aporta resultados posi vos medibles de modo inmediato
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e establece as bases para con nuar con outro po de ferramentas de xes ón

más avanzados

ÁREA FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

1. ALCALDÍA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Secretaría de Alcaldía
ÁREA

FUNCIONAL DE RÉXIME
INTERIOR

Tipo de persoal Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición:

Funcionario C1 LD 1 19 ALCALDÍA
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADM. 01/20 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida:  Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  sobre  os  trámites  administra vos  rela vos  á  súa área de  traballo  cando dita información  non

requira unha cualificación superior.
5. Elaborar  documentos  administra vos  en  xeral,  cando  pola  súa  natureza  non  estean  atribuídos  a   un

técnico/a.
6. Realizar  a  tramitación  de  expedientes  e  os  procesos  administra vos  rela vos  á  súa  área  de  traballo,

conforme ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
7. Realizar  a xes ón dos procesos  de traballo de carácter  administra vo,  baixo a dirección  dos respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
8. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu

ámbito de actuación.
9. Arquivar,  custodiar  e  manter  orde  nos  expedientes  da  súa  área  de  traballo,  conforme ás  instrucións

concretas recibidas polo seu superior xerárquico.
10. Cumprir coa norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
11. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
12. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.
13. Realizar ac vidades relacionadas con protocolo e ceremonial,  planificando, coordinando e supervisando

actos e/ou eventos da ins tución, a fin de garan r o cumprimento das normas protocolarias requiridas.
Confeccionar a axenda, programar e coordinar as ac vidades de Alcaldía. Convoca as reunión.
Reserva de locais.

14. Confeccionar a axenda, programar e coordinar as ac vidades de Alcaldía. Convoca as reunión. Reserva de
locais.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 15 47 30 5 5 0

Outras condicións do posto:
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COÑECEMENTOS EN PROTOCOLO. ABERTO A TODAS AS ADMINISTRACIÓNS PCAS
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Secretaría de Alcaldía
ÁREA

FUNCIONAL DE RÉXIME
INTERIOR

Tipo de persoal Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel
Unidade de adscrición:

Funcionario C2 LD 1 16 ALCALDÍA
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX 01/32 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida:  Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais: 
15. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
16. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
17. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
18. Informar  aos cidadáns sobre os trámites  administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de

traballo.
19. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
20. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
21. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
22. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
23. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.
24. Apoio  nas funcións específicas  do  posto  de  Administra vo/a  do servizo  de alcaldía  dentro  das  funcións

propias desta categoria 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 15 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:

ABERTO A TODAS AS ADMINISTRACIÓN PCAS
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02. SECRETARÍA XERAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo
 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Secretario/a  Xeral do Pleno ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición:
FUNCIONARIO A1 LD 1 30 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

H.N.
SECRET. SUP

02/01 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: : Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente

Funcións principais: 
1. A Redacción e custodia das actas do Pleno e Comisións de Pleno, así como a supervisión e autorización das mesmas,

co visto bo do/a Presidente/a do Pleno.
2. A expedidición co visto bo do Presidente/a do Pleno das cer ficacións dos actos e acordos que se adopten
3. A asistencia ao Presidente do Pleno para asegurar a convocatoria das sesións, a orde nos debates e a correcta

celebración  das  votacións,  así  como  a  colaboración no normal  desenvolvemento  dos traballos  do  Pleno  e  das
Comisións.

4. A comunicación, publicación e execución dos acordos plenarios
5. O asesoramento legal ao Pleno e ás comisións, que será precep vo nos seguintes supostos:

1.-  Cando así o ordee o Presidente ou cando o solicite un terzo dos seus membros con antelación suficiente á
celebración da sesión na que o asunto deba tratarse.
2.- Sempre que se trate de asuntos sobre materias para as que se esixa unha maioría especial
3.- Cando unha lei así o esixa nas materias de competencia plenaria
4.- Cando, no exercicio da función de control e fiscalización dos órganos de goberno, o solicite o/a Presidente/a ou a
cuarta parte, alomenos, dos Concelleiros/as

6. Levanza e custodia do Rexistro de Intereses dos membros da Corporación
7. As funcións que a lei electoral xeral asigne aos secretarios dos Concellos como Delegados da Xunta Electoral de

Zona
8. Remi r  á Administración do Estado e a da Comunidade Autónoma copia e,  no seu caso extracto,  dos acordos

adoptados no Pleno e Comisións de Pleno de con do decisorio.
9. Ditar as instrucións que sexan precisas para a debida coordinación cos servizos municipais na elevación dos asuntos

ao Pleno así como para o exercicio preciso das funcións de control e fiscalización dos concelleiros/as da Corporación
Municipal

10. Ditar as instrucións precisas en relación ao acceso a información e copias dos membros da Corporación Municipal
levando o control necesario e a coordinación precisa.

11. Levar o rexistro de secretaría de mocións, preguntas e demais escritos presentados polos grupos municipais.
12. Supervisar os pregos de prescricións técnicas precisos para a execución dos traballos encomendados
13. Propoñer as modificacións precisas nos Regulamentos Orgánicos nas materias da súa competencia.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

155 155 155 120 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo
 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Órgano de apoio á XGL ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de
persoal

Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición:

FUNCIONARIO A1 LD 1 30 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

H.N. SECRET. SUP 02/2 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: : Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente
Funcións principais: 

1. A asistencia ao Concelleiro/a- Secretario/a da Xunta de Goberno Local
2. Preparar os  asuntos  que se  inclúan na  orde do  día  das  sesións  que celebre  a Xunta de  Goberno Local,  de

conformidade co establecido pola Alcaldía ou Presidencia da mesma e a asistencia a este/a na realización da
correspondente convocatoria.

3. Custodiar, dende o momento da convocatoria, a documentación íntegra dos expedientes incluídos na orde do
día e tela a disposición dos membros da Xunta de Goberno Local que desexan examinala, facilitando a obtención
de copias da indicada documentación cando lle fora solicitada polos membros da mesma.

4. A remisión das convocatorias aos membros da Xunta de Goberno Local
5. O arquivo e custodia das convocatorias, orde do día e actas das reunións da Xunta de Goberno Local
6. Velar pola correcta e fiel comunicación dos acordos da Xunta de Goberno Local.
7. Actuar como fedatario/a  na formalización de todos os  contratos,  convenios  e documentos análogos no que

interveña a En dade.
8. Cer ficar  todos  os  actos  ou  resolucións  non  atribuídos  expresamente  a  outros  órganos  así  como  os

antecedentes, libros e documentos da En dade Local
9. Remi r á Administración do Estado e a da Comunidade Autónoma copia e, no seu caso extracto, dos acordos

adoptados na Xunta de Goberno Local
10. Levar e custodiar o Inventario de Bens da en dade Local e, no seu caso, o rexistro de Convenios.
11. No ficar as resolucións e acordos na forma establecida na norma va aplicable, salvo nos casos de atribución

expresa a outros órganos.
12. Ditar  as instrucións  que sexan  precisas  para  a  debida  coordinación cos  servizos  municipais  na  elevación  dos

asuntos á Xunta de Goberno Local.
13. Supervisar os pregos de prescricións técnicas precisas para a execución dos traballos encomendados
14. Propoñer as modificacións precisas nos Regulamentos Orgánicos nas materias da súa competencia.
15. Subs tuír ao Secretario/a Xeral do Pleno na súa ausencia, vacante ou enfermidade así como ao Secretario/a de

Administración Municipal.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

155 155 155 120 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo

 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Secretaría de Admon. Municipal ÁREA

FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR
Tipo de
persoal

Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición:

FUNCIONARIO A1 LD 1 30 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
H.N. SECRET. INTERV. 02/3 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: : Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.

Funcións principais: 
1. Elevar, mediante sinatura, o informe proposta á Alcaldía e Concelleiros/as delegados/as para a súa transcrición

ao Libro de Decretos.
2. A superior dirección dos arquivos e rexistros da En dade Local.
3. A emisión do informe precep vo esixido no ar go 3.3 do RD 128/2018
4. A adopción de medidas de simplificación administra va así como ditar as instrucións precisas de normalización

dos expedientes tramitados polos dis ntos servizos municipais
5. A dirección, coordinación e impulso da tramitación electrónica dos expedientes administra vos 
6. A  dirección  inmediata  e  opera va  dos  servizos  de  con do  xurídico  e  administra vo  da  Administración  da

en dade local.
7. Impulso da transparencia na xes ón municipal, o acceso á información e a trazabilidade das decisións públicas.
8. Ditar  as instrucións  que sexan  precisas  para  a  debida coordinación cos  servizos  municipais  na  elevación  dos

informes propostas ao Libro de resolucións.
9. Supervisar os pregos de prescricións técnicas precisos para a execución dos traballos encomendados
10. Propoñer as modificacións precisas nos Regulamentos e norma va municipal nas materias da súa competencia.
11. Planificación e control dos procedementos da Administración Electrónica
12. Propoñer a asignación ou modificación das funcións propias dos servizos, seccións e unidades administra vas.
13. Asesoramento técnico legal superior aos servizos na confección da documentación preparatoria en materia de

contratación pública.
14. Subs tuír as funcións propias dos/as Xefes/as de Servizo reservados a Funcionarios da Escala de Administración

Xeral, en casos de vacante, ausencia ou enfermidade, de non haber adxun a no servizo.
15. Subs tuír ao Órgano de apoio á XGL na súa ausencia, vacancia ou enfermidade.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

155 155 155 120 5 5 0

Outras condicións do posto:

8



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo

 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de Sección de Actas ÁREA

FUNCIONAL DE RÉXIME
INTERIOR

Tipo de persoal Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición:

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. XEST. 02/18/1 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais: 
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas polo seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo/a seu superior sobre o exercicio das funcións

propias da sección.
b) Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
c) Supervisión  do  correcto  funcionamento  das  súas  unidades,  dando  conta  ao  seu  responsable  de

calquera incidencia.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
e) Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
f) Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.

5. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión do
superior xerárquico.

6. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en
expedientes relacionados coa súa área de traballo.

7. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes
correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

8. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
9. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo
 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de Sección de Admon. Municipal ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME

INTERIOR
Tipo de persoal Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición:

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. XEST. 02/18/2 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais: 
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións establecidas  polo  seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo/a seu superior sobre o exercicio das funcións

propias da sección.
b) Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
c) Supervisión  do  correcto  funcionamento  das  súas  unidades,  dando  conta  ao  seu  responsable  de

calquera incidencia.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
e) Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
f) Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.

5. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión do
superior xerárquico.

6. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en
expedientes relacionados coa súa área de traballo.

7. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes
correspondentes á súa área de traballo ou par cipación en mesas de contratación, comisións de valoracións
ou órganos de selección de persoal.

8. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
9. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:

10



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a Admon. Municipal ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. ADMTVA. 02/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos  informá cos  e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto  desempeño do

posto de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo da Adm. Municipal ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 02/30/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución,  priorización e control do traballo a realizar  así  como elevar  propostas de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos  mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo

seu superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que

non requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo Actas XGL ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 02/30/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución,  priorización  e  control  do  traballo  a  realizar  así  como  elevar  propostas  de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a Admon 
Municipal

ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

Funcionario C2 CONCURSO 1 16 SECRETARÍA XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 02/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos  sinxelos  mediante a u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Tradutor/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SECRETARÍA XERAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. TEC. MED. 02/12 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Lingua e Literatura Galega
Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Elaborar normas de es lo propias da organización. 
4. Tradución e corrección de todo po de documentación.
5. Asesorar,  corrixir,  informar  e  resolver  consultas  lingüís cas  e  terminolóxicas  puntuais  dos  diferentes

departamentos
6. Propiciar liñas de axuda externas para fomentar o uso do galego.
7. Propoñer  ac vidades  dinamizadoras  e  campañas  de  sensibilización  que  conciencien  ao  persoal  e  á

sociedade.
8. Regular os usos lingüís cos dentro da organización.
9. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co

seu ámbito de traballo.
12. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 15 60 30 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
0201.  UNIDADE DE NOTIFICADORES

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SECRETARÍA XERAL
UNIDADE DE NOTIFICADORES

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 0201/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial No ficador/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME

INTERIOR
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SECRETARÍA XERAL
UNIDADE DE

NOTIFICADORES

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./COM. ESP. 0201/71/1 

 
NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefonicamente e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos normalizados rela vos á súa área de traballo.
5. Organización das no ficacións.
6. Recollida de no ficacións nas dis ntas dependencias municipais.
7. Cursar comunicacións e no ficacións dirixidas a persoas, centros e en dades tanto públicas como privadas,

prac cando as no ficacións na forma establecida legalmente.
8. Entrega de documentación ás dependencias correspodentes unha vez realizada a no ficación.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
10. Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
11. Posible inves gación de domicilios 
12. Calquera función relacionada coa profesión e categoría que consideren deben levar a cabo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 35 10 15 10 0

Outras condicións do posto:

Desempeñado por un Oficial Cobrador
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial No ficador/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME

INTERIOR
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SECRETARÍA XERAL
UNIDADE DE

NOTIFICADORES

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./COM. ESP. 0201/71/2

 
NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefonicamente e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos  informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos normalizados rela vos á súa área de traballo.
5. Organización das no ficacións
6. Recollida de no ficacións nas dis ntas dependencias municipais.
7. Cursar comunicacións e no ficacións dirixidas a persoas, centros e en dades tanto

públicas como privadas, prac cando as no ficacións na forma establecida legalmente.
8. Entrega de documentación ás dependencias correspodentes unha vez realizada a no ficación
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
10. Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
11. Posible inves gación de domicilios 
12. Calquera función relacionada coa profesión e categoría que consideren deben levar a cabo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación

Responsabilida
de 

Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 35 10 15 10 0

Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial No ficador/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME

INTERIOR
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SECRETARÍA XERAL
UNIDADE DE

NOTIFICADORES

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./COM ESP 0201/71/3

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefonicamente e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos normalizados rela vos á súa área de traballo.
5. Organización das no ficacións
6. Recollida de no ficacións nas dis ntas dependencias municipais.
7. Cursar comunicacións e no ficacións dirixidas a persoas, centros e en dades tanto

públicas como privadas, prac cando as no ficacións na forma establecida legalmente.
8. Entrega de documentación ás dependencias correspodentes unha vez realizada a no ficación
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
10. Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
11. Posible inves gación de domicilios 
12. Calquera función relacionada coa profesión e categoría que consideren deben levar a cabo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabili

dade 
Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 35 10 15 10 0

Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Alguacil ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SECRETARÍA XERAL
UNIDADE DE NOTIFICADORES

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./COM ESP

0201/47 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Atención ao público telefónica, presencial e telema camente 
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Vixilancia e custodia dos edificios e instalacións.
5. Apoio en todas as funcións que teñan encomendadas o persoal no ficador
6. Mantemento do taboleiro de anuncios e colocación de carteis e documentos no mesmo.
7. Control dos mercados Municipais
8. Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendada polo superior/a 

xerárquico/a

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 7 35 19 16
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
03 DEPARTAMENTO DE ASESORÍA XURÍDICA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Letrado/a asesor/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 LD 1 30 DEPARTAMENTO DE ASESORÍA
XURÍDICA

Escala
Subescala 
e categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP 03/142/1 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: licenciado/a en dereito ou grao e master equivalente
Funcións principais:

1. A representación, asistencia e defensa do Concello en xuízo en todos os ordes xurisdicionais,  en especial do
contencioso administra vo e ante instancias e órganos administra vos, de acordo coa Lei Orgánica do Poder
Xudicial.

2. Elaboración e interposición de recursos e calquera documento en vía xudicial e/ou administra va contra actos
de outras persoas sicas e xurídicas que teñan como des natario o Concello de Lugo

3. Comparecencia  ante Xulgados e Tribunais.
4. Desempeñará,  cando  así  o  determine  a  Xunta  de  Goberno  Local,  as  funcións  de  tularidade  da  Asesoría

Xurídica.
5. Elaborar os pregos de prescricións técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
7. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias 
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
9. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
10. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

125 100 135 90 5 5 0
Outras condicións do posto:
Aberto a todas as administracións pcas  
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Letrado/a Municipal ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 DEPARTAMENTO DE ASESORÍA
XURÍDICA

Escala
Subescala
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 03/142/2 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Licenciado/a en dereito ou grao e master equivalente
Funcións principais:

1. Dirección letrada e asistencia a xuízo, de calquera orde xurisdicional
2. Actuará como instrutor/a daqueles procedementos administra vos que, sendo da competencia da Asesoría Xurídica,

se determinen polo/a responsable desta.
3. Tramitación e rexistro das parellas de feito.
4. Subs túe ao/á letrado/a Asesor/a nos casos de vacante, enfermidade ou ausencia

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 70 5 5 0
Outras condicións do posto:
Concurso aberto a todas as administracións pcas  
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a medio xes ón ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 DEPARTAMENTO DE ASESORÍA
XURÍDICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST. 03/141 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de
grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e telemá cos necesarios para o correcto desempeño do posto
de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

medio en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
4. Elaborar  informes  ou  documentos  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas  competencias  cando  pola  súa

complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico
5. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
6. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
7. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 10 70 30 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

Funcionario C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE ASESORÍA
XURÍDICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 03/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos  preestablecidos  polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0

Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral 
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
04 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E PATRIMONIO

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de Servizo ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E
PATRIMONIO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 04/208 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
aberto a todas as administracións públicas
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a Administración xeral ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E
PATRIMONIO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 04/146/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
3. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
4. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
5. Prestar  soporte  en  materia  de  contratación  ao  seu  superior  xerárquico,  elaborando  pregos  de  prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
7. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
8. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a Administración xeral ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E
PATRIMONIO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 04/146/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
3. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
4. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
5. Prestar  soporte  en  materia  de contratación ao  seu  superior  xerárquico,  elaborando  pregos  de  prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
7. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
8. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E
PATRIMONIO 

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA.
04/20

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E
PATRIMONIO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX.
04/32/1

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Desempeñado por Oficial Telefonista
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E
PATRIMONIO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX.
04/32/2

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por laboral temporal
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de sección de Patrimonio ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E
PATRIMONIO

Escala
Subescala e
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./ A.E. XEST.
04/18

S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de
grao ou equivalente.

Funcións principais: 
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás  instrucións  establecidas polo seu superior jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento  das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
Diplomado en Empresariais ou grao equivalente.
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a Patrimonio ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE CONTRATACIÓN E
PATRIMONIO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX.
04/32/2

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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05 SERVIZO DE FOMENTO

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de Servizo ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE FOMENTO

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 05/208 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Licenciado en Administración e Dirección de empresas, en ciencias económicas e empresariais, dereito ou tulo de grao e 
master ou equivalente
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as  instrucións  establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión,  tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Aberto a todas as Administracións Públicas
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE FOMENTO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 05/146 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Licenciado en Administración e Dirección de empresas, en ciencias económicas e empresariais, dereito ou tulo de grao e 
master ou equivalente
Funcións principais:

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
3. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
4. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
5. Prestar  soporte  en  materia  de  contratación  ao  seu  superior  xerárquico,  elaborando  pregos  de  prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
7. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
8. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de sección ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE FOMENTO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST./TEC MED 05/18 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Licenciado en Administración e Dirección de empresas, en ciencias económicas e empresariais, dereito ou tulo de grao e 
master ou equivalenteTítulo de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario 
de grao ou equivalente.
Diplomado en ciencias empresariais ou tulo universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas  polo seu superior  jerárquico correspondente  e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento  das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión do

superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes á súa área de traballo ou par cipación en mesas de contratación, comisións de valoracións
ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0

Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral .
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE FOMENTO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 05/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme ás

instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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06. SERVIZO DE PERSOAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 LD 1 29 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 06/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e, baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar  estudos  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Aberto a todas as administracións públicas
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a medio xes ón ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST. 06/141/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e telemá cos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

medio en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
4. Elaborar  informes  ou  documentos  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas  competencias  cando  pola  súa

complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico
5. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
6. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
7. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 10 70 30 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 06/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 06/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos  sinxelos  mediante a u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe de Sección organización RRHH ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST. 06/18 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño
do posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir, conforme ás instrucións establecidas polo seu superior jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Velar  polo  cumprimento  das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das

funcións propias da sección.
b) Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
c) Supervisión  do correcto funcionamento das súas unidades,  dando conta ao seu responsable de

calquera incidencia.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
e) Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
f) Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.

5. Elaborar  pregos  de  prescricións  técnicas  de  contratos  rela vos  á  súa  área  de  traballo,  baixo  a
supervisión do superior xerárquico.

6. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en
expedientes relacionados coa súa área de traballo.

7. Realizar  tarefas  de  asistencia  técnica  á  sección  mediante  emisión  de  informes  ou  xes ón  de
expedientes  correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,
comisións de valoracións ou órganos de selección de persoal.

8. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
9. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a medio xes ón ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST. 06/141/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e telemá cos necesarios para o correcto desempeño do posto
de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

medio en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
4. Elaborar  informes  ou  documentos  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas  competencias  cando  pola  súa

complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico
5. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
6. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
7. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 10 70 30 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 06/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para  o  correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos  preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a xes ón  de  expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 06/32/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos  administra vos sinxelos  mediante a u lización dos modelos  preestablecidos  polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de negociado de xes ón 
nóminas

ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 21 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 06/144 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Dirixir conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico correspondente e, baixo a súa

supervisión, a súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio das 

funcións propias do negociado.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao negociado.
d) Supervisión do correcto funcionamento do negociado, dando conta ao seu responsable de calquera 

incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do seu negociado.

2. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non
requira unha cualificación superior.

3. Elaborar e tramitar os documentos integrantes dos expedientes de negociado, baixo a dirección do seu
superior.  Exceptúanse  da  cláusula  anterior,  aqueles  documentos  que  pola  súa  complexidade  sexan
encomendados a un técnico.

4. Supervisar o desenvolvemento das instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes polo
persoal ao seu cargo.

5. Realizar os tramites administra vos relacionados coa xes ón dos expedientes do seu negociado.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 7 50 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PERSOAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 06/32/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos  informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para o  correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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07. SERVIZO DE PREVENCIÓN E SAÚDE

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 C 1 29 SERVIZO DE PREVENCIÓN E SAÚDE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 07/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Licenciatura, Arquitectura, Enxeñería ou análoga ou grao e master ou equivalente. Técnico superior de 
prevención de riscos

F Funcións principais:
1. Dirixir  conforme as  instrucións  establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión,  tódalas

unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Aberto a todas as Administracións Públicas. 

48



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

49



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PREVENCIÓN E SAÚDE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 07/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos  informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para o  correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Médico/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE PREVENCIÓN E SAÚDE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 07/104 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Licenciatura en Medicina ou grao e master equivalente

Funcións principais:
1. Prestar atención médica aos empregados públicos que o precisen.
2. Prescribir recetas aos funcionarios que o precisen.
3. Colaborar coas en dades públicas e privadas sanitarias prestando a información da súa competencia que lle

sexa requirida.
4. Elaborar  infórmes relacionados  con axudas dos empregados do concello,  facilitando a  súa remisión  ao

servizo municipal compentente en materia de persoal.
5. Representar  ó  servizo  ante  calquera  ins tución  pública  ou  privada  relacionada  coa  súa  ac vidade

profesional.
6. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
7. Realizar  tarefas  de  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de  valoracións  ou  órganos  de

selección de persoal cando pola natureza se lle requira polo seu superior xerárquico.
8. Par cipar na selección e confección dos tribunais de 2ª ac vidade.
9. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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08. CONSERXERÍA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Conserxe ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 17 CONSERXERÍA

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 08/213 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Exercer a xefatura do persoal subalterno adscrito a Corserxería, colaborando co seu superior xerárquico na

determinación de prioridades e planificación de ac vidades dos empregados adscritos á dependencia.
2. Dirección e distribución do persoal ao seu cargo e medios materiais.
3. Instrución e asesoramento ao persoal adscrito para que realicen un traballo eficaz e de calidade
4. Coidar da compostura do persoal ao seu cargo. Controlar, vixiar e avaliar o seu traballo. Esixir que levan o

uniforme regulamentario
5. Resolver os problemas opera vos e con nxencias máis sinxelas do persoal adscrito
6. Responsabilizarse do correcto uso das instalacións, material e vehículos asignados á unidade
7. Resolver as pequenas avarías ou comunicalo á unidade correspondente
8. Se fora preciso, realizará as funcións propias do persoal adscrito á dependencia
9. Calquera outra función que,  de acordo coa súa categoría  profesional,  poda serlle  encomendada polo  seu

superior xerárquico.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
50 15 48 11 5 0

Outras condicións do posto:
De aux admvo en tarxeta cidadá
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Viceconserxe ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A.P. CONCURSO 1 15 CONSERXERÍA

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 08/40 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida:  Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Subs tuír ao Conserxe en casos de vacante, ausencia ou enfermidade
2. Colaborar co conserxe na programación de ac vidade, controlando e supervisando as tarefas diarias do persoal

subalterno
3. Dirixir aos Ordenanzas da súa depedencia, de acordo coas directrices dadas polo Conserxe
4. Resolver as dúbidas que xurdan no traballo diario, par cipando ac vamente nel
5. Exercer as competencias que lle delegue o/a Conserxe
6. Será o responsable das instalacións, material e vehículos da súa dependencia
7. Facilitará o cumprimento das funcións dos persoal adscrito e fará, se é o caso, as funcións propias do persoal

subalterno
8. Calquera  outra  función  que,  de  acordo coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendada  polo  seu

superior xerárquico.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
45 15 42 11 5 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

0801. EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA
 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por of fontaneiro C2 N 16
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando conta  ao seu  responsable  de calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou

no interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra función  que,  de  acordo coa súa  categoría  profesional,  poda serlle  encomendado polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por Of Maqu Fontaneiro C2 N16
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade.  (realizando tarefas de control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral  
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/6 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade.  (realizando tarefas de control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral ocupado por Of cond Maqu C2 16
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/7 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral Ocupado por Resp Limpeza
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/8 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/9 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/10 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao seu  responsable  de calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/11 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral Ocupado por Traballadora Familia
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/12 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  á  Casa  Consistorial  e  edificios  administra vos,  prestándolle

información sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral Ocupado por Traballadora Familia
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 0801/41/13 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar aos cidadáns que acceden á Casa Consistorial e edificios administra vos, prestándolle información

sobre localización de persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á Casa Consistorial e edificios administra vos 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado de calefacción e da electricidade.  (realizando tarefas  de control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Casa Consistorial e Edificios Administra vos.
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Subs tuír aos conserxes dos colexios públicos en casos de vacante, enfermidade ou ausencia.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por Musico  C2 18 ½ xornada
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

0802 COLEXIOS PÚBLICOS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP. /COM ESP 0802/39/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro conserxe de colexio  público ou instalación municipal  cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Luis Pimentel
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro conserxe  de colexio  público ou instalación municipal  cando por necesidade  do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Albeiros
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro conserxe de colexio público  ou instalación municipal cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Luis Paradai
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a  calquera outro  conserxe  de colexio  público  ou instalación municipal  cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Quiroga Ballesteros
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a  calquera outro  conserxe  de colexio  público  ou instalación municipal  cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Sagrado Corazón
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro  conserxe  de colexio  público ou instalación municipal  cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP As Gándaras
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/7 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro conserxe de colexio público  ou instalación municipal cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Casás
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/8 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro conserxe de colexio  público ou instalación municipal  cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP As Mercedes Ocupado por Limpadora
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/9 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro  conserxe  de colexio  público ou instalación municipal  cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Illa Verde, ocupada por Vixiante de evacuatorios
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/10 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro conserxe de colexio  público ou instalación municipal  cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Anexa . Ocupado por persoal laboral, operario Cemiterio
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/11 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a calquera outro conserxe de colexio  público ou instalación municipal  cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP A Ponte. Ocupado por persoal laboral, A.X.udante
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/12 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a  calquera outro  conserxe  de colexio  público ou instalación municipal  cando  por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Mallo Mallo, Nadela. Ocupado por persoal laboral 
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 V
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/13 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír a calquera outro conserxe de colexio público ou instalación municipal cando por necesidade do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Menéndez Pelayo. Ocupado por persoal laboral 
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador /a CEIP ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 CONSERXERÍA 
COLEXIOS PÚBLICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 0802/39/14 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións e recinto do colexio público ao inicio e ao final das ac vidades escolares e

extrescolares autorizadas polo Concelleiro/a delegado/a.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos, aulas e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Control da alarma dentro da xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
12 Realizar o reparto do correo, documentos ou material do Colexio Público.
13 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
14 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
15 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
16 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas dentro da

xornada e horario laboral diario establecido para o traballador.
17 Subs tuír  a  calquera outro conserxe  de colexio  público ou instalación municipal  cando por  necesidade  do

servizo así sexa preciso.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
CEIP Rosalı́a de Castro. Ocupado por persoal laboral.
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

09 DEPARTAMENTO PARQUE MÓBIL

0901 PARQUE MÓBIL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado/a do Parque móbil ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala Subescala e categoría
Código de 
posto:

Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE OFICIOS 0901/29 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto.
2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir e coordinar os traballos do Parque Móbil e Taller Mecánico
5. Organizar e coordinar ao persoal adscrito á dependencia
6. Elaborar e executar os presupostos anuais da dependencia
7. Redactar  os  pregos  de  prescricións  técnicas  para  a  adquisición  de  vehículos  e  maquinaria,  de  reparacións  e

mantemento necesarios e de subministros do material que precisen para o normal funcionamento
8. Exercer  as  funcións  do  responsable  dos  contratos  supervisando  o  correcto  cumprimento  dos  contratos

relacionados coa súa área de traballo.
9. Elaborar  informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes  ao

Parque Móbil e Taller Mercánico.
10. Realizar  propostas  de  gastos  en  material,  consumibles  e  adquisición  ou  renovación  dos  equipos  así  como  de

mantemento e reparacións.
11. Realización específica de funcións de reparación e mantemento de vehículos
12. Control sobre a ITV dos vehículos municipais
13. Organización e coordinación da condución dos vehículos oficiais no ámbito da Corporación. 
14. Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría, poda serlle encomendada polo seu superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 15 45 10 7 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/138/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Conducir os vehículos municipais e maquinaria que se lle encomende.
3. Coidar  e  manter  a  adecuada  limpeza  e  posta  a  punto  dos  vehículos  da  en dade  local  (lavado,

engraxamento, cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar, nos vehículos e equipos de maquinaria, pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias

sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar aquelas operacións encomendadas polos seus cargos inmediatos superiores relacionadas coa súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 15 40 10 21 15 0
Outras condicións do posto:
Carné de conducir B
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/138/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Conducir os vehículos municipais e maquinaria que se lle encomende.
3. Coidar  e  manter   a  adecuada  limpeza  e  posta  a  punto  dos  vehículos  da  en dade  local  (lavado,

engraxamento, cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar, nos vehículos e equipos de maquinaria, pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias

sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar aquelas operacións encomendadas polos seus cargos inmediatos superiores relacionadas coa súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 15 40 10 21 15 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/138/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Conducir os vehículos municipais e maquinaria que se lle encomende.
3. Coidar  e  manter   a  adecuada  limpeza  e  posta  a  punto  dos  vehículos  da  en dade  local  (lavado,

engraxamento, cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar,  nos  vehículos  e  equipos  de  maquinaria,  pequenas  reparacións  preven vas  que  resulten

necesarias sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar aquelas operacións encomendadas polos seus cargos inmediatos superiores relacionadas coa súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 15 40 10 21 15 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/138/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Conducir os vehículos municipais e maquinaria que se lle encomende.
3. Coidar  e  manter   a  adecuada  limpeza  e  posta  a  punto  dos  vehículos  da  en dade  local  (lavado,

engraxamento, cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar,  nos  vehículos  e  equipos  de  maquinaria,  pequenas  reparacións  preven vas  que  resulten

necesarias sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar aquelas operacións encomendadas polos seus cargos inmediatos superiores relacionadas coa súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 15 40 10 21 15 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/138/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Conducir os vehículos municipais e maquinaria que se lle encomende.
3. Coidar  e  manter   a  adecuada  limpeza  e  posta  a  punto  dos  vehículos  da  en dade  local  (lavado,

engraxamento, cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar,  nos  vehículos  e  equipos  de  maquinaria,  pequenas  reparacións  preven vas  que  resulten

necesarias sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar aquelas operacións encomendadas polos seus cargos inmediatos superiores relacionadas coa súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 15 40 10 21 15 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a maquinista-
padexeiro/a

ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/139/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Manexo e condución de pas mecánicas e demais maquinaria, así como aqueles outros vehículos que se lle 

encomenden
3. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto da maquinaria da en dade local (lavado, engraxamento,

cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar,  nos equipos de maquinaria, pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar  aquelas  operacións  encomendadas  polos  seus  cargos  inmediatos  superiores  relacionadas  coa  súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 13 21 0
Outras condicións do posto:
Permiso de conducir C+E Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a maquinista-
padexeiro/a

ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/139/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Manexo e condución de pas mecánicas e maquinaria municipais, asi como aqueles outros vehículos que se lle 

encomenden
3. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto da maquinaria da en dade local (lavado, engraxamento,

cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar nos equipos de maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar  aquelas  operacións  encomendadas  polos  seus  cargos  inmediatos  superiores  relacionadas  coa  súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 13 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a maquinista-
padexeiro/a

ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/139/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Manexo e condución de pas mecánicas e maquinaria municipais, asi como aqueles outros vehículos que se lle 

encomenden
3. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto da maquinaria da en dade local (lavado, engraxamento,

cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar nos equipos de maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar  aquelas  operacións  encomendadas  polos  seus  cargos  inmediatos  superiores  relacionadas  coa  súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 13 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a maquinista-
padexeiro/a

ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/139/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Manexo e condución de pas mecánicas e maquinaria municipais, asi como aqueles outros vehículos que se lle 

encomenden
3. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto da maquinaria da en dade local (lavado, engraxamento,

cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar  nos equipos de maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias  sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar  aquelas  operacións  encomendadas  polos  seus  cargos  inmediatos  superiores  relacionadas  coa  súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 13 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a maquinista-
padexeiro/a

ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/139/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Manexo e condución de pas mecánicas e maquinaria municipais, asi como aqueles outros vehículos que se lle 

encomenden
3. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto da maquinaria da en dade local (lavado, engraxamento,

cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar nos equipos de maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
7. Realizar  aquelas  operacións  encomendadas  polos  seus  cargos  inmediatos  superiores  relacionadas  coa  súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 13 21 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a mecánico/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/140/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Conducir os vehículos municipais e maquinaria que se lle encomende.
3. Coidar  e  manter   a  adecuada  limpeza  e  posta  a  punto  dos  vehículos  da  en dade  local  (lavado,

engraxamento, cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar nos vehículos e equipos de maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias

sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Realizar calquera po de reparación mecánica nos vehículos e maquinaria municipal
6. Carga e descarga de materiais. 
7. Realizar tarefas relacionadas co posto fora do taller de maquinaria cando a emerxencia ou natureza da

reparación así o requira sempre previa autorización do Xefe do parque.
8. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
9. Realizar aquelas operacións encomendadas polos seus cargos inmediatos superiores relacionadas coa súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 13 21 0
Outras condicións do posto:
Carné de conducir B

92



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a mecánico/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/140/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Conducir os vehículos municipais e maquinaria que se lle encomende.
3. Coidar  e  manter   a  adecuada  limpeza  e  posta  a  punto  dos  vehículos  da  en dade  local  (lavado,

engraxamento, cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar nos vehículos e equipos de maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias

sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Realizar calquera po de reparación mecánica nos vehículos e maquinaria municipal
6. Carga e descarga de materiais. 
7. Realizar  tarefas relacionadas co posto fora do taller de maquinaria cando a emerxencia ou natureza da

reparación así o requira sempre previa autorización do Xefe do parque.
8. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
9. Realizar aquelas operacións encomendadas polos seus cargos inmediatos superiores relacionadas coa súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 13 21 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial conductor/a mecánico/a ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE MÓBIL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ PERSOAL 
DE OFICIOS

0901/140/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Coidar e manter as ferramentas, o material e maquinaria u lizado.
2. Conducir os vehículos municipais e maquinaria que se lle encomende.
3. Coidar  e  manter   a  adecuada  limpeza  e  posta  a  punto  dos  vehículos  da  en dade  local  (lavado,

engraxamento, cambio de aceites e filtros,...)
4. Realizar nos vehículos e equipos de maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias

sempre que para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
5. Realizar calquera po de reparación mecánica nos vehículos e maquinaria municipal
6. Carga e descarga de materiais. 
7. Realizar  tarefas relacionadas co posto fora do taller de maquinaria cando a emerxencia  ou natureza da

reparación así o requira sempre previa autorización do Xefe do parque.
8. Prestar apoio ó persoal das Brigadas cando se lle requira.
9. Realizar aquelas operacións encomendadas polos seus cargos inmediatos superiores relacionadas coa súa

categoría.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 13 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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0902. PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Encargado/a Monitor/a de 
educación vial  

ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR 

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SERV. ESP /COM. 
ESP.

0902/29 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Elaborar a programación anual de ac vidades, en colaboración directa co seu inmediato responsable así como

as labores de dirección e coordinación.
2. Elaborar informes das ac vidades realizadas no parque infan l.
3. Cumprir e facer cumprir ós usuarios a norma va vixente de prevención de riscos.
4. Coidar do perfecto estado do material empregado na súa área de traballo, dando parte ao seu responsable de

calquera incidencia que poida xurdir.
5. Elaborar plans, programas e estudos dirixidos ó fomento da educación vial.
6. Fomentar  mediante ac vidades,  campañas de divulgación e cursos  de formación a educación vial  entre os

usuarios.
7. Velar polo correcto uso dos equipos e vehículos pertencentes ao Parque infan l de tráfico.
8. Realizar propostas de gastos en material, consumibles e adquisición ou renovación dos equipos.
9. Elaborar informes de gastos ocasionados polo uso dos equipos do Parque infan l de tráfico.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Elaborar e executar os presupostos anuais da depedencia
12. Realizar tarefas de coordinación coas demais ins tucións colaboradoras 
13. Realizar as funcións propias do Monitor/a de Educación Vial
14. Realizar os trámites administra vos relacionados coa xes ón dos expedientes ao seu cargo

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 15 45 10 7 5 0
Outras condicións do posto:
Curso Monitor de Educación Vial

95



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Monitor/a de educación vial  ÁREA
FUNCIONAL DE RÉXIME INTERIOR 

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 DEPARTAMENTO DE PARQUE MÓBIL
PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SERV. ESP./COM. 
ESP.

0902/25 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Impar r ensinanzas teóricas e prác cas de educación viaria no termo municipal
2. Par cipar naqueles concursos así como na súa preparación aos que acoda o Parque Infan l de Tráfico Municipal.
3.  Realizar operacións de mantemento necesarias nos vehículos do Parque Infan l de Tráfico así como mantelos en 

perfecto estado
4. Manter en bo estado o circuito prác co (pista) así como os seus elementos (sinais)
5. Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poida serlle encomendada polo seu superior 

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

48 7 47 10 15 15 0
Outras condicións do posto:
Curso Monitor Educación Vial
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ÁREA FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á CIDADANÍA 

11 SERVIZO DE SEGURIDADE
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Xefatura de policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 LD 1 29 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICIA 
LOCAL

11/272 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.
2. Dirixir,  coordinar  e  supervisar,  conforme  as  instrucións  establecidas  e  baixo  a  súa  supervisión,  os  servizos

opera vos do corpo,  así  como as ac vidades administra vas relacionadas directamente  coas súas funcións,
comprendendo as seguintes tarefas:

a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de
modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 

b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao corpo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes ao

seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu corpo.
3. Asumir a xefatura do corpo policial asumindo as responsabilidades que iso conleva
4.  Representar a unidade ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
5. Transformar en órdenes concretas as directrices recibidas de alcaldía ou do membro da corporación en quen

aquél delegue.
6.  Informar a alcaldía ou ao cargo en quen éste delegue, do  funcionamento do servizo e do cumprimiento dos

obxe vos e ordes recibidas.
7. Protexer  o  libre  exercicio  dos  dereitos  e  liberdades  dos  cidadás,  contribuíndo  a  garan r  a  seguridade  e  a

consecución do benestar social.
8. Elaborar a proposta de orzamento anual e controlar a súa execución.
9. Elaborar informes das ac vidades realizadas na unidade e informes de carácter técnico.
10. Avaliar as necesidades de recursos humanos e materiais e formular as correspondentes propostas.
11. Realizar  estudos  que  permitan  a  posta  en  marcha  de novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

seguridade cidadá.
12. Planificar a formación permanente do persoal ao seu cargo.
13. Velar pola correcta información e comunicación entre os compoñentes do corpo da Policía Local.
14. Exercer a xefatura de persoal do corpo executando as directrices en coordinación co Departamento de persoal

do Concello: permisos, descansos e vacacións.
15. Par cipar nos asuntos das mesas  de contratación e nos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de

traballo.
16. O responsable dos contratos nas materias propias do corpo de policía local.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 20 25 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Intendente ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 26 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SERV  ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/289 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
2. Informar á Alcaldía, ou o cargo en quen éste delegue, do funcionamento do servizo e do cumprimento

dos obxec vos e ordes recibidas.
3. Avaliar as necesidades de recursos humanos e materiais e formular as correspondentes propostas.
4. Transformar  en ordes concretas as directrices recibidas de Alcaldía ou do membro da corporación en

quen aquel delegue.
5. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a

eficiencia do corpo.
6. Representar  ó  corpo  ante  calquera  ins tución  pública  ou  privada  relacionada  coa  súa  ac vidade

profesional. 
7. Cumprir e facer cumprir ó persoal ao seu cargo o regulamento do corpo da Policía local e calquera outra

norma va que lle sexa aplicable.
8. Dirixir,  coordinar e supervisar os servizos opera vos do corpo, así como as ac vidades administra vas

relacionadas directamente coas súas funcións, para asegurar a súa eficacia.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

90 41 90 30 25 30 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Inspector/a principal ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 2 25 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/273 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de
grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto
2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Xes onar programas e documentación, facilitando os documentos xurídicos de interese para a prestación do servizo.
4. Xes onar a organización, calidade e procesos, difundindo e promovendo a modernización e a mellora da calidade na

Policía Local.
5. Control dos sistemas de transmisión e a súa proposta de mellora, adquisición ou renovación.
6. Control do armamento e dos medios de defensa
7. Control e xes ón dos medios informá cos así como as propostas de mellora, adquisicón e renovación
8. Programar e dirixir os exercicios de ro.
9. Control e supervisión dos cuadrantes do persoal da Policía.
10. Cumprir e facer cumprir ó persoal ao seu cargo a norma va de riscos laborais.
11. Deseñar e xes onar programas,  procedementos e tarefas de norma va sectorial  aplicados ás funcións da policía

local.
12. Planificar a formación permanente do persoal ao seu cargo.
13. Facilitar a información e comunicación necesaria entre os compoñentes da Policía Local.
14. Asumir a xefatura do corpo sempre que se lle requira en caso de ausencia do seu tular.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

85 41 80 30 25 30 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Inspector/a Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 12 24 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/271 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto
2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizados
3. Dirixir conforme as instrucións establecidas e baixo a súa supervisión  todas as unidades adscritas ao seu servizo,

comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes ao

seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 
4. Protexer  o  libre  exercicio dos  dereitos  e liberdades dos  cidadás,   contribuíndo a  garan r  a  seguridade  e a

consecución do benestar social.
5. Elaborar informes das ac vidades realizadas na unidade e informes de carácter técnico.
6. Realizar  estudos  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

seguridade cidadá.
7. Velar polo correcta información e comunicación entre os compoñentes da sua unidade.
8. Xes onar o persoal o seu cargo  ao abeiro das direc rces marcadas polo seu superior: permisos, descansos e

vacacións.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 41 70 20 41 45 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Oficial Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 18 21 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/261 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. No ámbito da seguridade cidadá:

a) Protexer ás persoas e autoridades das corporacións locais
b)  Vixiar e custodiar os edificios, establecementos e dependencias municipais garan ndo o normal funcionamento

das instalacións e da seguridade dos usuarios. 
c) Ordenar,regular, sinalizar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da súa competencia no solo urbano

legalmente delimitado.
d) Instruír  atestados  por  accidentes  de  circulación  no  ámbito  da  súa  competencia  dentro  do  solo  urbano

legalmente delimitado.
e) Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos deli vos no marco da

colaboración establecido na xunta de seguridade.
f) Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para iso.
g) Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa Policía de Galicia na

protección  das  manifestacións  e o  mantemento  da orde  nas grandes  concentracións  humanas,  cando  sexa
requirido para iso.

h) Prestar auxilio nos casos en que sexa necesario e par cipar na execución dos plans de protección civil.
i) As demais funcións en materia de seguridade pública que lle sexan encomendadas.

2. No ámbito da policía administra va:
a) Velar  polo  cumprimento  das  leis  e  disposicións  aplicables  e  garan r  o  funcionamento  dos

Departamentos públicos esenciais.
b) Inspeccionar as ac vidades some das á ordenación ou disciplina aplicable no seu caso denunciando

toda ac vidade ilícita.
3. No ámbito de policía xudicial realizar aquelas funcións que lle corresponden de acordo coa norma va aplicable.
4. Realización de xornadas extraordinarias cando as necesidades de servizo o requiran
5. No ficación dos actos administra vos que afecten aos axentes adscritos á unidade baixo a súa dependencia
6. Control e comunicación de incidencias rela vas ao persoal, material, vehículos e funcionamento da unidade
7. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto.
8. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
9. Realizar funcións de mando sobre os demais funcionarios da mesma escala nos diferentes Departamentos policiais.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 11 55 10 50 65 30
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Policía Local ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 107 19 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP. 11/266 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1.- No ámbito da seguridade cidadá:

a) Protexer ás persoas e autoridades das corporacións locais
 b) Vixiar e custodiar os edificios, establecementos e dependencias municipais garan ndo o normal funcionamento
das instalacións e da seguridade dos usuarios. 
c) Ordenar, regular, sinalizar, denunciar infraccións e dirixir o tráfico no ámbito da súa competencia no solo urbano
legalmente delimitado.
d) Instruír atestados por accidentes de circulación no ámbito da súa competencia dentro do solo urbano legalmente
delimitado.
e) Efectuar dilixencias de prevención e cantas actuacións tendan a evitar a comisión de actos deli vos no marco da
colaboración establecido na xunta de seguridade.
f) Cooperar na resolución dos conflitos privados cando sexan requiridos para iso.
g) Vixiar os espazos públicos e colaborar coas forzas e corpos de seguridade do Estado e coa Policía de Galicia na
protección das manifestacións e o mantemento da orde nas grandes concentracións humanas, cando sexa requisido
para iso.
h) Prestar auxilio nos casos en que sexa necesario e par cipar na execución dos plans de protección civil.
i) As demais funcións en materia de seguridade pública que lle sexan encomendadas.

2.- No ámbito da policía administra va:
a) Velar  polo  cumprimento  das  leis  e  disposicións  aplicables  e  garan r  o  funcionamento  dos  Departamentos

públicos esenciais.
b) Inspeccionar  as  ac vidades  some das  á  ordenación  ou  disciplina  aplicable  no  seu  caso  denunciando  toda

ac vidade ilícita
3.- Realizar as xornadas extraordinarias cando as necesidades do servizo o requiran.
4.- No ámbito de policía xudicial par cipar aquelas funcións que lle corresponden de acordo coa norma va aplicable.
5.- Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto.
6.- Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

48 11 47 5 41 65 30
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar de Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/37/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo
Funcións principais:

1. Manexar  ordeanadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para o correcto desempeño do
posto

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Custodiar e vixilar bens, servizos, instalacións e dependencias municipales. 
4. Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no núcleo urban, de acordo coas normas de circulación. 
5. Prac car as primeiras dilixencias por accidentes de circulación dentro do casco urbano. 
6. Par cipar nas tarefas de auxilio ao cidadán e de protección civil, de acordo co disposto nas Leis. 
7. Colaboración na tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
8. Velar polo cumprimento dos Regulamentos, Ordenanzas, Bandos, Resolucións e demáis disposicións e actos

municipais. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 15 10 0
Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar de Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/37/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo
Funcións principais:

1. Manexar  ordeanadores e aplica vos informá cos  e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Custodiar e vixiLar bens, servizos, instalacións e dependencias municipales. 
4. Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no núcleo urbano, de acordo coas normas de circulación. 
5. Prac car as primeiras dilixencias por accidentes de circulación dentro do casco urbano. 
6. Par cipar nas tarefas de auxilio ao cidadán e de protección civil, de acordo co disposto nas Leis. 
7. Colaboración na tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
8. Velar polo cumprimento dos Regulamentos, Ordenanzas, Bandos, Resolucións e demáis disposicións e actos

municipais. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 15 10 0
Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar de Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/37/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo
Funcións principais:

1. Manexar  ordeanadores  e aplica vos informá cos  e tecnolóxicos  necesarios  para  o  correcto desempeño  do
posto

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Custodiar e vixilar bens, servizos, instalacións e dependencias municipales. 
4. Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no núcleo urbano, de acordo coas normas de circulación. 
5. Prac car as primeiras dilixencias por accidentes de circulación dentro do casco urbano. 
6. Par cipar nas tarefas de auxilio ao cidadán e de protección civil, de acordo co disposto nas Leis. 
7. Colaboración na tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
8. Velar  polo cumprimento dos Regulamentos,  Ordenanzas,  Bandos, Resolucións  e demáis  disposicións e actos

municipais. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 15 10 0
Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar de Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/37/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo
Funcións principais:

1. Manexar  ordeanadores  e aplica vos informá cos  e tecnolóxicos  necesarios  para  o  correcto desempeño  do
posto

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Custodiar e vixilar bens, servizos, instalacións e dependencias municipales. 
4. Ordenar, sinalizar e dirixir o tráfico no núcleo urban, de acordo coas normas de circulación. 
5. Prac car as primeiras dilixencias por accidentes de circulación dentro do casco urbano. 
6. Par cipar nas tarefas de auxilio ao cidadán e de protección civil, de acordo co disposto nas Leis. 
7. Colaboración na tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico.
8. Velar  polo cumprimento dos Regulamentos,  Ordenanzas,  Bandos, Resolucións  e demáis  disposicións e actos

municipais. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 40 10 15 10 0
Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Axente de mobilidade ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/265/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Cuidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto
3. Fomentar o correcto encauzamento da circulación rodada e peatonal garan ndo a fluidez e a seguridade

vial.
4. Par cipar  no  control  de  todas  aquelas  actuacións  realizadas  na  rúa,  polas  que  se  prevea  alterar  a

circulación.
5. Colaborar no cumprimento do control das emisións contaminantes ocasionadas polo tráfico rodado.
6. Colaborar  coas  Forzas  e  Corpos de Seguridade do  Estado en tarefas  de  auxilio  en  caso  de accidentes,

manifestacións e conflitos privados que teñan incidencia sobre o tráfico.
7. Contribuir á mellora da seguridade e da educación vial, prestando a colaboración precisa ós organismos e

centros que o soliciten.
8. Velar polo correcto cumprimento da norma va de circulación e estacionamento de todo po de vehículo 
9. Ordear a re rada dos vehículos da vía pública polos servizos da grúa.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Axente de mobilidade ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/265/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Cuidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto
3. Fomentar o correcto encauzamento da circulación rodada e peatonal garan ndo a fluidez e a seguridade

vial.
4. Par cipar  no  control  de  todas  aquelas  actuacións  realizadas  na  rúa,  polas  que  se  prevea  alterar  a

circulación.
5. Colaborar no cumprimento do control das emisións contaminantes ocasionadas polo tráfico rodado.
6. Colaborar  coas  Forzas  e  Corpos de Seguridade do Estado  en tarefas  de  auxilio  en  caso  de accidentes,

manifestacións e conflitos privados que teñan incidencia sobre o tráfico.
7. Contribuir á mellora da seguridade e da educación vial, prestando a colaboración precisa ós organismos e

centros que o soliciten.
8. Velar polo correcto cumprimento da norma va de circulación e estacionamento de todo po de vehículo 
9. Ordear a re rada dos vehículos da vía pública polos servizos da grúa.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Axente de mobilidade ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/265/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Cuidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto
3. Fomentar o correcto encauzamento da circulación rodada e peatonal garan ndo a fluidez e a seguridade

vial.
4. Par cipar  no  control  de  todas  aquelas  actuacións  realizadas  na  rúa,  polas  que  se  prevea  alterar  a

circulación.
5. Colaborar no cumprimento do control das emisións contaminantes ocasionadas polo tráfico rodado.
6. Colaborar coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado en tarefas  de auxilio en caso de accidentes,

manifestacións e conflitos privados que teñan incidencia sobre o tráfico.
7. Contribuir á mellora da seguridade e da educación vial, prestando a colaboración precisa ós organismos e

centros que o soliciten.
8. Velar polo correcto cumprimento da norma va de circulación e estacionamento de todo po de vehículo 
9. Ordear a re rada dos vehículos da vía pública polos servizos da grúa.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Axente de mobilidade ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/265/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Cuidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto
3. Fomentar o correcto encauzamento da circulación rodada e peatonal garan ndo a fluidez e a seguridade

vial.
4. Par cipar  no  control  de  todas  aquelas  actuacións  realizadas  na  rúa,  polas  que  se  prevea  alterar  a

circulación.
5. Colaborar no cumprimento do control das emisións contaminantes ocasionadas polo tráfico rodado.
6. Colaborar  coas  Forzas  e  Corpos de Seguridade do Estado  en tarefas  de  auxilio  en  caso  de accidentes,

manifestacións e conflitos privados que teñan incidencia sobre o tráfico.
7. Contribuir á mellora da seguridade e da educación vial, prestando a colaboración precisa ós organismos e

centros que o soliciten.
8. Velar polo correcto cumprimento da norma va de circulación e estacionamento de todo po de vehículo 
9. Ordear a re rada dos vehículos da vía pública polos servizos da grúa.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
Posto a ex nguir
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 -- 1 19 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais: 
1.- Atención telefónica, presencial e telemá camente
2.- Dar trámite aos expedientes que se presenten en dita unidade
3.- Preparar os oficios de remisión para dar traslado dos dis ntos informes que emiten os policías locais ao Concello, Xulgado 
ou Administracion que corresponda.
4.- A tramitación dos permisos, vacacións e licenzas do persoal adscrito ao Corpo de Policía  coas directrices do superior  
xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
UNIDADE ADMINISTRATIVA
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 -- 1 19 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Atención telefónica, presencial e telema camente 
2.- Dar trámite aos expedientes que se presenten en dita unidade
3.- Preparar os oficios de remisión para dar traslado dos dis ntos informes que emiten os policías ao Concello, Xulgado ou 
Administracion que corresponda.
4.- A tramitación dos permisos, vacacións e licenzas do persoal adscrito ao Corpo de Policía  coas directrices do superior  
xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
UNIDADE ADMINISTRATIVA

112



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 -- 1 19 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Atención telefónica, presencial e telema camente
2.- Facilitar permisos para accesos de vehículos a zonas que o necesiten 
3.- Rexistro e control da recollida e entrega de obxectos perdidos.
4.- Citacións xudiciais aos policías incluído as no ficacións e control das mesmas

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
OFICINA  DE ATENCION AO CIDADA

113



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Oficial ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO C1 -- 1 21 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Atención telefónica, presencial e telema camente
2.- Facilitar permisos para accesos de vehículos a zonas que o necesiten 
3.- Rexistro e control da recollida e entrega de obxectos perdidos.
4.- Citacións xudiciais aos policías incluído as no ficacións e control das mesmas
5.- Responsable da Oficina de Atención ao Cidadá.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 11 55 10 50 65 30
Outras condicións do posto:
OFICINA DE ATENCION AO CIDADA
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 -- 1 19 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Atención telefónica, presencial e telema camente
2.- Facilitar permisos para accesos de vehículos a zonas que o necesiten 
3.- Rexistro e control da recollida e entrega de obxectos perdidos.
4.- Citacións xudiciais aos policías incluído as no ficacións e control das mesmas

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
OFICINA DE ATENCION AO CIDADA
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 -- 1 19 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ POLICÍA 
LOCAL

11/274/6 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Atención telefónica, presencial e telema camente
2.- Xes ón das funcións propias desta unidade
3.- Arquivo da Policía Local

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
PATRULLA VERDE
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 -- 1 19 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/7 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Atención telefónica, telemá ca e presencialmente 
2.- Vixilanza e control dos edificios públicos municipais

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
INSTALACIONS MUNICIPAIS
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Oficial ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 -- 1 21 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/8 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Atención telefónica, presencial e telema camente
2.- Relación cos cidadás e compañías de seguros no que respecta aos accidentes de tráfico
3.- Control do material da Unidade

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 11 55 10 50 65 30
Outras condicións do posto:
ATESTADOS
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Policía ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 -- 1 19 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/9 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Atención telefónica, telemá ca e presencialmente
2.-Funcións relacionadas coa tramitación dos expedientes sancionadores en materia de tráfico

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
SANCIONS
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  2ª Ac vidade Inspector ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 ---- 1 24 SERVIZO DE SEGURIDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./POLICÍA 
LOCAL

11/274/10 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario 
de grao ou equivalente.
Funcións principais:
Coordinación, dirección e xes ón da Unidade de Sancións

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 41 70 20 41 45 0
Outras condicións do posto:
SANCIONS
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12. SECCIÓN DE MOBILIDADE URBANA  E SANCIÓNS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de sección ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SECCIÓN DE MOBILIDADE URBANA
E SANCIÓNS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST.
12/18

S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario 
de grao ou equivalente.

Funcións principais: 
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir, conforme ás instrucións establecidas polo seu superior jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Velar  polo cumprimento das instrucións  marcadas polo/a  seu  superior  sobre o  exercicio  das

funcións propias da sección.
b) Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
c) Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de

calquera incidencia.
d) Elaborar informes e propostas  en  materia  de  planificación e  execución  de ingresos  e gastos

correspondentes á sección.
e) Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
f) Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.

5. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión
do superior xerárquico.

6. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en
expedientes relacionados coa súa área de traballo.

7. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes
correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

8. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
9. Realizar estudos, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Técnico/a medio de xes ón ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SECCIÓN DE MOBILIDADE URBANA E
SANCIÓNS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST. 12/141 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario 
de grao ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e telemá cos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de

po medio en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
4. Elaborar informes ou documentos de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa

complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico
5. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
6. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas

co seu ámbito de traballo.
7. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 10 70 30 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SECCIÓN DE MOBILIDADE URBANA E
SANCIÓNS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA.
12/20

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme ás

instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

Funcionario C2 CONCURSO 1 16 SECCIÓN DE MOBILIDADE URBANA E
SANCIÓNS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 12/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

Funcionario C2 CONCURSO 1 16 SECCIÓN DE MOBILIDADE URBANA E
SANCIÓNS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 12/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

Funcionario C2 CONCURSO 1 16 SECCIÓN DE MOBILIDADE URBANA E
SANCIÓNS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 12/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

Funcionario C2 CONCURSO 1 16 SECCIÓN DE MOBILIDADE URBANA E
SANCIÓNS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 12/32/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral, é no ficador
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13. SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Sarxento Xefe/a ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº 
prazas

Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./EXTINCIÓN
DE INCENDIOS 13/81 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Dirixir  conforme  as  instrucións  establecidas  polo  seu  superior  xerárquico  correspondente  e,  baixo  a  súa

supervisión, a súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio das 

funcións propias do parque de bombeiros.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao parque de bombeiros.
d) Supervisión do correcto funcionamento do corpo, dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do parque de bombeiros.

2. Representar  ao  corpo  de  bombeiros  ante  calquera  ins tución  pública  ou  privada  relacionada  coa  súa
ac vidade profesional.

3. Elaborar a proposta de orzamento anual e controlar a súa execución.
4. Elaborar informes das ac vidades realizadas e informes de carácter técnico.
5. Analizar e realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal
6. Realizar  estudos  que  permitan  a posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

seguridade.
7. Planificar a formación permanente do persoal o seu cargo.
8. Ordear a instrución teórico prác ca de todo o persoal e simulacros que se realicen.
9. Inspeccionar e ordear a limpeza do material e dos vehículos adscritos ao servizo
10. Asis r aos sinistros e servizos que pola súa importancia requiran intervención técnica, levando a dirección

técnica dos mesmos.
11. Cumprir e facer cumprir ó persoal a seu cargo a norma va vixente rela va á súa área de traballo.
12. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

90 41 100 30 20 20 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Cabo ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

13/82/1 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Elaborar un parte de traballos con todas as saídas en que interveñan e que debe remi rse ao Xefe/a do corpo.
2. Dar cumprimento e traslado ó persoal o seu cargo das ordes que emanen do Xefe/a.
3. Responder da inspección e vixilancia da dependencia e uniformidade do persoal.
4. Ostentar o mando directo sobre a quenda adscrita ao Servizo.
5. Responder  da correcta execución dos programas de traballo, ac vidades e ensinanzas teórico-prác cas do

persoal.
6. Subs tuír ó xefe/a no súa quenda, en casos de ausencia, tomando o mando directo e recadando a presenza do

xefe/a cando pola importancia do sinistro o consideren necesario. 
7. Velar polo correcto mantemento dunhas adecuadas ap tudes psico sicas que lle permitan ter unha actuación

rápida e eficaz en caso de sinistro.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 11 55 10 50 65 30
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Cabo ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

13/82/2 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Elaborar un parte de traballos con todas as saídas en que interveñan e que debe remi rse ao Xefe/a do corpo.
2. Dar cumprimento e traslado ó persoal o seu cargo das ordes que emanen do Xefe/a.
3. Responder da inspección e vixilancia da dependencia e uniformidade do persoal.
4. Ostentar o mando directo sobre a quenda adscrita ao Servizo.
5. Responder  da correcta execución dos programas de traballo, ac vidades e ensinanzas teórico-prác cas do

persoal.
6. Subs tuír ó xefe/a no súa quenda, en casos de ausencia, tomando o mando directo e recadando a presenza do

xefe/a cando pola importancia do sinistro o consideren necesario. 
7. Velar polo correcto mantemento dunhas adecuadas ap tudes psico sicas que lle permitan ter unha actuación

rápida e eficaz en caso de sinistro.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 11 55 10 50 65 30
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Cabo ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

13/82/3 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Elaborar un parte de traballos con todas as saídas en que interveñan e que debe remi rse ao Xefe/a do corpo.
2. Dar cumprimento e traslado ó persoal o seu cargo das ordes que emanen do Xefe/a.
3. Responder da inspección e vixilancia da dependencia e uniformidade do persoal.
4. Ostentar o mando directo sobre a quenda adscrita ao Servizo.
5. Responder  da correcta execución dos programas de traballo, ac vidades e ensinanzas teórico-prác cas do

persoal.
6. Subs tuír ó xefe/a no súa quenda, en casos de ausencia, tomando o mando directo e recadando a presenza do

xefe/a cando pola importancia do sinistro o consideren necesario. 
7. Velar polo correcto mantemento dunhas adecuadas ap tudes psico sicas que lle permitan ter unha actuación

rápida e eficaz en caso de sinistro.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 11 55 10 50 65 30

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Cabo ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

13/82/4 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Elaborar un parte de traballos con todas as saídas en que interveñan e que debe remi rse ao Xefe/a do corpo.
2. Dar cumprimento e traslado ó persoal o seu cargo das ordes que emanen do Xefe/a.
3. Responder da inspección e vixilancia da dependencia e uniformidade do persoal.
4. Ostentar o mando directo sobre a quenda adscrita ao Servizo.
5. Responder  da correcta execución dos programas de traballo, ac vidades e ensinanzas teórico-prác cas do

persoal.
6. Subs tuír ó xefe/a no súa quenda, en casos de ausencia, tomando o mando directo e recadando a presenza do

xefe/a cando pola importancia do sinistro o consideren necesario. 
7. Velar polo correcto mantemento dunhas adecuadas ap tudes psico sicas que lle permitan ter unha actuación

rápida e eficaz en caso de sinistro.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 11 55 10 50 65 30

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Cabo ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

13/82/5 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.
Funcións principais:

1. Elaborar un parte de traballos con todas as saídas en que interveñan e que debe remi rse ao Xefe/a do corpo.
2. Dar cumprimento e traslado ó persoal o seu cargo das ordes que emanen do Xefe/a.
3. Responder da inspección e vixilancia da dependencia e uniformidade do persoal.
4. Ostentar o mando directo sobre a quenda adscrita ao Servizo.
5. Responder  da correcta execución dos programas de traballo, ac vidades e ensinanzas teórico-prác cas do

persoal.
6. Subs tuír ó xefe/a no súa quenda, en casos de ausencia, tomando o mando directo e recadando a presenza do

xefe/a cando pola importancia do sinistro o consideren necesario. 
7. Velar polo correcto mantemento dunhas adecuadas ap tudes psico sicas que lle permitan ter unha actuación

rápida e eficaz en caso de sinistro.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 11 55 10 50 65 30
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Bombeiro/a conductor/a ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 50 16 SERVIZO DE EXTINCIÓN
 DE INCENDIOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./EXTINCIÓN
DE INCENDIOS

13/35 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Concorrer a todos os sinistros ou situacións en que por mo vos de necesidade fose preciso, aínda que non

estean de servizo, sempre que sexan requiridos para iso polo superior xerárquico.
2. Efectuar a garda do parque e atender ao teléfono en turnos rotatorios que sinalará o Sarxento Xefe.
3. Cuidar o aseo persoal e das prendas do uniforme, conservándoos en bo estado
4. Efectuar  as  labores  de  inspección  que  lles  sexan  encomendados  polo  Sarxento  Xefe,  encamiñados  á

prevención de incendios
5. Asis r e par cipar nas ac vidadees que se sinalen na orde do día
6. Realizar as prác cas que o sarxento xefe considere oportunas, sobre os coñecementos acreditados do oficio
7. Realizar traballos de mecánica básica e mantemento preven vo das unidades.
8. Realiza a limpeza xeral das unidades contra incendios e/o de emerxencias do corpo de incendios. 
9. Custodiar o equipo contra incendios e as instalacións e vehículos do corpo durante cada quenda de traballo.
10. Velar polo correcto mantemento dunhas adecuadas ap tudes psico sicas que lle permitan ter unha actuación

rápida e eficaz en caso de sinistro.
11. Cooperar coas dis ntas brigadas municipais en traballos de mantemento cando se lles requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

48 11 47 5 50 65 30
Outras condicións do posto:
31P, 19V
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: 2ª Ac vidade bombeiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE PROTECCIÓN Á

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 --- 1 16 SERVIZO DE EXTINCIÓN
 DE INCENDIOS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./EXTINCIÓN
DE INCENDIOS 13/26 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Realizar as tarefas administra vas do corpo de bombeiros
2. Atención telefónica, telema ca e presencialmente

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

Outras condicións do posto:
OFICINA ADMINISTRATIVA
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ÁREA FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO TERRITORIO

21. SERVIZO DE URBANISMO
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de Servizo ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 LD 1 29 SERVIZO DE URBANISMO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 21/208 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.

REQUISITOS DO POSTO
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas  de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
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Aberto a todas as Administracións Públicas

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a de Planeamento ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE URBANISMO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 21/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos  informá cos  e tecnolóxicos  necesarios  para o correcto  desempeño do

posto de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo  de Planeamento ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE URBANISMO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 21/30 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución, priorización e control  do traballo a realizar así  como elevar propostas de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo

seu superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que

non requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a Administración xeral de 
Disciplina

ÁREA
FUNCIONALDE  ORDENACIÓN DO

TERRITORIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE URBANISMO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 21/146 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
3. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
4. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
5. Prestar  soporte  en  materia  de  contratación  ao  seu  superior  xerárquico,  elaborando  pregos  de  prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
7. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
8. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de negociado de Disciplina ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 21 SERVIZO DE URBANISMO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA 21/144 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico correspondente e, baixo a súa
supervisión, a súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio das 

funcións propias do negociado.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao negociado.
d) Supervisión do correcto funcionamento do negociado, dando conta ao seu responsable de calquera 

incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do seu negociado.

2. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non
requira unha cualificación superior.

3. Elaborar e tramitar os documentos integrantes dos expedientes de negociado, baixo a dirección do seu
superior.  Exceptúanse  da  cláusula  anterior,  aqueles  documentos  que  pola  súa  complexidade  sexan
encomendados a un técnico.

4. Supervisar o desenvolvemento das instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes polo
persoal ao seu cargo.

5. Realizar os tramites administra vos relacionados coa xes ón dos expedientes do seu negociado.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 7 50 20 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a de 
Disciplina

ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE URBANISMO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 21/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven  operacións de cálculo  sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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2101 ADXUNTÍA DE XESTIÓN URBANÍSTICA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Adxunto/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 27 SERVIZO DE URBANISMO

ADXUNTÍA DE XESTIÓN URBANÍSTICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC 2101/221 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Colaborar e asis r ao Xefe/a de Servizo en asuntos da súa competencia.
2. Subs tuír ao Xefe/a de Servizo nos supostos de ausencia, baixa ou enfermidade.
3. Velar por unha xes ón eficiente do servizo propoñendo ao seu superior xerárquico aqueles cambios que es me

oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
4. Prestar asistencia aos departamentos municipais que o requiran nos asuntos relacionados co seu servizo.
5. Elaborar informes técnicos, propostas de resolución, modelos de documento de calquera natureza 

relacionados coa súa área de traballo que se lle encomenden polo seu superior xerárquico.
6. Realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do servizo á xefatura inmediata.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
8. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
9. Formar  parte das  mesas  de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo

cando se lle requira.
10. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

90 41 90 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE URBANISMO
ADXUNTÍA DE XESTIÓN URBANÍSTICA

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 2101/30 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución,  priorización  e  control  do  traballo  a  realizar  así  como  elevar  propostas  de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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22. SERVIZO DE LICENZAS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE LICENZAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 22/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico e, baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar  estudos  que permitan  a  posta  en  marcha  de novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

Aberto a todas as AAPP
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a Administración xeral ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE LICENZAS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 22/146 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
3. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
4. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
5. Prestar  soporte en  materia  de contratación ao seu superior  xerárquico,  elaborando  pregos de prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
7. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
8. Formar  parte das mesas  de contratación e dos procesos selec vos  relacionados co  seu ámbito  de traballo

cando se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de negociado ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 21 SERVIZO DE LICENZAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 22/144 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico correspondente e, baixo a súa
supervisión, a súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio das 

funcións propias do negociado.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao negociado.
d) Supervisión do correcto funcionamento do negociado, dando conta ao seu responsable de calquera 

incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do seu negociado.

2. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non
requira unha cualificación superior.

3. Elaborar e tramitar os documentos integrantes dos expedientes de negociado, baixo a dirección do seu
superior.  Exceptúanse  da  cláusula  anterior,  aqueles  documentos  que  pola  súa  complexidade  sexan
encomendados a un técnico.

4. Supervisar o desenvolvemento das instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes polo
persoal ao seu cargo.

5. Realizar os tramites administra vos relacionados coa xes ón dos expedientes do seu negociado.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 7 50 20 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE LICENZAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 22/20/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE LICENZAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 22/20/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº 
prazas

Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE LICENZAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 22/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº 
prazas

Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE LICENZAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 22/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº 
prazas

Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE LICENZAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 22/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral  
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE LICENZAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 22/32/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral  
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE LICENZAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 22/32/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral  
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23. SERVIZO DE ARQUITECTURA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 LD 1 29 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 23/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

Funcións principais:
1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e, baixo a súa supervisión, tódalas

unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar  estudos  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación

Responsabilida
de Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

Aberto a todas as AAPP
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Adxunto/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP/TEC. MEDIO 23/221 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente. 
                                   Título de Arquitecto/a Técnico ou grao equivalente
Funcións principais:

1. Colaborar e asis r ao Xefe/a de Servizo en asuntos da súa competencia.
2. Subs tuír ao Xefe/a de Servizo nos supostos de ausencia, baixa ou enfermidade.
3. Velar por unha xes ón eficiente do servizo propoñendo ao seu superior xerárquico aqueles cambios que es me

oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
4. Prestar asistencia aos departamentos municipais que o requiran nos asuntos relacionados co seu servizo.
5. Elaborar informes técnicos, propostas de resolución, modelos de documento de calquera natureza relacionados

coa súa área de traballo que se lle encomenden polo seu superior xerárquico.
6. Realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do servizo á xefatura inmediata.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
8. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
9. Formar  parte das mesas  de contratación e dos procesos selec vos  relacionados co  seu ámbito  de traballo

cando se lle requira.
10. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

90 41 90 50 5 5 0

Outras condicións do posto:

155



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arquitecto/a ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP 23/154/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

Funcións principais:
1. Informar e asesorar á cidadanía  e a outras unidades administra vas en materia de urbanismo e de ac vidades.
2. Elaborar  os informes urbanís cos e técnicos propios da súa área de competencia.
3. Realizar  e  supervisar  traballos  técnicos  referidos  ao planeamento,  xes ón  e  disciplina  urbanís ca  municipal  en

relación á súa especialidade e competencias específicas 
4. Asumir a dirección das obras municipais de acordo coa súa especialidade e ámbito competencial segundo a súa

tulación
5. Redactar ou supervisar as memorias e orzamentos de obras para a solicitude de subvencións. 
6. Elaborar  proxectos  para  a  execución  de  obras  municipais  en  relación  á  súa  especialidade  e  competencias

específicas.
7. Controlar e protexer o cumprimento da legalidade urbanís ca e da edificación, de ac vidades, conforme ás

disposicións legais vixentes de competencia municipal, incluíndo a inspección e emisión de informes técnicos.
8. Execer  un  control  do  deber  de  conservación  polos  propietarios  de  terreos,  instalacións,  construcións  e

edificacións,  conforme  ás  disposicións  legais  vixentes  de competencia  municipal,  incluíndo  a  inspección  e
emisión de informes técnicos.

9. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Realizar  a  inspección  de  servizos  e  edificios  municipais,  así  como  o  deseño  e  administración  de plans  de

mantemento das instalacións e bens municipais.
13. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo..

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 80 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

156



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arquitecto/a ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 23/154/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

Funcións principais:
1. Informar e asesorar á cidadanía  e a outras unidades administra vas en materia de urbanismo e de ac vidades.
2. Elaborar  os informes urbanís cos e técnicos propios da súa área de competencia.
3. Realizar  e  supervisar  traballos  técnicos  referidos  ao planeamento,  xes ón  e  disciplina  urbanís ca  municipal  en

relación á súa especialidade e competencias específicas 
4. Asumir a dirección das obras municipais de acordo coa súa especialidade e ámbito competencial segundo a súa

tulación
5. Redactar ou supervisar as memorias e orzamentos de obras para a solicitude de subvencións. 
6. Elaborar  proxectos  para  a  execución  de  obras  municipais  en  relación  á  súa  especialidade  e  competencias

específicas.
7. Controlar e protexer o cumprimento da legalidade urbanís ca e da edificiación, de ac vidades, conforme ás

disposicións legais vixentes de competencia municipal, incluíndo a inspección e emisión de informes técnicos.
8. Execer  un  control  do  deber  de  conservación  polos  propietarios  de  terreos,  instalacións,  construcións  e

edificacións,  conforme  ás  disposicións  legais  vixentes  de competencia  municipal,  incluíndo  a  inspección  e
emisión de informes técnicos.

9. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Realizar  a  inspección  de  servizos  e  edificios  municipais,  así  como  o  deseño  e  administración  de plans  de

mantemento das instalacións e bens municipais.
13. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo..

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 80 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

157



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arquitecto/a ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 23/154/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

Funcións principais:
1. Informar e asesorar á cidadanía  e a outras unidades administra vas en materia de urbanismo e de ac vidades.
2. Elaborar  os informes urbanís cos e técnicos propios da súa área de competencia.
3. Realizar  e  supervisar  traballos  técnicos  referidos  ao  planeamento,  xes ón  e  disciplina  urbanís ca  municipal  en

relación á súa especialidade e competencias específicas 
4. Asumir a dirección das obras municipais de acordo coa súa especialidade e ámbito competencial  segundo a súa

tulación
5. Redactar ou supervisar as memorias e orzamentos de obras para a solicitude de subvencións. 
6. Elaborar  proxectos  para  a  execución  de  obras  municipais  en  relación  á  súa  especialidade  e  competencias

específicas.
7. Controlar e protexer o cumprimento da legalidade urbanís ca e da edificiación, de ac vidades, conforme ás

disposicións legais vixentes de competencia municipal, incluíndo a inspección e emisión de informes técnicos.
8. Execer  un  control  do  deber  de  conservación  polos  propietarios  de  terreos,  instalacións,  construcións  e

edificacións,  conforme  ás  disposicións  legais  vixentes  de competencia  municipal,  incluíndo  a  inspección  e
emisión de informes técnicos.

9. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Realizar  a  inspección  de  servizos  e  edificios  municipais,  así  como  o  deseño  e  administración  de  plans  de

mantemento das instalacións e bens municipais.
13. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo..

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 80 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arquitecto/a ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 23/154/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

Funcións principais:
1. Informar e asesorar á cidadanía  e a outras unidades administra vas en materia de urbanismo e de ac vidades.
2. Elaborar  os informes urbanís cos e técnicos propios da súa área de competencia.
3. Realizar  e  supervisar  traballos  técnicos  referidos  ao planeamento,  xes ón  e  disciplina  urbanís ca  municipal  en

relación á súa especialidade e competencias específicas 
4. Asumir a dirección das obras municipais de acordo coa súa especialidade e ámbito competencial segundo a súa

tulación
5. Redactar ou supervisar as memorias e orzamentos de obras para a solicitude de subvencións. 
6. Elaborar  proxectos  para  a  execución  de  obras  municipais  en  relación  á  súa  especialidade  e  competencias

específicas.
7. Controlar e protexer o cumprimento da legalidade urbanís ca e da edificiación, de ac vidades, conforme ás

disposicións legais vixentes de competencia municipal, incluíndo a inspección e emisión de informes técnicos.
8. Execer  un  control  do  deber  de  conservación  polos  propietarios  de  terreos,  instalacións,  construcións  e

edificacións,  conforme  ás  disposicións  legais  vixentes  de competencia  municipal,  incluíndo  a  inspección  e
emisión de informes técnicos.

9. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Realizar  a  inspección  de  servizos  e  edificios  municipais,  así  como  o  deseño  e  administración  de plans  de

mantemento das instalacións e bens municipais.
13. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo..

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 80 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

159



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arquitecto/a ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 23/154/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

Funcións principais:
1. Informar e asesorar á cidadanía  e a outras unidades administra vas en materia de urbanismo e de ac vidades.
2. Elaborar  os informes urbanís cos e técnicos propios da súa área de competencia.
3. Realizar  e  supervisar  traballos  técnicos  referidos  ao  planeamento,  xes ón  e  disciplina  urbanís ca  municipal  en

relación á súa especialidade e competencias específicas 
4. Asumir a dirección das obras municipais de acordo coa súa especialidade e ámbito competencial segundo a súa

tulación
5. Redactar ou supervisar as memorias e orzamentos de obras para a solicitude de subvencións. 
6. Elaborar  proxectos  para  a  execución  de  obras  municipais  en  relación  á  súa  especialidade  e  competencias

específicas.
7. Controlar e protexer o cumprimento da legalidade urbanís ca e da edificiación, de ac vidades, conforme ás

disposicións legais vixentes de competencia municipal, incluíndo a inspección e emisión de informes técnicos.
8. Execer  un  control  do  deber  de  conservación  polos  propietarios  de  terreos,  instalacións,  construcións  e

edificacións,  conforme  ás  disposicións  legais  vixentes  de  competencia  municipal,  incluíndo  a  inspección  e
emisión de informes técnicos.

9. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Realizar  a  inspección  de  servizos  e  edificios  municipais,  así  como  o  deseño  e  administración  de plans  de

mantemento das instalacións e bens municipais.
13. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo..

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 80 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

160



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arquitecto/a técnico ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala e
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 23/184 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Informar e asesorar á cidadanía  e a outras unidades administra vas en materia de urbanismo e de ac vidades, no

seu ámbito competencial por razón da súa tulación.
2. Elaborar  os informes urbanís cos e técnicos propios da súa área de competencia.
3. Realizar  e  supervisar  traballos  técnicos  referidos  ao planeamento,  xes ón  e  disciplina  urbanís ca  municipal  en

relación á súa especialidade e competencias específicas 
4. Asumir a dirección das obras municipais de acordo coa súa especialidade e ámbito competencial segundo a súa

tulación.
5. Redactar  ou  supervisar  as  memorias  e  orzamentos  de  obras  para  a  solicitude  de  subvencións  no  seu  ámbito

competencial por razón da súa tulación.
6. Elaborar  proxectos  para  a  execución  de obras  municipais  en  relación  á  súa  especialidade  e  competencias

específicas.
7. Controlar e protexer o cumprimento da legalidade urbanís ca e da edificación, de ac vidades, conforme ás

disposicións legais vixentes de competencia municipal, incluíndo a inspección e emisión de informes técnicos
no seu ámbito competencial por razón da súa tulación.

8. Exercer  un  control  do  deber  de  conservación  polos  propietarios  de  terreos,  instalacións,  construcións  e
edificacións,  conforme  ás  disposicións  legais  vixentes  de competencia  municipal,  incluíndo  a  inspección  e
emisión de informes técnicos no seu ámbito competencial por razón da súa tulación.

9. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Realizar  a  inspección  de  servizos  e  edificios  municipais,  así  como  o  deseño  e  administración  de plans  de

mantemento das instalacións e bens municipais no seu ámbito competencial por razón da súa tulación.
13. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación

Responsabilidad
e 

Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 15 75 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe de negociado, delineante ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 22 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 23/222 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico superior en proxectos de edificación
Funcións principais:

1. Dirixir conforme ás instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico correspondente e, baixo a súa
supervisión, a súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio das 

funcións propias do negociado.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao negociado.
d) Supervisión do correcto funcionamento do negociado, dando conta ao seu responsable de calquera 

incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do seu negociado.

2. Informar  sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non
requira unha cualificación superior.

3. Colaborar  coa  dirección  técnica  dos proxectos  no  rela vo  á  medición,  toma de  datos  e  verificación  e
valoración das unidades de obra. 

4. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de informes sinxelos que pola súa natureza non lle sexan
encomendados a un técnico.

5. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de proxectos municipais cando se lle requira.
6. Preparar a información gráfica necesaria para a elaboración de proxectos do Concello.
7. Realizar o arquivo e custodia dos planos, cartogra a e outros documentos de traballo.
8. Colaborar na comprobación das obras menores, locais, cambios de tularidade, etc..
9. Prestar apoio aos dis ntos Departamentos municipais realizando as tomas de datos que sexan necesarias

levar a cabo en cada expediente.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
70 7 50 20 5 5 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Delineante ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 23/241 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
FP de 3º grao ou Técnico superior ou equivalente.
Funcións principais:

1. Realizar a atención ao público presencial , telemá ca e telefonicamente.
2. Colaborar  coa  dirección  técnica  dos proxectos  no  rela vo  á  medición,  toma de  datos  e  verificación  e

valoración das unidades de obra. 
3. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de informes sinxelos que polo súa natureza non lle sexan

encomendados a un técnico.
4. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de proxectos municipais cando se lle requira.
5. Preparar a información gráfica necesaria para a elaboración de proxectos do Concello.
6. Realizar o arquivo e custodia dos planos, cartogra a e outros documentos de traballo.
7. Colaborar na comprobación das obras menores, locais, cambios de tularidade, etc..
8. Prestar apoio aos dis ntos Departamentos municipais realizando as tomas de datos que sexan necesarias

levar a cabo en cada expediente.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 46 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
Técnico superior en proxectos de edificación
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 23/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 23/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial supervisor ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE ARQUITECTURA

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 23/45 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Tarefas de colaboración e auxilio de inspección en expedientes de xes ón e disciplina urbanís ca e de malezas.
3. Levantar actas das visitas de comprobación.
4. Informar ao seu superior de calquera incidencia detectada nas visitas de comprobación.
5. Elaborar  informes  sinxelos  relacionados  coas  ac vidades  de  inspección  urbanís ca  ou  medioambiental

realizadas.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
8. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 40 10 15 11 0
Outras condicións do posto:
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2301. OFICINA DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de Sección ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE ARQUITECTURA
OFICINA DE INSPECCIÓN DE ACTIVIDADES

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 2301/18 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais: 
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás  instrucións  establecidas polo seu superior jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento  das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Enxeñeiro/a técnico industrial ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE ARQUITECTURA
OFICINA DE INSPECCIÓN DE

ACTIVIDADES

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 2301/171 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico Industrial ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Prestar asesoramento aos usuarios no eido da súa competencia.
2. Velar polo correcto cumprimento da norma va en relación á contaminación acús ca.
3. Elaborar proxectos e informes de carácter técnico no marco das súas competencias 
4. Cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais. 
5. Responsabilizarse da dirección de obras no seu ámbito profesional, cando sexa requirido.
6. Emi r  informes  técnicos  con  realización  das  inspeccións  oportunas  na  concesión  de  licencias  ambientais,  de

ac vidade e urbanís cas ou no control posterior das comunicacións previas.
7. Emi r informes de seguemento, control e inspección de obras e instalacións de locais e ac vidades.
8. Prestar apoio e colaboración á sección en relación coas competencias  anteriormente indicadas
9. Realizar  visitas  de  comprobación  das  obras  realizadas  nos  dis ntos  edificios  municipais  e  ac vidades

municipais.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo. 
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo. 
12. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo cando se requira.
13. Formar  parte das mesas  de contratación e dos procesos selec vos  relacionados co  seu ámbito  de traballo

cando se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 15 75 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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24. OFICINA DE ARQUEOLOXÍA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arqueólogo/a ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 OFICINA DE ARQUEOLOXÍA

Escala
Subescala e
categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC . SUP. 24/11 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciatura en Historia, rama de Prehistoria e Arqueoloxía  ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Realizar labores de limpeza, rexistro, catalogación e estudo dos restos arqueolóxicos.
2. Realizar traballos de estudo e inves gación.
3. Controlar e supervisar tódolos traballos e proxectos na materia, así como os de conservación dos restos

arqueolóxicos.
4. Realizar sondeos, prospeccións, catas e excavacións.
5. Realizar a toma de datos, planimetrías e levantamentos topográficos.
6. Inspeccionar as obras verificando a súa legalidade con respecto á norma va vixente na materia.
7. A posta en valor dos bens para a súa posta en valor dos bens para o seu uso turís co cultural.
8. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
9. Elaborar pregos técnicos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co

seu ámbito de traballo.
12. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
13. Realizar estudos, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidad

e 
Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a Auxiliar Arqueoloxía ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 OFICINA DE ARQUEOLOXÍA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX. 24/183 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de Técnico Auxiliar de Arqueoloxía ou equivalente.
Funcións principais:

1. Realizar labores auxiliares de debuxo arqueolóxico de materias.
2. Preparación de planimetrías e gráficos complementarios a ac vidade arqueolóxica.
3. Tarefas de colaboración en tarefas de laboratorio e siglado.
4. Colaboración en procedementos arquelóxicos de campo.
5. Realizar labores auxiliares de limpeza, rexistro, catalogación e estudo dos restos arqueolóxicos, etc.
6. Prestar apoio aos técnicos nas labores de elaboración de publicacións e divulgacións de con do arqueolóxico.
7. Realizar estudos, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.
8. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
9. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
10. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
11. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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25. SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 LD 1 29 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

Escala
Subescala e
categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC 25/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou
equivalente
Título de  Enxeñería Superior, bioloxía, licenciatura de ciencias ambientais,  veterinaria, farmacia  ou Título universitario de
grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e, baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar  estudos  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidad

e 
Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

Aberto a todas as AAPP
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a en xes ón ambiental ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP: 25/166/1 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñería Superior, bioloxía, licenciatura de ciencias ambientais, veterinaria, farmacia
ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo.
3. Velar polo correcto cumprimento da norma va en materia de xes ón ambiental.
4. Realizar inspeccións ambientais en materia de policía medioambiental levantando acta.
5. Realizar o informe de expedientes administra vos cando pola súa natureza non estean atribuídos a outro

técnico/a.
6. Colaborar coa xefatura inmediata na implantación dos sistemas integrados de xes ón da calidade e medio

ambiente conforme as normas ISO 9001 e ISO 14001.
7. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non

sexan  atribuídos  ao  seu  superior  xerárquico,  en  materia  de  residuos,  augas  de  consumo  humano  e
residuais.

8. Deseño e execución de campañas de sensibilización ambiental e par cipación cidadá
9. Elaborar e posta en marcha de plans de movilidade sos ble
10. Coordinación das actuacións ambientais municipais con outros organismos, en dades e administracións.
11. Par cipación nos plans de ordenación do territorio, aportando criterios ambientais
12. Memorias e plans para as subvencións en materia medioambiental 
13. Eleboración de Ordenanzas Municipais en materia medioambiental
14. Prestar soporte en materia de contratación ao seu superior xerárquico, elaborando pregos de prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
15. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
16. Realizar estudos, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 80 60 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a en xes ón ambiental ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 25/166/2 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñería Superior, bioloxía, licenciatura en ciencias ambientais, veterinaria, farmacia
ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo.
3. Velar polo correcto cumprimento da norma va en materia de xes ón ambiental.
4. Realizar inspeccións ambientais en materia de policía medioambiental levantando acta.
5. Realizar o informe de expedientes administra vos cando pola súa natureza non estean atribuídos a outro

técnico/a.
6. Colaborar coa xefatura inmediata na implantación dos sistemas integrados de xes ón da calidade e medio

ambiente conforme as normas ISO 9001 e ISO 14001.
7. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non

sexan  atribuídos  ao  seu  superior  xerárquico,  en  materia  de  residuos,  augas  de  consumo  humano  e
residuais.

8. Deseño e execución de campañas de sensibilización ambiental e par cipación cidadá
9. Elaborar e posta en marcha de plans de movilidade sos ble
10. Coordinación das actuacións ambientais municipais con outros organismos, en dades e administracións.
11. Par cipación nos plans de ordenación do territorio, aportando criterios ambientais
12. Tramitación e solicitude de subvencións en materia medioambiental
13. Eleboración de Ordenanzas Municipais en materia medioambiental
14. Prestar soporte en materia de contratación ao seu superior xerárquico, elaborando pregos de prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
15. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
16. Realizar estudos, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 80 60 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 25/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 25/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0

Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral

175



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

2501. ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Adxunto/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO
TERRITORIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE

ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 2501/221 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñería Agrícola ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico Agrícola ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Colaborar e asis r ao Xefe/a de Servizo en asuntos da súa competencia.
2. Subs tuír ao Xefe/a de Servizo nos supostos de ausencia, baixa ou enfermidade.
3. Velar por unha xes ón eficiente do servizo propoñendo ao seu superior xerárquico aqueles cambios que es me

oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
4. Prestar asistencia aos departamentos municipais que o requiran nos asuntos relacionados co seu servizo.
5. Elaborar informes técnicos, propostas de resolución, modelos de documento de calquera natureza relacionados

coa súa área de traballo que se lle encomenden polo seu superior xerárquico.
6. Realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do servizo á xefatura inmediata.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
8. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
9. Formar  parte das  mesas  de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo

cando se lle requira.
10. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

90 41 90 50 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial carpinteiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

2501/33 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar  tarefas de mantemento preven vo e reparación do mobiliario urbano e de calquera outro mobiliario

pertencente a unha instalación municipal.
2. Velar  polo  perfecto  estado de  conservación  do  mobiliario  público  e  de  calquera  outra  instalación  municipal

interna ou externa dando conta ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta ao seu superior xerárquico.
4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar  as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 13 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO
Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial xardineiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

2501/98/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Velar polo correcto mantemento e conservación (poda e rego das prantas) dos parques e xardíns municipais.
2. Realizar o  varrido manual e mixto, soplado, baldeo e limpeza de parques e xardíns.
3. Manexo da maquinaria empregada para a realización das tarefas.
4. Recollida de residuos de parques e xardíns.
5. Vixiar e controlar o bo estado da vía publica e do seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
6. Realización de traballos preven vos (desbroces, podas, etc)
7. Rego, abono e cul vo das prantas.
8. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
9. Carga e descarga de materiais.
10. Detectar necesidade de material dando conta o seu superior xerárquico.
11. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
12. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
13. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
14. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 7 35 10 21 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial xardineiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE

OFICIOS
2501/98/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Velar polo correcto mantemento e conservación (poda e rego das prantas) dos parques e xardíns municipais.
2. Realizar o  varrido manual e mixto, soplado, baldeo e limpeza de parques e xardíns.
3. Manexo da maquinaria empregada para a realización das tarefas.
4. Recollida de residuos de parques e xardíns.
5. Vixiar e controlar o bo estado da vía publica e do seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
6. Realización de traballos preven vos (desbroces, podas, etc)
7. Rego, abono e cul vo das prantas.
8. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
9. Carga e descarga de materiais.
10. Detectar necesidade de material dando conta o seu superior xerárquico.
11. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
12. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
13. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
14. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 7 35 10 21 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial xardineiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

2501/98/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Velar polo correcto mantemento e conservación (poda e rego das prantas) dos parques e xardíns municipais.
2. Realizar o  varrido manual e mixto, soplado, baldeo e limpeza de parques e xardíns.
3. Manexo da maquinaria empregada para a realización das tarefas.
4. Recollida de residuos de parques e xardíns.
5. Vixiar e controlar o bo estado da vía publica e do seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
6. Realización de traballos preven vos (desbroces, podas, etc)
7. Rego, abono e cul vo das prantas.
8. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
9. Carga e descarga de materiais.
10. Detectar necesidade de material dando conta o seu superior xerárquico.
11. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
12. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
13. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
14. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 7 35 10 21 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial xardineiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

2501/98/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Velar polo correcto mantemento e conservación (poda e rego das prantas) dos parques e xardíns municipais.
2. Realizar o  varrido manual e mixto, soplado, baldeo e limpeza de parques e xardíns.
3. Manexo da maquinaria empregada para a realización das tarefas.
4. Recollida de residuos de parques e xardíns.
5. Vixiar e controlar o bo estado da vía publica e do seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
6. Realización de traballos preven vos (desbroces, podas, etc)
7. Rego, abono e cul vo das prantas.
8. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
9. Carga e descarga de materiais.
10. Detectar necesidade de material dando conta o seu superior xerárquico.
11. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
12. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
13. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
14. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 7 35 10 21 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial xardineiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

2501/98/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Velar polo correcto mantemento e conservación (poda e rego das prantas) dos parques e xardíns municipais.
2. Realizar o  varrido manual e mixto, soplado, baldeo e limpeza de parques e xardíns.
3. Manexo da maquinaria empregada para a realización das tarefas.
4. Recollida de residuos de parques e xardíns.
5. Vixiar e controlar o bo estado da vía publica e do seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
6. Realización de traballos preven vos (desbroces, podas, etc)
7. Rego, abono e cul vo das prantas.
8. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
9. Carga e descarga de materiais.
10. Detectar necesidade de material dando conta o seu superior xerárquico.
11. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
12. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
13. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
14. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 7 35 10 21 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial xardineiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

2501/98/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Velar polo correcto mantemento e conservación (poda e rego das prantas) dos parques e xardíns municipais.
2. Realizar o  varrido manual e mixto, soplado, baldeo e limpeza de parques e xardíns.
3. Manexo da maquinaria empregada para a realización das tarefas.
4. Recollida de residuos de parques e xardíns.
5. Vixiar e controlar o bo estado da vía publica e do seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
6. Realización de traballos preven vos (desbroces, podas, etc)
7. Rego, abono e cul vo das prantas.
8. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
9. Carga e descarga de materiais.
10. Detectar necesidade de material dando conta o seu superior xerárquico.
11. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
12. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
13. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
14. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 7 35 10 21 21 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a xardíns ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala
Subescala 
e categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP. 2501/43/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar  traballos  de  xardinería  po  manual  (abono,  plantación,  rego,  poda,  limpeza,  aplicación  de  produtos

fitosanitarios) 
2. Manexar maquinaria sinxela necesaria para o correcto desempeño do posto.
3. Realizar traballo de poda en altura sempre e cando reúna a formación necesaria para elo.
4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a xardíns ÁREA
FUNCIONAL DE ORDENACIÓN DO

TERRITORIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE
ADXUNTÍA DE PARQUES E XARDÍNS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

2501/43/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar  traballos  de  xardinería  po  manual  (abono,  plantación,  rego,  poda,  limpeza,  aplicación  de  produtos

fitosanitarios) 
2. Manexar maquinaria sinxela necesaria para o correcto desempeño do posto.
3. Realizar traballo de poda en altura sempre e cando reúna a formación necesaria para elo.
4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 0
Outras condicións do posto:
Operario  de cemiterio
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ÁREA FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

31 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 31/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Enxeñeiro/a de Camiños  ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

Funcións principais:
1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e, baixo a súa supervisión, tódalas

unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar  estudos  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

Enxeñeiro de Camiños. Aberto a tódalas AAPP.
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3101. UNIDADE DE TOPOGRAFÍA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Enxeñeiro/a técnico/a Topogra a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
UNIDADE DE TOPOGRAFÍA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 3101/282 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico Topografo ou Título universitario de grao ou equivalente

Funcións principais:
1. Prestar asesoramento aos usuarios no eido da súa competencia.
2. Realización   dos  traballos  topográficos  para  os  proxectos  rela vos  a  obras  municipais  cando  pola  súa

complexidade técnica sexan necesarios.
3. Realización de todo po de traballos cartográficos e topográficos no ámbito das súas competencias realizándose

estes traballos sobre propiedades de tularidade municipal, realización de deslindes, replanteos, medición e
valoración de fincas que se realizarán exclusivamente sobre propiedades de tularidade municipal, así como
segregacións e agrupacións parcelarias.

4. Mantemento do rueiro no ámbito das súas competencias.
5. Informes sobre dirección ou numeración de rúas.
6. Aliñacións oficiais.
7. Realizar visitas de comprobación das  obras no ámbito das súas competencias profesionais referidas a obras

municipais.
8. Cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais. 
9. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo. 
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo. 
12. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo cando se requira.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
75 15 75 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial toma de datos ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
UNIDADE DE TOPOGRAFÍA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX. 3101/77 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Auxiliar de Topogra a

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
3. Realizar tarefas auxiliares de apoio ao/á Topógrafo/a nas súas funcións
4. Coidar do perfecto estado do material topográfico empregado na súa área de traballo.
5. Arquivar e custodiar os expedientes topográficos.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que  conleven  operacións  de cálculo  sinxelo  e  elaborar  presupostos  de asuntos  que  non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 40 10 15 11 0

Outras condicións do posto:
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3102. ADXUNTÍA DE PROXECTOS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Adxunto/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 27 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

ADXUNTÍA DE PROXECTOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP: 3102/221 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a de Camiños  ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Colaborar e asis r ao Xefe/a de Servizo en asuntos da súa competencia.
2. Subs tuír ao Xefe/a de Servizo nos supostos de ausencia, baixa ou enfermidade.
3. Velar por unha xes ón eficiente do servizo propoñendo ao seu superior xerárquico aqueles cambios que es me 

oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
4. Prestar asistencia aos departamentos municipais que o requiran nos asuntos relacionados co seu servizo.
5. Elaborar informes técnicos, propostas de resolución, modelos de documento de calquera natureza relacionados 

coa súa área de traballo que se lle encomenden polo seu superior xerárquico.
6. Realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do servizo á xefatura inmediata.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
8. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
9. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.
10. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

90 41 90 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Enxeñeiro/a de camiños ÁREA

FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

ADXUNTÍA DE PROXECTOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 3102/126/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a de Camiños ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
1. Prestar asesoramento aos usuarios no eido da súa competencia.
2. Elaborar os proxectos rela vos a obras municipais cando se lle requira e a dirección das mesmas.
3. Realizar visitas de comprobación das obras municipais
4. Elaborar a documentación técnica para a solicitude de subvencións
5. Cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais. 
6. Elaborar informes  de carácter  técnico  no marco das súas  competencias  cando pola súa  complexidade non

sexan atribuídos ao seu superior xerárquico.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo. 
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo. 
9. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo cando se requira.
10. Formar  parte das  mesas  de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo

cando se lle requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
87 25 80 60 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Enxeñeiro/a de camiños ÁREA

FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

ADXUNTÍA DE PROXECTOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 3102/126/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a de Camiños ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
1. Prestar asesoramento aos usuarios no eido da súa competencia.
2. Elaborar os proxectos rela vos a obras municipais cando se lle requira e a dirección das mesmas.
3. Realizar visitas de comprobación das obras municipais
4. Elaborar a documentación técnica para a solicitude de subvencións
5. Cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais. 
6. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non

sexan atribuídos ao seu superior xerárquico.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo. 
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo. 
9. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas

có seu ámbito de traballo cando se requira.
10. Formar  parte  das  mesas  de  contratación  e  dos  procesos  selec vos  relacionados  co  seu  ámbito  de

traballo cando se lle requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
87 25 80 60 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Enxeñeiro/a técnico/a obras públicas ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS 

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA DE PROXECTOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 3102/240 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico de Obras Públicas ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Prestar asesoramento aos usuarios no eido da súa competencia.
2. Elaborar os proxectos rela vos a obras municipais cando se lle requira e a dirección das mesmas no eido

competencial
3. Realizar visitas de comprobación das obras municipais no eido competencial
4. Elaborar a documentación técnica para a solicitude de subvencións
5. Cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais. 
6. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non

sexan atribuídos ao seu superior xerárquico.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo. 
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo. 
9. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas

có seu ámbito de traballo cando se requira.
10. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo

cando se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 15 75 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de negociado, delineante ÁREA

FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 22 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

ADXUNTÍA DE PROXECTOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 3102/222 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico superior en proxectos de edificación
Funcións principais:

1. Realizar a atención ao público presencial, telemá ca e telefonicamente.
2. Colaborar  coa  dirección  técnica  dos proxectos  no  rela vo  á  medición,  toma de  datos  e  verificación  e

valoración das unidades de obra. 
3. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de informes sinxelos que polo súa natureza non lle sexan

encomendados a un técnico.
4. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de proxectos municipais cando se lle requira.
5. Preparar a información gráfica necesaria para a elaboración de proxectos do Concello.
6. Realizar o arquivo e custodia dos planos, cartogra a e outros documentos de traballo.
7. Colaborar na comprobación das obras menores, locais, cambios de tularidade, etc..
8. Prestar apoio aos dis ntos Departamentos municipais realizando as tomas de datos que sexan necesarias

levar a cabo en cada expediente.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 7 50 20 5 5 0

Outras condicións do posto:

Técnico superior en proxectos de edificación
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Delineante ÁREA

FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

ADXUNTÍA DE PROXECTOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 3102/241/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico superior en proxectos de edificación
Funcións principais:

1. Realizar a atención ao público presencial , telemá ca e telefonicamente.
2. Colaborar  coa  dirección  técnica  dos proxectos  no  rela vo  á  medición,  toma de  datos  e  verificación  e

valoración das unidades de obra. 
3. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de informes sinxelos que polo súa natureza non lle sexan

encomendados a un técnico.
4. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de proxectos municipais cando se lle requira.
5. Preparar a información gráfica necesaria para a elaboración de proxectos do Concello.
6. Realizar o arquivo e custodia dos planos, cartogra a e outros documentos de traballo.
7. Colaborar na comprobación das obras menores, locais, cambios de tularidade, etc..
8. Prestar apoio aos dis ntos Departamentos municipais realizando as tomas de datos que sexan necesarias

levar a cabo en cada expediente.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 46 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Delineante ÁREA

FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

ADXUNTÍA DE PROXECTOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 3102/241/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida:Técnico superior en proxectos de edificación.
Funcións principais:

1. Realizar a atención ao público presencial , telemá ca e telefonicamente.
2. Colaborar  coa  dirección  técnica  dos proxectos  no  rela vo  á  medición,  toma de  datos  e  verificación  e

valoración das unidades de obra. 
3. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de informes sinxelos que polo súa natureza non lle sexan

encomendados a un técnico.
4. Colaborar coa dirección técnica na elaboración de proxectos municipais cando se lle requira.
5. Preparar a información gráfica necesaria para a elaboración de proxectos do Concello.
6. Realizar o arquivo e custodia dos planos, cartogra a e outros documentos de traballo.
7. Colaborar na comprobación das obras menores, locais, cambios de tularidade, etc..
8. Prestar apoio aos dis ntos Departamentos municipais realizando as tomas de datos que sexan necesarias

levar a cabo en cada expediente.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 46 20 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 31/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 31/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

3103. ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Adxunto/a de servizo ÁREA

FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 27 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 3103/221 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a Industrial ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Colaborar e asis r ao Xefe/a de Servizo en asuntos da súa competencia.
2. Subs tuír ao Xefe/a de Servizo nos supostos de ausencia, baixa ou enfermidade.
3. Velar por unha xes ón eficiente do servizo propoñendo ao seu superior xerárquico aqueles cambios que es me

oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
4. Prestar asistencia aos departamentos municipais que o requiran nos asuntos relacionados co seu servizo.
5. Elaborar informes técnicos, propostas de resolución, modelos de documento de calquera natureza relacionados

coa súa área de traballo que se lle encomenden polo seu superior xerárquico.
6. Realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do servizo á xefatura inmediata.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
8. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
9. Formar  parte das  mesas  de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo

cando se lle requira.
10. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

90 41 90 50 5 5 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Enxeñeiro/a técnico industrial ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 3103/171 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico Industrial ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Prestar asesoramento aos usuarios no eido da súa competencia.
2. Elaborar os proxectos de promoción municipal en materia de electricidade e iluminación así como a dirección

dos proxectos correspodentes aos proxectos redactados
3. Mantemento de instalacións eléctricas
4. Elaborar a documentación técnica para a solicitude de subvencións
5. Cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais. 
6. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo. 
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo. 
9. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo cando se requira.
10. Formar  parte das mesas  de contratación e dos procesos selec vos  relacionados co  seu ámbito  de traballo

cando se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 15 75 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe de negociado, delineante ÁREA

FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 22 SERVIZO DE ENXEÑERÍA

ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 3103/222 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico superior en proxectos de edificación
Funcións principais:
1.- Dirixir conforme ás instrucións establecidas polo seu superior xerárquico correspondente e, baixo a súa supervisión, a
súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:

a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio das funcións 
propias do negociado.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao negociado.
d) Supervisión do correcto funcionamento do negociado, dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do seu negociado.

2.- Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira unha
cualificación superior.
3.- Colaborar coa dirección técnica dos proxectos no rela vo á medición, toma de datos e verificación e valoración das
unidades de obra. 
4.-  Colaborar  coa  dirección  técnica  na  elaboración  de  informes  sinxelos  que  pola  súa  natureza  non  lle  sexan
encomendados a un técnico.
5.- Colaborar coa dirección técnica na elaboración de proxectos municipais cando se lle requira.
6.- Preparar a información gráfica necesaria para a elaboración de proxectos do Concello.
7.- Realizar o arquivo e custodia dos planos, cartogra a e outros documentos de traballo.
8.- Colaborar na comprobación das obras menores, locais, cambios de tularidade, etc..
9.- Prestar apoio aos dis ntos Departamentos municipais realizando as tomas de datos que sexan necesarias levar a
cabo en cada expediente.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 7 50 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Mestre/a electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX 3103/116/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en Instalacións Eléctricas e Automá cas.

Funcións principais:
1. Supervisar os traballos realizados polo persoal adscrito dando conta o seu superior xerárquico.
2. Detectar necesidades de materiais dando conta o seu superior xerárquico.
3. Velar  pola correcta instalación, mantementos preven vos e reparacións das instalacións eléctricas municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
4. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
55 15 42 10 21 11 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Mestre/a electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX 3103/116/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en Instalacións Eléctricas e Automá cas.

Funcións principais:
1. Supervisar os traballos realizados polo persoal adscrito dando conta o seu superior xerárquico.
2. Detectar necesidade de materiais dando conta o seu superior xerárquico.
3. Velar  pola correcta instalación, mantementos  preven vos e reparacións das instalacións  eléctricas  municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
4. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 15 42 10 21 11 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Mestre/a electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC AUX 3103/116/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en Instalacións Eléctricas e Automá cas.

Funcións principais:
1. Supervisar os traballos realizados polo persoal adscrito dando conta o seu superior xerárquico.
2. Detectar necesidade de materiais dando conta o seu superior xerárquico.
3. Velar  pola correcta instalación, mantementos  preven vos e reparacións das instalacións  eléctricas  municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
4. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 15 42 10 21 11 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX 3103/117/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en Instalacións Eléctricas e Automá cas.

Funcións principais:
1. Velar polo correcta instalación, mantementos preven vos e reparacións das instalacións eléctricas municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
2. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
3. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
4. Carga e descarga de materias.
5. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
6. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
7. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
8. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
45 15 40 10 21 11 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX 3103/117/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en Instalacións Eléctricas e Automá cas.

Funcións principais:
1. Velar polo correcta instalación, mantementos preven vos e reparacións das instalacións eléctricas municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
2. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
3. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
4. Carga e descarga de materias.
5. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
6. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias  sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
7. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
8. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 15 40 10 21 11 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX 3103/117/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en Instalacións Eléctricas e Automá cas.

Funcións principais:
1. Velar polo correcta instalación, mantementos preven vos e reparacións das instalacións eléctricas municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
2. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
3. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
4. Carga e descarga de materias.
5. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
6. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias  sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
7. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
8. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 15 40 10 21 11 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
ADXUNTÍA ELECTROMECÁNICOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA 3103/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme ás

instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:

207



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

3104 BRIGADA VÍAS E OBRAS 

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arquitecto/a técnico/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC MED. 3104/184 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Informar e asesorar á cidadanía  e a outras unidades administra vas en materia de urbanismo e de ac vidades, no

seu ámbito competencial por razón da súa tulación.
2. Elaborar  os informes urbanís cos e técnicos propios da súa área de competencia.
3. Realizar  e  supervisar  traballos  técnicos  referidos  ao  planeamento,  xes ón  e  disciplina  urbanís ca  municipal  en

relación á súa especialidade e competencias específicas 
4. Asumir a dirección das obras municipais  de acordo coa súa especialidade e ámbito competencial  segundo a súa

tulación
5. Redactar  ou  supervisar  as  memorias  e  orzamentos  de  obras  para  a  solicitude  de  subvencións,  no  seu  ámbito

competencial por razón da súa tulación.
6. Elaborar  proxectos  para  a  execución  de  obras  municipais  en  relación  á  súa  especialidade  e  competencias

específicas.
7. Controlar  e protexer  o cumprimento da legalidade urbanís ca e da edificiación,  de ac vidades, conforme ás

disposicións legais vixentes de competencia municipal, incluíndo a inspección e emisión de informes técnicos, no
seu ámbito competencial por razón da súa tulación.

8. Exercer  un  control  do  deber  de  conservación  polos  propietarios  de  terreos,  instalacións,  construcións  e
edificacións,  conforme  ás  disposicións  legais  vixentes  de  competencia  municipal,  incluíndo  a  inspección  e
emisión de informes técnicos.

9. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Realizar  a  inspección  de  servizos  e  edificios  municipais,  así  como  o  deseño  e  administración  de  plans  de

mantemento das instalacións e bens municipais.
13. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 15 75 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SEV. ESP./PERSOAL DE
OFICIOS

3104/29 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Distribuír  o  traballo  entre  o  persoal  da  Brigada,  nas  tarefas  de  instalación,  mantementos  preven vos  e

reparacións de obras de competencia municipal.
2. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia da Brigada.
3. Controlar  e  supervisar  ó  persoal  ó  seu  cargo  de  acordo  coas  instrucións  recibidas  dos  seus  superiores

xerárquicos. 
4. Elaborar o cadro de vacacións e quendas de traballo do persoal ao seu cargo.
5. Velar polo correcto manexo das dis ntas chaves das dependencias ao seu cargo.
6. Realizar  actuacións nas tarefas de mantemento e conservación das instalacións  municipais,  segundo a súa

categoría de mando directo.
7. Elaborar  partes  de  traballo  e  propostas  de  gastos,  segundo  as  necesidades  da  Brigada  dando  conta  das

mesmas ao seu superior xerárquico.  
8. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
9. Realizar  ao  seu  superior  xerárquico  propostas  de  compras  de  maquinaria  e  ferramenta  e  supervisión  da

correcta recepción.
10. Velar polo correcto cumprimento das normas de seguridade e sinalización adecuadas.
11. Velar polo control do cumprimento do contrato das empresas adxudicatarias relacionadas co seu ámbito de

traballo.
12. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 15 45 10 7 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial albanel ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SEV. ESP./PERSOAL DE
OFICIOS

3104/31/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar  tarefas  de  instalación,  mantemento  preven vo  e  reparación  en  tarefas  de  albañilería  de  calquera

instalación municipal.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalacións municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 13 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial albanel ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SEV. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3104/31/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar  tarefas  de  instalación,  mantemento  preven vo  e  reparación  en  tarefas  de  albañilería  de  calquera

instalación municipal.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalacións municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 13 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial albanel ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SEV. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3104/31/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar  tarefas  de  instalación,  mantemento  preven vo  e  reparación en  tarefas  de  albañilería  de  calquera

instalación municipal.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalacións municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 13 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial albanel ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SEV. ESP./PERSOAL DE
OFICIOS

3104/31/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar  tarefas  de  instalación,  mantemento  preven vo  e  reparación  en  tarefas  de  albañilería  de  calquera

instalación municipal.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalacións municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias  sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 13 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial carpinteiro/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SEV. 
ESP./PERSOA
L DE OFICIOS

3104/33 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar  tarefas de instalación, mantemento preven vo e reparación do mobiliario urbano e de calquera outro

mobiliario pertencente a unha instalación municipal.
2. Velar polo perfecto estado de conservación do mobiliario público e de calquera outra instalación municipal interna

ou externa dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar  e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para a

súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar  as  instalacións  onde desenvolve  o seu traballo  dando conta ao seu  superior  xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 13 0
Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL
DE OFICIOS 3104/44/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3104/44/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos e

reparacións  das  instalacións  municipais  en  función  da  brigada  á  que  estea  adscrito  (traballos  de  pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar  e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para a

súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar  as instalacións  onde desenvolve o  seu traballo dando conta ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3104/44/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos e

reparacións  das  instalacións  municipais  en  función  da  brigada  á  que  estea  adscrito  (traballos  de  pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para a

súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar  as instalacións  onde desenvolve  o seu traballo dando conta ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DENOFICIOS

3104/44/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial pintor/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SEV. ESP./PERSOAL DE
OFICIOS

3104/105/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de pintura en sinalización viaria, equipos, vehículos e elementos de nova construción.
2. Realizar operacións de pintura en reparacións e mantementos das instalacións tanto  interna como externa

da en dade.
3. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia dos equipos de pintura da en dade.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando

se requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 13 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial pintor/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE ENXEÑERÍA
BRIGADA VÍAS E OBRAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SEV. ESP./PERSOAL DE
OFICIOS

3104/105/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de pintura en sinalización viaria, equipos, vehículos e elementos de nova construción.
2. Realizar operacións de pintura en reparacións e mantementos das instalacións tanto  interna como externa

da en dade.
3. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia dos equipos de pintura da en dade.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando

se requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 13 0
Outras condicións do posto:
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32 SECCIÓN DE MEDIO RURAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de Sección ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SECCIÓN DE MEDIO RURAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 32/18 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico Agrícola ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais: 
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas  polo seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SECCIÓN DE MEDIO RURAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 32/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

                FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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3201 BRIGADA ZONA RURAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado /a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3201/29 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Distribuír  o  traballo  entre  o  persoal  da  Brigada,  nas  tarefas  de  instalación,  mantementos  preven vos  e

reparacións de obras de competencia municipal.
2. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia da Brigada.
3. Controlar  e  supervisar  ó  persoal  ó  seu  cargo  de  acordo  coas  instrucións  recibidas  dos  seus  superiores

xerárquicos. 
4. Elaborar o cadro de vacacións e quendas de traballo do persoal ao seu cargo.
5. Velar polo correcto manexo das dis ntas chaves das dependencias ao seu cargo.
6. Realizar actuacións nas tarefas de mantemento e conservacións das instalacións eléctricas municipais, segundo

a súa categoría de mando directo.
7. Elaborar partes de traballo e propostas de gastos, segundo as necesidades da Brigada dando conta das mesmas

ao seu superior xerárquico.  
8. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
9. Realizar  ao  seu  superior  xerárquico  propostas  de  compras  de  maquinaria  e  ferramenta  e  supervisión  da

correcta recepción.
10. Velar polo correcto cumprimento das normas de seguridade e sinalización adecuadas.
11. Velar polo control do cumprimento do contrato das empresas concesionarias relacionadas co seu ámbito de

traballo.
12. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 15 45 10 7 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3201/44/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos e

reparacións  das  instalacións  municipais  en  función  da  brigada  á  que estea  adscrito  (traballos  de  pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 25 30 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3201/44/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 25 30 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3201/44/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 25 30 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

3201/44/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 25 30 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL
DE OFICIOS

3201/44/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias  sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 25 30 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

3201/44/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 25 30 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

3201/44/7 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias  sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 0
Outras condicións do posto:
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3202 BRIGADA ZONA RURAL ILUMINACIÓN 

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de negociado Técnico Sup. 
Electricista

ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL ILUMINACIÓN

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC 3202/28 S

Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Distribuír  o  traballo  entre  o  persoal  da  Brigada,  nas  tarefas  de  instalación,  mantementos  preven vos  e

reparacións de obras de competencia municipal.
2. Propoñer melloras de garantan unha maior eficacia e eficiencia da Brigada.
3. Controlar  e  supervisar  ó  persoal  ó  seu  cargo  de  acordo  coas  instrucións  recibidas  dos  seus  superiores

xerárquicos. 
4. Elaborar o cadro de vacacións e quendas de traballo do persoal ao seu cargo.
5. Velar polo correcto manexo das dis ntas chaves das dependencias ao seu cargo.
6. Realizar actuacións nas tarefas de mantemento e conservacións das instalacións municipais, segundo a súa

categoría de mando directo.
7. Elaborar  partes  de  traballo  e  propostas  de  gastos,  segundo  as  necesidades  da  Brigada  dando  conta  das

mesmas ao seu superior xerárquico.  
8. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
9. Realizar  ao  seu  superior  xerárquico  propostas  de  compras  de  maquinaria  e  ferramenta  e  supervisión  da

correcta recepción.
10. Velar polo correcto cumprimento das normas de seguridade e sinalización adecuadas.
11. Velar polo control do cumprimento do contrato das empresas adxudicatarias relacionadas co seu ámbito de

traballo.
12. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 17 50 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Técnico especialista en electrónica de comunicacións (rama electricidade e electrónica)
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL ILUMINACIÓN

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC AUX 3202/117/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en instalación eléctricas e Automá cas

Funcións principais:
1. Velar polo correcta instalación, mantementos preven vos e reparacións das instalacións eléctricas municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
2. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
3. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
4. Carga e descarga de materias.
5. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
6. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
7. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
8. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 15 40 10 21 11 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL ILUMINACIÓN

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

AE TEC AUX 3202/117/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en instalación eléctricas e Automá cas

Funcións principais:
1. Velar  polo correcta  instalación, mantementos preven vos e reparacións das instalacións  eléctricas municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
2. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
3. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
4. Carga e descarga de materias.
5. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
6. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
7. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
8. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 15 40 10 21 11 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial electricista ÁREA
FUNCIONAL DE INFRAESTRUCTURAS

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SECCIÓN DE MEDIO RURAL
BRIGADA ZONA RURAL ILUMINACIÓN

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX. 3202/117/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico en instalación eléctricas e Automá cas

Funcións principais:
1. Velar  polo correcta  instalación, mantementos preven vos e reparacións das instalacións eléctricas municipais

dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
2. Realizar a limpeza, mantemento e conservación da rede eléctrica das rúas, prazas, instalacións depor vas e de

calquera outra instalación municipal interna ou externa.  
3. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
4. Carga e descarga de materias.
5. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
6. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
7. Revisar  as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
8. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 15 40 10 21 11 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR COMUNITARIO 
41 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR
COMUNITARIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC 41/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Licenciado/a en dereito.
Título de Diplomatura de Traballo Social ou Educación social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas  polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Aberto a todas as AAPP
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de Sección ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 41/18 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomatura de Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas  polo seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo/a seu superior sobre o exercicio das funcións

propias da sección.
b) Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
c) Supervisión  do  correcto  funcionamento  das  súas  unidades,  dando  conta  ao  seu  responsable  de

calquera incidencia.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
e) Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
f) Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.

5. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión
do superior xerárquico.

6. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en
expedientes relacionados coa súa área de traballo.

7. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes
correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

8. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
9. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Adxunto/a de Sección ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 24 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 41/19 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomatura de Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:

1. Colaborar e asis r ao Xefe de Sección en asuntos da súa competencia.
2. Asis r ao seu superior no exercicio das súas funcións e subs tuír ao Xefe/a de Sección nos supostos de

ausencia, baixa ou enfermidade
3. Executar os traballos do seun ámbito que lle sexa encomendados
4. Velar por unha xes ón eficiente do servizo propoñendo o seu superior xerárquico aqueles cambios que 

es me oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
5. Prestar asistencia aos departamentos municipais que o requiran nos asuntos relacionados co seu servizo.
6. Elaborar informes técnicos, propostas de resolución, modelos de documento de calquera natureza 

relacionados co seu área de traballo que se lle encomenden polo seu superior xerárquico.
7. Realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do servizo á xefatura inmediata.
8. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a su área de traballo.
9. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có

seu ámbito de traballo.
10. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo

cando se lle requira.
11. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

77 15 70 20 20 20 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Licenciado/a en dereito ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR
COMUNITARIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC  SUP 41/259 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en Dereito ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

1. Colaborar e asis r ao seu superior xerárquico en asuntos da súa competencia
2. Prestar asesoramento xurídico e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
3. Colaborar no deseño, avaliar e facer o seguimento dos plans rela vos a súa área de traballo. 
4. Prestar asesoramento xurídico ás asociacións, en dades veciñais no eido da súa competencia.
5. Poñer en conexion aos usuarios cos recursos dispoñibles en materia xudicial.
6. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias.
7. Posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia do centro.
8. Colaborar coas dis ntas en dades públicas e privadas competentes no eido do benestar social.
9. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a su área de traballo.
10. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
11. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.
12. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 41/93 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/

a responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCMALLO
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 41/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 41/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 41/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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4101  CENTROS SOCIO-CULTURAIS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 4101/93/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de  necesidade  e

conflito a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/a

responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
MBALTEIRA
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución das  situacións  de necesidade e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda  á integración  de individuos,  familias e grupos que o precisen favorecendo  solución de reinsercción

social, evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/

a responsable destes.
13. Formar  parte das mesas  de contratación e dos procesos selec vos  relacionadis co seu ámbito  de traballo

cando sexa requirido/a
14. Informar  ao seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCMILAGROSA

244



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución das  situacións  de necesidade e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda  á integración  de individuos,  familias e grupos que o precisen favorecendo  solución de reinsercción

social, evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/

a responsable destes.
13. Formar  parte das mesas  de contratación e dos procesos selec vos  relacionadis co seu ámbito  de traballo

cando sexa requirido/a
14. Informar  ao seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, , de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCMILAGROSA

245



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación e intervención  técnica  para  a  resolución das situacións de necesidade e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos,  familias e grupos que o precisen  favorecendo solución de reinsercción

social, evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar  o  correcto  cumprimento  dos  contratos  relacionados  coa  súa  área  de  traballo  cando  sexa

designado/a responsable destes.
13. Formar  parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis  co seu ámbito de traballo

cando sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCMILAGROSA

246



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de  necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/a

responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCUXÍO

247



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/6 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de  necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/a

responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCUXÍO

248



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 4101/93/7 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/

a responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCMALLO

249



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/8 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de  necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección,  coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/a

responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCMALLO

250



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/9 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de necesidade  e
conflicto a nivel individual e colec vo.

2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/

a responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCAQUILINO I
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/10 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de  necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/a

responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCAQUILINO I
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/11 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/

a responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCFINGOI. Ocupado por persoal laboral.
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/12 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de  necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/a

responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCSAGRADO CORAZÓN. Ocupado por persoal laboral.
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/13 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de  necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/a

responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
CCMILAGROSA
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/14 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións de  necesidade  e
conflicto a nivel individual e colec vo.

2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda  á  integración  de  individuos,  familias  e grupos  que  o  precisen  favorecendo solución de reinsercción

social, evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/

a responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
TÉCNICO DE INCLUSIÓN
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/93/15 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de  Diplomando en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Facilitar  información,  orientación  e  intervención  técnica  para  a  resolución  das  situacións  de necesidade  e

conflicto a nivel individual e colec vo.
2. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
3. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións do sistema de benestar social.
4. Detección, coñecemento e valoración das necesidades sociais e recursos existentes na zona de influencia do

centro, a traves da observación, atención á demanda e inves gación.
5. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades

detectados, ou se é o caso, a súa derivación aos servizos sociais especializados.
6. Prestar  atención  directa  ás  persoas  a  nivel  individual,  familiar  nas  dependencias  municipais  ou  en  visitas

domiciliarias.
7. Avaliar  os problemas e realizar a derivación para a atención dos mesmos cara os dis ntos servicios existentes

cando así o requira o caso.
8. Axuda á integración de individuos, familias e grupos que o precisen favorecendo solución de reinsercción social,

evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento dos usuarios/as. 
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
11. Colaborar na realización de documentos  e informes relacionados cos expedientes correspondentes.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando sexa designado/

a responsable destes.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
14. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
15. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0
Outras condicións do posto:
TÉCNICO DE INCLUSIÓN
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Educador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 4101/212/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado en Educación Social ou  Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Axudar no proceso de socialización e de desenvolvemento persoal ás des natarias e aos des natarios da súa

intervención.
2. Previr e compensar dificultades de estruturación da personalidade e inadaptacións socias.
3. Favorecer a autonomía das persoas.
4. Desenvolver ac vidades cunha finalidade  socioeduca va, cultural, lúdica.
5. Potenciar a busca da información e comprensión no contorno social.
6. Desenvolver o espirito crí co e a capacidade de comprensión e análise da realidade sociopolí ca.
7. Favorecer a pa cipación dos grupos e individuos.
8. Favorecer a mellora das competencias e ap tudes dos individuos.
9. Favorecer o cambio e transformación social.
10. Favorecer o desenvolvemento sociocultural, sociolaboral, ins tucional e comunitario.
11. Contribuír á creación e consolidación do tecido social e asocia vo.
12. As funcións e tarefas máis destacadas son: diagnose,  valoración e avaliación de casos de intervención socio-

familiar;  informar  sobre  os  recursos  dispoñibles  para  actuar  sobre  os  diferentes  problemas  e  realizar  a
derivación para a atención destes cara aos dis ntos servizos existentes cando así o requira o caso. 

13. Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito
de traballo.

14. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
15. Colaborar  na  elaboración  dos  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
16. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
17. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
18. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
19. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0
Outras condicións do posto:
CCMILAGROSA
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Educador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/212/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado en Educación Social ou  Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Axudar no proceso de socialización e de desenvolvemento persoal ás des natarias e aos des natarios da súa

intervención.
2. Previr e compensar dificultades de estruturación da personalidade e inadaptacións socias.
3. Favorecer a autonomía das persoas.
4. Desenvolver ac vidades cunha finalidade socioeduca va, cultural, lúdica.
5. Potenciar a busca da información e comprensión no contorno social.
6. Desenvolver o espirito crí co e a capacidade de comprensión e análise da realidade sociopolí ca.
7. Favorecer a pa cipación dos grupos e individuos.
8. Favorecer a mellora das competencias e ap tudes dos individuos.
9. Favorecer o cambio e transformación social.
10. Favorecer o desenvolvemento sociocultural, socioaboral, ins tucional e comunitario.
11. Contribuír á creación e consolidación do tecido social e asocia vo.
12. As funcións e tarefas máis destacadas son: diagnose,  valoración e avaliación de casos de intervención socio-

familiar;  informar  sobre  os  recursos  dispoñibles  para  actuar  sobre  os  diferentes  problemas  e  realizar  a
derivación para a atención destes cara aos dis ntos servizos existentes cando así o requira o caso. 

13. Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito
de traballo.

14. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
15. Colaborar  na  elaboración  dos  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
16. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
17. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
18. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
19. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0
Outras condicións do posto:
CCUXÍO

259



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Educador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/212/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado en Educación Social ou  Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Axudar no proceso de socialización e de desenvolvemento persoal ás des natarias e aos des natarios da súa

intervención.
2. Previr e compensar dificultades de estruturación da personalidade e inadaptacións socias.
3. Favorecer a autonomía das persoas.
4. Desenvolver ac vidades cunha finalidade socioeduca va, cultural, lúdica.
5. Potenciar a busca da información e comprensión no contorno social.
6. Desenvolver o espirito crí co e a capacidade de comprensión e análise da realidade sociopolí ca.
7. Favorecer a pa cipación dos grupos e individuos.
8. Favorecer a mellora das competencias e ap tudes dos individuos.
9. Favorecer o cambio e transformación social.
10. Favorecer o desenvolvemento sociocultural, socioaboral, ins tucional e comunitario.
11. Contribuír á creación e consolidación do tecido social e asocia vo.
12. As funcións e tarefas máis destacadas son: diagnose,  valoración e avaliación de casos de intervención socio-

familiar;  informar  sobre  os  recursos  dispoñibles  para  actuar  sobre  os  diferentes  problemas  e  realizar  a
derivación para a atención destes cara aos dis ntos servizos existentes cando así o requira o caso. 

13. Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito
de traballo.

14. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
15. Colaborar  na  elaboración  dos  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
16. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
17. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
18. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
19. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0

Outras condicións do posto:

CCMMALLO
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Educador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/212/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado en Educación Social ou  Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Axudar no proceso de socialización e de desenvolvemento persoal ás des natarias e aos des natarios da súa

intervención.
2. Previr e compensar dificultades de estruturación da personalidade e inadaptacións socias.
3. Favorecer a autonomía das persoas.
4. Desenvolver ac vidades cunha finalidade socioeduca va, cultural, lúdica.
5. Potenciar a busca da información e comprensión no contorno social.
6. Desenvolver o espirito crí co e a capacidade de comprensión e análise da realidade sociopolí ca.
7. Favorecer a pa cipación dos grupos e individuos.
8. Favorecer a mellora das competencias e ap tudes dos individuos.
9. Favorecer o cambio e transformación social.
10. Favorecer o desenvolvemento sociocultural, socioaboral, ins tucional e comunitario.
11. Contribuír á creación e consolidación do tecido social e asocia vo.
12. As funcións e tarefas máis destacadas son: diagnose,  valoración e avaliación de casos de intervención socio-

familiar;  informar  sobre  os  recursos  dispoñibles  para  actuar  sobre  os  diferentes  problemas  e  realizar  a
derivación para a atención destes cara aos dis ntos servizos existentes cando así o requira o caso. 

13. Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito
de traballo.

14. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
15. Colaborar  na  elaboración  dos  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
16. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
17. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
18. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
19. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0
Outras condicións do posto:
CCAQUILINO I
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Educador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/212/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado en Educación Social ou  Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Axudar no proceso de socialización e de desenvolvemento persoal ás des natarias e aos des natarios da súa

intervención.
2. Previr e compensar dificultades de estruturación da personalidade e inadaptacións socias.
3. Favorecer a autonomía das persoas.
4. Desenvolver ac vidades cunha finalidade socioeduca va, cultural, lúdica.
5. Potenciar a busca da información e comprensión no contorno social.
6. Desenvolver o espirito crí co e a capacidade de comprensión e análise da realidade sociopolí ca.
7. Favorecer a pa cipación dos grupos e individuos.
8. Favorecer a mellora das competencias e ap tudes dos individuos.
9. Favorecer o cambio e transformación social.
10. Favorecer o desenvolvemento sociocultural, socioaboral, ins tucional e comunitario.
11. Contribuír á creación e consolidación do tecido social e asocia vo.
12. As funcións e tarefas máis destacadas son: diagnose,  valoración e avaliación de casos de intervención socio-

familiar;  informar  sobre  os  recursos  dispoñibles  para  actuar  sobre  os  diferentes  problemas  e  realizar  a
derivación para a atención destes cara aos dis ntos servizos existentes cando así o requira o caso. 

13. Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito
de traballo.

14. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
15. Colaborar  na  elaboración  dos  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
16. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
17. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
18. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
19. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0
Outras condicións do posto:
CCBALTEIRA 25 HORAS SEMANAIS
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Educador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/212/6 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado en Educación Social ou  Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Axudar no proceso de socialización e de desenvolvemento persoal ás des natarias e aos des natarios da súa
intervención.

2. Previr e compensar dificultades de estruturación da personalidade e inadaptacións socias.
3. Favorecer a autonomía das persoas.
4. Desenvolver ac vidades cunha finalidade socioeduca va, cultural, lúdica.
5. Potenciar a busca da información e comprensión no contorno social.
6. Desenvolver o espirito crí co e a capacidade de comprensión e análise da realidade sociopolí ca.
7. Favorecer a pa cipación dos grupos e individuos.
8. Favorecer a mellora das competencias e ap tudes dos individuos.
9. Favorecer o cambio e transformación social.
10. Favorecer o desenvolvemento sociocultural, socioaboral, ins tucional e comunitario.
11. Contribuír á creación e consolidación do tecido social e asocia vo.
12. As funcións e tarefas máis destacadas son: diagnose,  valoración e avaliación de casos de intervención socio-

familiar;  informar  sobre  os  recursos  dispoñibles  para  actuar  sobre  os  diferentes  problemas  e  realizar  a
derivación para a atención destes cara aos dis ntos servizos existentes cando así o requira o caso. 

13. Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito
de traballo.

14. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
15. Colaborar  na  elaboración  dos  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
16. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
17. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionadis co seu ámbito de traballo cando

sexa requirido/a
18. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
19. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0
Outras condicións do posto:
CCSCORAZÓN 25 HORAS SEMANAIS

263



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Animador/a sociocultural ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 4101/90/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de diplomado en traballo social ou asistente social, educación social ou cer ficado de habilitación 
como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Organizar e dinamizar ac vidades municipais de intervención encamiñadas ao desenvolvemento social
2. Empregar  os  recursos  municipais  dispoñibles  (culturais,  de  ocio  e  tempo  libre)  para  o  correcto

desenvolvemento das ac vidades
3. Elaborar a programación socio-cultural anual  e a memoria anual das ac vidades realizadas no centro.
4. Realizar as ac vidades precisas, cando estas non lle correspondan a outro/a traballador/a, para a execución da

programación  de  animación  sociocultural  dos  centros  sociais  e  departamentos  onde  se  desenvolva  a  súa
ac vidade.

5. Elaborar propostas de mellora rela vas aos dis ntos plans e programas que se lle encomenden.
6. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
7. Colaborar  na  realización  de  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando se designe como

responsable deste.
9. Promoción  da  toma  de  conciencia  polas  comunidades  e  individuos  dos  seus  problemas,  facilitándolle

par cipación nas  tarefas  comunitarias  e impulsando o  asociacionismo  e  fomentando  ac tudes  e conciencia
solidaria.

10. Promoción  do  desenvolvemento  local  a  traves  de  información,  orientación  e  colaboración  coas  dis ntas
en dades públicas e privadas competentes no eido da incen vación socio-económica do municipio.

11. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0
Outras condicións do posto:
CCUXÍO
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Animador/a sociocultural ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/90/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de diplomado en traballo social ou asistente social, educación social ou cer ficado de habilitación 
como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Organizar e dinamizar ac vidades municipais de intervención encamiñadas ao desenvolvemento social
2. Empregar  os  recursos  municipais  dispoñibles  (culturais,  de  ocio  e  tempo  libre)  para  o  correcto

desenvolvemento das ac vidades
3. Elaborar a programación socio-cultural anual  e a memoria anual das ac vidades realizadas no centro.
4. Realizar as ac vidades precisas, cando estas non lle correspondan a outro/a traballador/a, para a execución da

programación de  animación  sociocultural  dos  centros  sociais  e  departamentos  onde se  desenvolva  a  súa
ac vidade.

5. Elaborar propostas de mellora rela vas aos dis ntos plans e programas que se lle encomenden.
6. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
7. Colaborar  na  realización  de  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando se designe como

responsable deste.
9. Promoción  da  toma  de  conciencia  polas  comunidades  e  individuos  dos  seus  problemas,  facilitándolle

par cipación nas  tarefas comunitarias e impulsando o asociacionismo e fomentando ac tudes  e conciencia
solidaria.

10. Promoción  do  desenvolvemento  local  a  traves  de  información,  orientación  e  colaboración  coas  dis ntas
en dades públicas e privadas competentes no eido da incen vación socio-económica do municipio.

11. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
75 7 75 10 15 15 0

Outras condicións do posto:
CCAQUILINO I
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Animador/a sociocultural ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/90/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de diplomado en traballo social ou asistente social, educación social ou cer ficado de habilitación 
como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Organizar e dinamizar ac vidades municipais de intervención encamiñadas ao desenvolvemento social
2. Empregar  os  recursos  municipais  dispoñibles  (culturais,  de  ocio  e  tempo  libre)  para  o  correcto

desenvolvemento das ac vidades
3. Elaborar a programación socio-cultural anual  e a memoria anual das ac vidades realizadas no centro.
4. Realizar as ac vidades precisas, cando estas non lle correspondan a outro/a traballador/a, para a execución da

programación  de  animación  sociocultural  dos  centros  sociais  e  departamentos  onde  se  desenvolva  a  súa
ac vidade.

5. Elaborar propostas de mellora rela vas aos dis ntos plans e programas que se lle encomenden.
6. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
7. Colaborar  na  realización  de  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando se designe como

responsable deste.
9. Promoción  da  toma  de  conciencia  polas  comunidades  e  individuos  dos  seus  problemas,  facilitándolle

par cipación nas  tarefas  comunitarias  e impulsando o  asociacionismo  e  fomentando  ac tudes  e conciencia
solidaria.

10. Promoción  do  desenvolvemento  local  a  traves  de  información,  orientación  e  colaboración  coas  dis ntas
en dades públicas e privadas competentes no eido da incen vación socio-económica do municipio.

11. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
75 7 75 10 15 15 0

Outras condicións do posto:
CCFINGOI- OXUPADO POR PERSOAL LABORAL
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Animador/a sociocultural ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/90/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de diplomado en traballo social ou asistente social, educación social ou cer ficado de habilitación 
como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Organizar e dinamizar ac vidades municipais de intervención encamiñadas ao desenvolvemento social
2. Empregar os recursos municipais dispoñibles (culturais, de ocio e tempo libre) para o correcto desenvolvemento

das ac vidades
3. Elaborar a programación socio-cultural anual  e a memoria anual das ac vidades realizadas no centro.
4. Realizar as ac vidades precisas, cando estas non lle correspondan a outro/a traballador/a, para a execución da

programación  de  animación  sociocultural  dos  centros  sociais  e  departamentos  onde  se  desenvolva  a  súa
ac vidade.

5. Elaborar propostas de mellora rela vas aos dis ntos plans e programas que se lle encomenden.
6. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
7. Colaborar  na  realización  de  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando se designe como

responsable deste.
9. Promoción  da  toma  de  conciencia  polas  comunidades  e  individuos  dos  seus  problemas,  facilitándolle

par cipación  nas  tarefas  comunitarias  e  impulsando  o  asociacionismo  e  fomentando  ac tudes  e  conciencia
solidaria.

10. Promoción  do  desenvolvemento  local  a  traves  de  información,  orientación  e  colaboración  coas  dis ntas
en dades públicas e privadas competentes no eido da incen vación socio-económica do municipio.

11. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
75 7 75 10 15 15 0

Outras condicións do posto:
CCMALLO OCUPADO POR PERSOAL LABORAL
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Animador/a sociocultural ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/90/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de diplomado en traballo social ou asistente social, educación social ou cer ficado de habilitación 
como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Organizar e dinamizar ac vidades municipais de intervención encamiñadas ao desenvolvemento social
2. Empregar  os  recursos  municipais  dispoñibles  (culturais,  de  ocio  e  tempo  libre)  para  o  correcto

desenvolvemento das ac vidades
3. Elaborar a programación socio-cultural anual  e a memoria anual das ac vidades realizadas no centro.
4. Realizar as ac vidades precisas, cando estas non lle correspondan a outro/a traballador/a, para a execución da

programación de animación  sociocultural  dos  centros  sociais  e  departamentos  onde  se  desenvolva  a súa
ac vidade.

5. Elaborar propostas de mellora rela vas aos dis ntos plans e programas que se lle encomenden.
6. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
7. Colaborar  na  realización  de  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando se designe como

responsable deste.
9. Promoción  da  toma  de  conciencia  polas  comunidades  e  individuos  dos  seus  problemas,  facilitándolle

par cipación nas tarefas  comunitarias e impulsando o asociacionismo e fomentando ac tudes e conciencia
solidaria.

10. Promoción  do  desenvolvemento  local  a  traves  de  información,  orientación  e  colaboración  coas  dis ntas
en dades públicas e privadas competentes no eido da incen vación socio-económica do municipio.

11. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
75 7 75 10 15 15 0

Outras condicións do posto:

CCMILAGROSA
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Animador/a sociocultural ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 4101/90/6 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de diplomado en traballo social ou asistente social, educación social ou cer ficado de habilitación 
como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Organizar e dinamizar ac vidades municipais de intervención encamiñadas ao desenvolvemento social
2. Empregar  os  recursos  municipais  dispoñibles  (culturais,  de  ocio  e  tempo  libre)  para  o  correcto

desenvolvemento das ac vidades
3. Elaborar a programación socio-cultural anual  e a memoria anual das ac vidades realizadas no centro.
4. Realizar as ac vidades precisas, cando estas non lle correspondan a outro/a traballador/a, para a execución da

programación de  animación  sociocultural  dos  centros  sociais  e  departamentos  onde  se  desenvolva  a  súa
ac vidade.

5. Elaborar propostas de mellora rela vas aos dis ntos plans e programas que se lle encomenden.
6. Colaborar  na  realización  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
7. Colaborar  na  realización  de  documentos  así  como  todo  po  de  informes  relacionados  cos  expedientes

correspondentes.
8. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo cando se designe como

responsable deste.
9. Promoción  da  toma  de  conciencia  polas  comunidades  e  individuos  dos  seus  problemas,  facilitándolle

par cipación nas tarefas comunitarias e impulsando o asociacionismo e fomentando ac tudes e conciencia
solidaria.

10. Promoción  do  desenvolvemento  local  a  traves  de  información,  orientación  e  colaboración  coas  dis ntas
en dades públicas e privadas competentes no eido da incen vación socio-económica do municipio.

11. Colaboración cos outros centros por necesidades do servizo, de forma excepcional e temporal
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
75 7 75 10 15 15 0

Outras condicións do posto:
DA ARQUIVEIRA
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 4101/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
CCFINGOI
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 4101/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
CCUXÍO
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 4101/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
CCAQUILINO I
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 4101/32/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
CCMILAGROSA. OCUPADO POR PERSOAL LABORAL
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 4101/32/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
CCSCORAZÓN. OCUPADO POR PERSOAL LABORAL
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 4101/32/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0

Outras condicións do posto:

CCMMMALLO
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 4101/32/7 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0

Outras condicións do posto:

MARIA BALATEIRA
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCMMALLO Ocupada po Of Cociñeiro
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar aos cidadáns que acceden ao centro social, prestándolle información sobre localización de persoas,

lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCMMALLO
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade. (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCFINGOI
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido, control e apagado de calefacción e da electricidade.  (realizando tarefas de control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCUXIO
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/5 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCAQUILINO I

281



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/6 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCMBALTEIRA-Ocupado por persoal labora.l Era limpadora e adquiriu posto por concurso
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/7 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control  e apagado de calefacción e da electricidade.  (realizando tarefas de control do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14

Outras condicións do posto:

CCSCORAZON- Ocupado por persoal laboral. E axudante xardı́ns
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/8 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCSCORAZON- Ocupado por persoal laboral.
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/9 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCAQUILINO I-ocupado por persoal laboral E of mantemento
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/10 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
 CCTRAPERO PARDO-Ocupado por persoal laboral E operario
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/11 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado  de calefacción e da electricidade.  (realizando tarefas  de control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCFINGOI- Ocupado por persoal laboral.
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza S. Sociais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/12 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CCMILAGROSA- laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 4101/41/13 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar  aos  cidadáns  que  acceden  ao  centro  social,  prestándolle  información  sobre  localización  de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas ao Centro Social
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos despachos e oficinas.
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material 
12 Fotocopiar, ensobrar e selar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Colaborar co outros centros sociais por razóns de servizo realizando as funcións propias da súa catergoría

profesional.
18 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 15 28 21 16 14
Outras condicións do posto:
CC Uxı́o,  limpadora
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Monitor/a de minorías étnicas ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM ESP. 4101/165 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Organizar e colaborar na impar ción de cursos forma vos para o colec vo minoritario, fomentando deste xeito a

súa inclusión na sociedade.
2. Controlar o bo cumprimento das directrices marcadas de hixiene, limpeza e escolarización dos ca vos dando conta

o seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Informar aos responsables sobre calquera necesidade ou carencia do servizo prestado polo Concello ó colec vo

minoritario.
4. Organizar e controlar as ac vidades de ocio, educa vas ou depor vas prestadas para o colec vo minoritario.
5. Asesorar  en  materia  de asistencia  básica  ás  minorías  étnicas,  fomentando  bos hábitos  de  limpeza,  hixiene  e

educación.
6. Velar polo estado e custodia do material empregado na súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 40 17 12 0
Outras condicións do posto:
CCSCORAZON, OCUPADO POR PERSOAL LABORAL
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Peón de oficios ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
CENTROS SOCIO-CULTURAIS

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

4101/42 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de mantemento preven vo e reparación nas intalacións municipais.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalación municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións nas dependencias municipais onde exerce as súas funcións e o

seu mobiliario dando conta o seu responsable de calquera incidencia que poida exis r.
4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias  sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
30 7 30 21 16 0

Outras condicións do posto:
CCSCORAZON, OCUPADO POR PERSOAL LABORAL
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

4102 FOGAR DO TRANSEÚNTE

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
FOGAR DO TRANSEÚNTE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

4102/29 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

1. Distribuír o traballo entre o persoal nas tarefas propias da unidade ao seu cargo
2. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia da súa unidade
3. Dirixir, controlar e supervisar o traballo realizado polo persoal ó seu cargo de acordo coas instrucións recibidas

dos seus superiores xerárquicos. 
4. Elaborar o cadro de vacacións e quendas de traballo do persoal ao seu cargo.
5. Velar polo correcto manexo das dis ntas chaves das dependencias ao seu cargo.
6. Realizar actuacións nas tarefas de mantemento e conservación das instalacións segundo a súa categoría de

mando directo.
7. Elaborar  partes  de traballo  e  propostas  de gastos,  segundo  as  necesidades  da unidade  dando conta  das

mesmas ao seu superior xerárquico.  
8. Organizar  as  compras  relacionadas  co  servizo  que  presta,  xes onando  todos  os  trámites  administra vos

relacionados coas mesmas.
9. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
10. Realizar  ao  seu  superior  xerárquico  propostas  de  compras  de  maquinaria  e  ferramenta  e  supervisión  da

correcta recepción.
11. Confección dos menús.
12. Velar polo correcto cumprimento das normas de seguridade e sinalización adecuadas.
13. Velar polo control do cumprimento do contrato das empresas relacionadas co seu ámbito de traballo.
14. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 15 45 10 7 5 14
Outras condicións do posto:
Carné manipulador de alimentos 
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial cociñeiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
FOGAR DO TRANSEÚNTE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

4102/67/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar a elaboración diaria dos menús dos servizos xes onados polo Fogar do transeúnte.
2. Controlar e supervisar que os menús se preparen, presenten e sirvan de acordo aos estándares de calidade e

can dade establecidos.
3. Supervisar a limpeza, hixiene e sanidade da materia prima recibida para a elaboración dos menús
4. Coñecer  todo  o  relacionado  coa  recepción  de alimentos  perecederos  e  non  perecederos,  revisando  a  súa

frescura, madurez, calidade e presentación.
5. Coidar do perfecto estado dos materiais empregados na súa área de traballo.
6. Informar ao seu superior das necesidades de mantemento ou conservación das instalacións. 
7. Traslado, carga e descarga de materiais de traballo.
8. Dar aviso ao seu superior xerárquico da necesidade de compra dos materiais empregados no seu traballo. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 32 10 35 20 14
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial cociñeiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
FOGAR DO TRANSEÚNTE

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE
OFICIOS

4102/67/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar a elaboración diaria dos menús dos servizos xes onados polo Fogar do transeúnte.
2. Controlar e supervisar que os menús se preparen, presenten e sirvan  de acordo aos estándares de calidade e

can dade establecidos.
3. Supervisar a limpeza, hixiene e sanidade da materia prima recibida para a elaboración dos menús
4. Coñecer todo o relacionado coa recepción  de alimentos  perecederos  e non perecederos,  revisando a  súa

frescura, madurez, calidade e presentación.
5. Coidar do perfecto estado dos materiais empregados na súa área de traballo.
6. Informar ao seu superior das necesidades de mantemento ou conservación das instalacións. 
7. Traslado, carga e descarga de materiais de traballo.
8. Dar aviso ao seu superior xerárquico da necesidade de compra dos materiais empregados no seu traballo. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 32 10 35 20 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial cociñeiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
FOGAR DO TRANSEÚNTE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

4102/67/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar a elaboración diaria dos menús dos servizos xes onados polo Fogar do transeúnte.
2. Controlar e supervisar que os menús se preparen, presenten e sirvan  de acordo aos estándares de calidade e

can dade establecidos.
3. Supervisar a limpeza, hixiene e sanidade da materia prima recibida para a elaboración dos menús
4. Coñecer  todo  o  relacionado  coa  recepción  de alimentos  perecederos  e  non  perecederos,  revisando  a  súa

frescura, madurez, calidade e presentación.
5. Coidar do perfecto estado dos materiais empregados na súa área de traballo.
6. Informar ao seu superior das necesidades de mantemento ou conservación das instalacións. 
7. Traslado, carga e descarga de materiais de traballo.
8. Dar aviso ao seu superior xerárquico da necesidade de compra dos materiais empregados no seu traballo. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 32 10 35 20 14
Outras condicións do posto:

295



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Axudante de cociña limpeza ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
FOGAR DO TRANSEÚNTE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

4102/103/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar a elaboración diaria dos menús dos servizos xes onados polo Fogar do transeúnte.
2. Supervisar a limpeza, hixiene e sanidade da materia prima recibida para a elaboración dos menús
3. Coñecer todo o relacionado coa recepción de alimentos perecederos  e non perecederos,  revisando a súa

frescura, madurez, calidade e presentación.
4. Coidar do perfecto estado dos materiais empregados na súa área de traballo.
5. Informar ao seu superior das necesidades de mantemento ou conservación das instalacións. 
6. Traslado, carga e descarga de materiais de traballo.
7. Dar aviso ao seu superior xerárquico da necesidade de compra dos materiais empregados no seu traballo. 
8. Coidar e manter a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 10 35 20 14
Outras condicións do posto:
Carné manipulador de alimentos 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Axudante de cociña limpeza ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
FOGAR DO TRANSEÚNTE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

4102/103/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar a elaboración diaria dos menús dos servizos xes onados polo Fogar do transeúnte.
2. Supervisar a limpeza, hixiene e sanidade da materia prima recibida para a elaboración dos menús
3. Coñecer todo o relacionado coa recepción de alimentos  perecederos  e non perecederos,  revisando  a súa

frescura, madurez, calidade e presentación.
4. Coidar do perfecto estado dos materiais empregados na súa área de traballo.
5. Informar ao seu superior das necesidades de mantemento ou conservación das instalacións. 
6. Traslado, carga e descarga de materiais de traballo.
7. Dar aviso ao seu superior xerárquico da necesidade de compra dos materiais empregados no seu traballo. 
8. Coidar e manter a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 10 35 20 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Axudante de cociña limpeza ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
FOGAR DO TRANSEÚNTE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

4102/103/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar a elaboración diaria dos menús dos servizos xes onados polo Fogar do transeúnte.
2. Supervisar a limpeza, hixiene e sanidade da materia prima recibida para a elaboración dos menús
3. Coñecer  todo  o  relacionado  coa  recepción  de alimentos  perecederos  e  non  perecederos,  revisando  a  súa

frescura, madurez, calidade e presentación.
4. Coidar do perfecto estado dos materiais empregados na súa área de traballo.
5. Informar ao seu superior das necesidades de mantemento ou conservación das instalacións. 
6. Traslado, carga e descarga de materiais de traballo.
7. Dar aviso ao seu superior xerárquico da necesidade de compra dos materiais empregados no seu traballo. 
8. Coidar e manter a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 10 35 20 14
Outras condicións do posto:

298



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Axudante de cociña limpeza ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO 
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL
FOGAR DO TRANSEÚNTE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

4102/103/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar a elaboración diaria dos menús dos servizos xes onados polo Fogar do transeúnte.
2. Supervisar a limpeza, hixiene e sanidade da materia prima recibida para a elaboración dos menús
3. Coñecer  todo o relacionado coa  recepción  de alimentos  perecederos  e non perecederos,  revisando  a súa

frescura, madurez, calidade e presentación.
4. Coidar do perfecto estado dos materiais empregados na súa área de traballo.
5. Informar ao seu superior das necesidades de mantemento ou conservación das instalacións. 
6. Traslado, carga e descarga de materiais de traballo.
7. Dar aviso ao seu superior xerárquico da necesidade de compra dos materiais empregados no seu traballo. 
8. Coidar e manter a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 7 28 10 35 20 14
Outras condicións do posto:
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42 SERVIZO DE IGUALDADE
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E./A.X. TEC. SUP 42/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Título de Licenciado/a en Dereito, Psicoloxía ou Pedagoxía ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional. 
3. Par cipación na elaboración de plans, programas e regulamentos vinculados ao seu ámbito de especialización

(programas de igualdade, plans de conciliación, prevención de ciolencia de xénero,..)
4. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico 
5. Elaboración de proxectos de plans e programas  de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
6. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
7. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
8. Velar pola correcta programación de ac vidades e programas do servizo supervisando a súa execución
9. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
10. Elaborar informes de carácter técnico.
11. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
13. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
15. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
16. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Licenciado/a en dereito ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC SUP 42/259 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en Dereito ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
1. Prestar asesoramento xurídico e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos a súa área de traballo.
2. Colaborar no deseño, avaliar e facer o seguimento dos plans rela vos á súa área de traballo. 
3. Prestar asesoramento xurídico a mulleres, homes, asociacións e en dades veciñais no eido da igualdade.
4. Poñer en conexión aos usuarios cos recursos dispoñibles en materia xudicial.
5. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias.
6. Posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia do centro.
7. Promover accións e ac vidades en materia de igualdade.
8. Colaborar coas dis ntas en dades públicas e privadas competentes no eido da igualdade.
9. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
10. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
11. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.
12. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
13. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
87 25 70 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Pedagogo/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR
COMUNITARIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC SUP 42/94 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciatura en Pedagoxía a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
1. Diagnos car  e  analizar  a situación  e posición  de mulleres  e homes para  a  detección  de desigualdades de

xénero.
2. Planificar,  programar,  xes onar  e  avaliar  os  plans,  programas  e  proxectos  relacionados  coa  igualdade  de

oportunidades e empoderamento das mulleres.
3. Asesorar, prestar apoio técnico e coordinación de profesionais das dis ntas áreas municipais en materia de

igualdade de oportunidades. 
4. Deseñar  estratexias  e  accións  de  sensibilización  e  formación  de  xénero  e  polí cas  de  igualdade  para  a

prevención da violencia de xenero contra as mulleres.
5. Deseñar,  planificar  e  realizar  seguemento  dos  programas  educa vos  sobre  a  igualdade  de  xénero  e  a

prevención da violencia de xénero.
6. Elaborar materiais educa vos sobre a igualdade de xénero e a prevención da violencia de xénero.
7. Colaborar  coas  dis ntas  en dades  públicas  e  privadas  competentes  no  eido  da  igualdade  de xénero  e  a

prevención da violencia de xénero.
8. Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito

de traballo.
9. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
10. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
87 25 80 10 15 15 0

Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Psicólogo/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR
COMUNITARIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 42/50 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciatura en Psicoloxía ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
1. Asumir  a  responsabilidade,  baixo  a  supervisión  do  seu  superior,  do  desenvolvemento  daqueles  programas

específicos do centro de información á muller.
2. Representar ao CIM ante calquera ins tución pública e privada.
3. Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes ao

CIM.
4. Deseñar, avaliar e facer o seguimento dos plans de intervención individuais e familiares.
5. Prestar atención e información ó público nas materias do seu ámbito de competencia.
6. Realizar  as  actuacións  diagnós cas  e  terapéu cas  empregando  a  metodoloxía  e  técnicas  propias  da  súa

tulación.
7. Levar un control e seguemento da evolución dos usuarios.
8. Elaborar os informes e historias clínicas correspondentes.
9. Prestar atención directa ás persoas a nivel individual, familiar ou comunitario nas dependencias municipais ou

en visitas domiciliarias cando pola súa natureza se requira.
10. Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
11. Colaborar coas dis ntas en dades públicas e privadas competentes no eido da educación social e familiar.
12. Realizar informes, estudos e esta s cas rela vas ó seu Departamento.
13. Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito

de traballo.
14. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
15. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
16. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
17. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
87 25 80 10 15 15 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Traballador/a social ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 42/93 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomatura en Traballo Social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Facilitar información, orientación e asesoramento ás mulleres ví mas de violencia de xénero:
 Informar sobre os recursos dispoñibles para actuar sobre as diferentes problemá cas.
 Os roles de xénero e crenzas e ac tudes sexistas que condicionan a posición inicial da muller.
 O exercicio dos seus dereitos
 Os programas de inserción socio-laboral existentes para o colecitvo.

2. Realizar a xes ón e tramitación de recursos e prestacións sociais existentes para mulleres ví mas de violencia de
xénero e as súas fillas e fillos no seu ámbito competencial.

3. Detección, coñecemento e valoración das necesidades e problemá cas sociais das mulleres ví mas de violencia
de xénero e realizar a súa derivación cando así proceda.

4. Planificar  a  programación  dos  recursos  e  servizos  necesarios  para  atender  os  problemas  e  necesidades
detectados.

5. Axuda  á  integración  das  mulleres  ví mas  de  violencia  de  xénero  que  o  precisen  favorecendo  solución  de
reinserción social, evitando situación de marxinación e/ou exclusión social. Realizar o seguemento das usuarias. 

6. Promoción  da  toma  de  conciencia  polas  comunidades  e  individuos  dos  problemas  de violencia  de  xénero,
facilitndollo par cipación nas tarefas comunitarias  e impulsando o asociacionismo e fomentando ac tudes e
conciencia solidaria.

7. Prestar atención directa ás persoas mulleres ví mas de violencia de xénero nas dependencias municipais ou en
visitas domiciliarias. 

8. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa area de traballo.
9. Colaborar  na  redacción  dos  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo.
10. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo
12. Informar  ao  seu  superior  xerárquico  das  incidencias  na  prestación  do  servizo,  así  como  das  necesidades

detectadas en canto á dotación de recursos.
13. Realizar o estudo detallado para a selección das usuarias dos pisos de acollida.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 20 20 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Traballador/a de familia ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX 42/182/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Cer ficado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

Funcións principais:
1.- Supervisar e organizar a intendencia xeral dos pisos de acollida
2.- Supervisar o coidado e a limpeza dos pisos, colaborando coas usuarias cando a situación o requira
3.- Realizar a limpeza dos espazos des nados ao uso exclusivo do persoal auxiliar. 
4.- Control do enxoval das vivendas, realizando un inventario e procedendo a informar aos superiores no caso de que
observen deficiencias e necesidades.
5.- Dirixir os menús e a súa realización. Supervisar e colaborar coas usuarias cando existan déficits na confección dos
mesmos
6.- Administración de alimentos ás persoas ocupantes dos pisos
7.- Apoio ás mulleres acollidas e aos seus fillos
8.- Fomentar a par cipación e solidariedade entre as mulleres acollidas
9.- Apoio ás mulleres na comprensión das normas de funcionamento do centro
10.- Intervir como mediadoras nos conflitos que podan xurdir
11.- Executar as accións es puladas polos técnicos/as da Casa da Muller en relación á integración da muller
12.- Transmi r as pautas de conduta non violenta de acordo coas directrices dos técnicos/as da casa da muller
13.- Seguimento das ac vidades programadas no proxecto de intervención con cada unha das usuarias e poñelo en
coñecemento do persoal técnico da casa da muller
14.- Acompañar ás usuarias e facer xes óns administra vas
15.- Acompañar ás usuarias ao xulgado, avogados/as, médicos/as, hospitais,...
16.- Facerse cargo, nas quendas que lle corresponda, da atención do teléfono de urxencias e asistencia ás usuarias
17.- Ingresar ás usuarias nos pisos de acollida e cumplimentar as fichas tanto de entrada como saída
18.- Recoller a medicación das usuarias pautadas na farmacia, cando corresponda

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 11 25 41 20 14
Outras condicións do posto:
Técnico en atención a persoas en situación de dependencia. Ocupado por persoal  Laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Traballador/a de familia ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC AUX 42/182/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Cer ficado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

1.- Supervisar e organizar a intendencia xeral dos pisos de acollida
2.- Supervisar o coidado e a limpeza dos pisos, colaborando coas usuarias cando a situación o requira
3.- Realizar a limpeza dos espazos des nados ao uso exclusivo do persoal auxiliar. 
4.- Control do enxoval das vivendas, realizando un inventario e procedendo a informar aos superiores no caso de que
observen deficiencias e necesidades.
5.- Dirixir os menús e a súa realización. Supervisar e colaborar coas usuarias cando existan déficits na confección dos
mesmos
6.- Administración de alimentos ás persoas ocupantes dos pisos
7.- Apoio ás mullres acollidas e aos seus fillos
8.- Fomentar a par cipación e solidariedade entre as mulleres acollidas
9.- Apoio ás mulleres na comprensión das normas de funcionamento do centro
10.- Intervir como mediadoras nos conflitos que podan xurdir
11.- Executar as accións es puladas polos técnicos/as da Casa da Muller en relación á integración da muller
12.- Transmi r as pautas de conduta non violenta de acordo coas directrices dos técnicos/as da casa da muller
13.- Seguemento das ac vidades programadas no proxecto de intervención con cada unha das usuarias e poñelo en
coñecemento do persoal técnico da casa da muller
14.- Acompañar ás usuarias e facer xes óns administra vas
15.- Acompañar ás usuarias ao xulgado, avogados/as, médicos/as, hospitais,...
16.- Facerse cargo, nas quendas que lle corresponda, da atención do teléfono de urxencias e asistencia ás usuarias
17.- Ingresar ás usuarias nos pisos de acollida e cumplimentar as fichas tanto de entrada como saída
18.- Recoller a medicación das usuarias pautadas na farmacia, cando corresponda

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 11 25 41 20 14
Outras condicións do posto:
Técnico en atención a persoas en situación de dependencia. Ocupado por persoal  Laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Traballador/a de familia ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC AUX 42/182/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Cer ficado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

1.- Supervisar e organizar a intendencia xeral dos pisos de acollida
2.- Supervisar o coidado e a limpeza dos pisos, colaborando coas usuarias cando a situación o requira
3.- Realizar a limpeza dos espazos des nados ao uso exclusivo do persoal auxiliar. 
4.- Control do enxoval das vivendas, realizando un inventario e procedendo a informar aos superiores no caso de que
observen deficiencias e necesidades.
5.- Dirixir os menús e a súa realización. Supervisar e colaborar coas usuarias cando existan déficits na confección dos
mesmos
6.- Administración de alimentos ás persoas ocupantes dos pisos
7.- Apoio ás mullres acollidas e aos seus fillos
8.- Fomentar a par cipación e solidariedade entre as mulleres acollidas
9.- Apoio ás mulleres na comprensión das normas de funcionamento do centro
10.- Intervir como mediadoras nos conflitos que podan xurdir
11.- Executar as accións es puladas polos técnicos/as da Casa da Muller en relación á integración da muller
12.- Transmi r as pautas de conduta non violenta de acordo coas directrices dos técnicos/as da casa da muller
13.- Seguimento das ac vidades programadas no proxecto de intervención con cada unha das usuarias e poñelo en
coñecemento do persoal técnico da casa da muller
14.- Acompañar ás usuarias e facer xes óns administra vas
15.- Acompañar ás usuarias ao xulgado, avogados/as, médicos/as, hospitais,...
16.- Facerse cargo, nas quendas que lle corresponda, da atención do teléfono de urxencias e asistencia ás usuarias
17.- Ingresar ás usuarias nos pisos de acollida e cumplimentar as fichas tanto de entrada como saída
18.- Recoller a medicación das usuarias pautadas na farmacia, cando corresponda

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 11 25 41 20 14
Outras condicións do posto:
Técnico en atención a persoas en situación de dependencia. Ocupado por persoal  Laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Traballador/a de familia ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC AUX 42/182/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Cer ficado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.

1.- Supervisar e organizar a intendencia xeral dos pisos de acollida
2.- Supervisar o coidado e a limpeza dos pisos, colaborando coas usuarias cando a situación o requira
3.- Realizar a limpeza dos espazos des nados ao uso exclusivo do persoal auxiliar. 
4.- Control do enxoval das vivendas, realizando un inventario e procedendo a informar aos superiores no caso de que
observen deficiencias e necesidades.
5.- Dirixir os menús e a súa realización. Supervisar e colaborar coas usuarias cando existan déficits na confección dos
mesmos
6.- Administración de alimentos ás persoas ocupantes dos pisos
7.- Apoio ás mullres acollidas e aos seus fillos
8.- Fomentar a par cipación e solidariedade entre as mulleres acollidas
9.- Apoio ás mulleres na comprensión das normas de funcionamento do centro
10.- Intervir como mediadoras nos conflitos que podan xurdir
11.- Executar as accións es puladas polos técnicos/as da Casa da Muller en relación á integración da muller
12.- Transmi r as pautas de conduta non violenta de acordo coas directrices dos técnicos/as da casa da muller
13.- Seguimento das ac vidades programadas no proxecto de intervención con cada unha das usuarias e poñelo en
coñecemento do persoal técnico da casa da muller
14.- Acompañar ás usuarias e facer xes óns administra vas
15.- Acompañar ás usuarias ao xulgado, avogados/as, médicos/as, hospitais,...
16.- Facerse cargo, nas quendas que lle corresponda, da atención do teléfono de urxencias e asistencia ás usuarias
17.- Ingresar ás usuarias nos pisos de acollida e cumplimentar as fichas tanto de entrada como saída
18.- Recoller a medicación das usuarias pautadas na farmacia, cando corresponda

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 11 25 41 20 14
Outras condicións do posto:
Técnico en atención a persoas en situación de dependencia. Ocupado por persoal  Laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar do fogar ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC AUX 42/185 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Cer ficado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
Funcións principais:
1.- Supervisar e organizar a intendencia xeral dos pisos de acollida
2.- Supervisar o coidado e a limpeza dos pisos, colaborando coas usuarias cando a situación o requira
3.- Realizar a limpeza dos espazos des nados ao uso exclusivo do persoal auxiliar. 
4.- Control do enxoval das vivendas, realizando un inventario e procedendo a informar aos superiores no caso de que
observen deficiencias e necesidades.
5.- Dirixir os menús e a súa realización. Supervisar e colaborar coas usuarias cando existan déficits na confección dos
mesmos
6.- Administración de alimentos ás persoas ocupantes dos pisos
7.- Apoio ás mullres acollidas e aos seus fillos
8.- Fomentar a par cipación e solidariedade entre as mulleres acollidas
9.- Apoio ás mulleres na comprensión das normas de funcionamento do centro
10.- Intervir como mediadoras nos conflitos que podan xurdir
11.- Executar as accións es puladas polos técnicos/as da Casa da Muller en relación á integración da muller
12.- Transmi r as pautas de conduta non violenta de acordo coas directrices dos técnicos/as da casa da muller
13.- Seguimento das ac vidades programadas no proxecto de intervención con cada unha das usuarias e poñelo en
coñecemento do persoal técnico da casa da muller
14.- Acompañar ás usuarias e facer xes óns administra vas
15.- Acompañar ás usuarias ao xulgado, avogados/as, médicos/as, hospitais,...
16.- Facerse cargo, nas quendas que lle corresponda, da atención do teléfono de urxencias e asistencia ás usuarias
17.- Ingresar ás usuarias nos pisos de acollida e cumplimentar as fichas tanto de entrada como saída
18.- Recoller a medicación das usuarias pautadas na farmacia, cando corresponda

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

23 11 25 41 20 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE IGUALDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 42/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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43 SERVIZO DE EDUCACIÓN

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR
COMUNITARIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE EDUCACIÓN

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E./A.X. TEC 43/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Título de Licenciado/a en Pedagoxía ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións  establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo  a  súa supervisión,  tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que se

lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Exercer as funcións de responsable de contratos da súa área que se lle encomenden.
15. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Pedagogo/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR
COMUNITARIO

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE EDUCACIÓN

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC SUP 43/94 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en Pedagoxía ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
1. Planificar,  programar,  xes onar  e  avaliar  os  plans,  programas  e  proxectos  relacionados  coa  educación no

ámbito das competencias municipais
2. Detección de necesidades educa vas e diagnose educa va. 
3. Redacción de materiais pedagóxicos
4. Asesorar, prestar apoio técnico e coordinación aos profesionais das dis ntas áreas municipais en materia de

educación.
5. Elaborar material educa vo
6. Colaborar coas dis ntas en dades públicas e privadas competentes no eido da educación.
7. Elaborar  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  submisnitracións  ou  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo
8. Realizar e tramitar os informes e expedientes relacionados coa súa área de traballo
9. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes
10. Exercer as funcións de responsable de contrato en materias da súa área de traballo cando sexa requirido
11. Organizar campañas de divulgación, charlas ou eventos rela vos a súa área de traballo.
12. Elaborar  plans  e  programas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
87 25 70 40 5 5 0

Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE EDUCACIÓN

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

AX ADMTVA 43/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

4301 GARDERÍAS MUNICIPAIS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Director/a de gardería ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 22 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 4301/247/1 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado en Educación Infan l ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir, supervisar e coordinar o persoal adscrito á escola infan l asi como as ac vidades desenvolvidas na 
mesma, definindo responsabilidades, distribuíndo tarefas e supervisando a súa execución.

2. Representar á Escola Infan l ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade 
profesional.

3. Velar por unha xes ón eficiente da Escola Infan l  propoñendo aqueles cambios que es me oportunos de cara
a aumentar a súa eficiencia e calidade.

4. Xes onar as instalacións sicas, velando polo correcto mantemento de todas elas dando conta ao seu 
responsable de calquera incidencia.

5. Selección e adquisición de materiais necesarios para a escola infan l.
6. Elaborar e controlar o orzamento anual da escola infan l.
7. Elaborar informes de calquera natureza relacionados coa súa área de traballo.
8. Preparar e manter actualizados os rexistros e as contas da escola infan l.
9. Prestar información e atención ao público e tores dos alumnos cando sexa necesario.
10. Elaborar o proxecto educa vo da Escola.
11. Elaborar  a  memoria  anual  e  a  programación  anual  da  Escola  a  par r  das  programacións  ou  proxectos

elaborados polos técnicos.
12. Establecer estándares e elaborar programas que melloren o desenvolvemento sico, emocional e intelectual

dos nenos.
13. Atender  aos nenos e nenas cando sexa  preciso:  falta  de  persoal,  adaptacións,  comidas,  saídas  da  escola,

talleres, ac vidades que requiran máis atencións persoalizada.
14. Exercer a garda e custodia dos nenos asistentes á Escola Infan l, de acordo coa lexislación vixente.
15. Impulsar  as  contratacións  administra vas  referidas  a  subministracións  e  servizos  relacionados  coa  escola

infan l, exercendo as funcións de responsable do contrato
16. Realizar todas aquelas ac vidades administra vas que lle competan para o correcto funcionamento da escola.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
EISOUTES
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Director/a de gardería ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 22 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 4301/247/2 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado en Educación Infan l ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir, supervisar e coordinar o persoal adscrito á escola infan l asi como as ac vidades desenvolvidas na 
mesma, definindo responsabilidades, distribuíndo tarefas e supervisando a súa execución.

2. Representar á Escola Infan l ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade 
profesional.

3. Velar por unha xes ón eficiente da Escola Infan l  propoñendo aqueles cambios que es me oportunos de 
cara a aumentar a súa eficiencia e calidade.

4. Xes onar as instalacións sicas, velando polo correcto mantemento de todas elas dando conta ao seu 
responsable de calquera incidencia.

5. Selección e adquisición de materiais necesarios para a escola infan l.
6. Elaborar e controlar o orzamento anual da escola infan l.
7. Elaborar informes de calquera natureza relacionados coa súa área de traballo.
8. Preparar e manter actualizados os rexistros e as contas da escola infan l.
9. Prestar información e atención ao público e tores dos alumnos cando sexa necesario.
10. Elaborar o proxecto educa vo da Escola.
11. Elaborar  a  memoria  anual  e  a  programación  anual  da  Escola  a  par r  das  programacións  ou  proxectos

elaborados polos técnicos.
12. Establecer estándares e elaborar programas que melloren o desenvolvemento sico, emocional e intelectual

dos nenos.
13. Atender aos nenos e nenas cando sexa preciso:  falta  de persoal,  adaptacións,  comidas,  saídas da escola,

talleres, ac vidades que requiran máis atencións persoalizada.
14. Exercer a garda e custodia dos nenos asistentes á Escola Infan l, de acordo coa lexislación vixente.
15. Impulsar  as contratacións  administra vas  referidas a subministracións  e servizos  relacionados coa escola

infan l, exercendo as funcións de responsable do contrato
16. Realizar  todas  aquelas  ac vidades  administra vas  que  lle  competan  para  o  correcto  funcionamento  da

escola.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 5 5 0

Outras condicións do posto:

EIGSANZ
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EISOUTES
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EISOUTES
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir  a  programación  escolar  do  centro,  realizando  periodicamente  informes  de  seguemento  tanto a  nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EISOUTES
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir  a programación escolar  do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EISOUTES

319



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir  a programación escolar  do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EISOUTES
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EISOUTES
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/7 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EISOUTES
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/8 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EIGSANZ
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/9 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente 
Funcións principais:

1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EIGSANZ
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/10 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EIGSANZ
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/11 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente 

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EIGSANZ
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/12 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente 
Funcións principais:

1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir  a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EIGSANZ
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/13 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir  a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EIGSANZ
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Técnico/a de educación infan l ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE BENESTAR

COMUNITARIO
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE EDUCACIÓN
GARDERÍAS MUNICIPAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E TEC. 4301/149/14 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Técnico Superior en Educación Infan l ou equivalente

Funcións principais:
1. Informar ao responsable do centro sobre as necesidades forma vas, técnicas e materiais que require a Escola.
2. Cumprir  a programación escolar do centro, realizando periodicamente informes de seguemento tanto a nivel

induvidual como grupal.
3. Informar e asesorar ás familias sobre a evolución e posibles carencias sociais e educa vas dos nenos.
4. Fomentar o desenvolvemento integral dos nenos a nivel educa vo, cogni vo, motor e socio-afec vo.
5. Velar polo orde, coidado e mantemento das instalacións e do material educa vo existente nelas.
6. Cubrir permanentemente as necesidades básicas dos nenos (alimentación, hixiene..) 
7. Cando corresponda elaborar e reciclar material didác co: contos, cancións, disfraces e monicreques,...
8. Controlar e custodiar os nenos asistentes ao centro educa vo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 15 60 10 21 5 0
Outras condicións do posto:
EIGSANZ
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN CULTURAL E DEPORTIVA

51 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E PROMOCIÓN DA LINGUA
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E

PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC 51/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Título universitario de Licenciatura en arte e humanidades ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as  instrucións  establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión,  tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Velar pola correcta programación das ac vidades e programas do servizo e supervisar a súa execución.
4. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
6. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
7. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
8. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
9. Elaborar informes de carácter técnico.
10. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
13. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
15. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Aberto a todas as AAPP
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de Sección ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST 51/18 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.
Título de Diplomatura en traballo social ou asistente social, educación social ou cer ficado de habilitación como educador/a 
social ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas polo seu  superior  jerárquico correspondente e baixo  a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo/a seu superior sobre o exercicio das funcións

propias da sección.
b) Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
c) Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
e) Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
f) Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.

5. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión do
superior xerárquico.

6. Emi r informes respecto ás solicitudes, alegacións, reclamacións ou recursos administra vos en expedientes
relacionados coa súa área de traballo.

7. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes
correspondentes á súa área de traballo ou par cipación en mesas de contratación, comisións de valoración
ou órganos de selección de persoal.

8. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
9. Realizar estudos, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Animador/a sociocultural ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 51/90 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomatura en traballo social ou asistente social, educación social ou cer ficado de habilitación 
como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Promover  o  coñecemento  das  diversas  disciplinas  culturais  entre  os  usuarios/  espectadores/visitantes,  a

fidelización e captación de novos públicos.
2. Empregar  os  recursos  municipais  dispoñibles:  culturais,  de  ocio  e  tempo  libre  para  o  correcto

desenvolvemento das  ac vidades.
3. Facilitar a integración da cidadanía e fomentar a súa par cipación nas ac vidades realizadas.
4. Elaborar informes de calquera natureza relacionados coa súa  área de traballo.
5. Elaborar a programación socio-cultural anual  e a memoria anual das ac vidades realizadas.
6. Impar r ac vidades nas instalacións municipais cando se requira.
7. Recibir e informar aos usuarios periodicamente cando se requira.
8. Responsable da correcta execución dos contratos que se lle encomenden.
9. Elaborar propostas de mellora rela vas aos dis ntos plans e programas que se lle encomenden.
10. Dinamizar  as  asociacións,  grupos,  colec vos  e  poboación  en  xeral  para  a  par cipación  ac va  na  vida

comunitaria.
11. Realizar  a  programación  e  xes ón  cultural  que  se  desenvolva  nos  dis ntos  equipamentos  dependentes  da

Concellería.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Coordinador/a de publicacións ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX. 51/232 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Grao medio (nivel 2) en artes gráficas.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Informar  sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non

requira unha cualificación superior.
3. Cumprir coa lexislación vixente no tocante ao Depósito Legal, ISBN e lexislación sobre dereitos de autor e

propiedade intelectual.
4. Representar ao concello, baixo requerimento previo, en foros e ins tucións.
5. Colaborar na realización de estudos e inves gacións.
6. Procura de provedores (deseñadores, imprentas,..) para as publicacións, analóxicas e dixitais que realice o

Concello.
7. Realizar propostas de gastos, segundo as necesidades do servizo, dando conta das mesmas ó seu superior

xerárquico.
8. Xes onar a distribución dos libros a bibliotecas, ins tucións e para venda ó público.
9. Redactar e traducir textos dirixidos á publicación.
10. Realizar  o  mantemento  da información  das  webs que se  lle  encomenden  así  como a  actualización de

información de carácter cultural ou de promoción da cidade en redes sociais
11. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a un técnico/

a.
12. Xes onar a edición das publicacións do Concello, que inclúe a impresión de libros e folletos informa vos,

dirixindo o proceso de elaboración.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo  ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
AX AUX. 51/30 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución,  priorización e control  do traballo  a  realizar  así  como elevar  propostas  de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que

non requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a  ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 51/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial maquinista fontaneiro/a  ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./ PERSOAL DE 

OFICIOS.
51/101 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de mantemento preven vo e reparación nas intalacións municipais.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalación municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario dando conta o seu responsable de calquera

incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 15 40 10 21 13 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a de turismo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN
CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E

PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 51/143 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en artes e humanidades ou tulo de grao e máster ou equivalente.

1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Informar aos cidadáns sobre os trámites rela vos á súa área de traballo. 
3. Prestar soporte técnico no deseño e planificación dos programas e ac vidades de dinamización turís ca.
4. Organizar e posta en marcha das ac vidades dinamizadoras de acordo coas decisións e criterios establecidos

polo seu superior xerárquico.
5. Realizar campañas de difusión e publicidade das ac vidades e programas de dinamización turís ca planificados.
6. Xes onar as pe cións e demandas dos cidadáns, empresas, deseñando as accións de dinamización per nentes

para a súa consecución. 
7. Establecer e desenvolver as relacións e contactos necesarios con outros Organismos, En dades, Profesionais,

Asociacións, etc. que se precisen para impulsar o desenvolvemento turís co do Concello.
8. Impulsar accións baseadas na promoción turís ca. 
9. Asistencia a feiras e outros eventos relacionados coa súa área de turismo.
10. Xes ón e actualización das dis ntas ferramentas de traballo relacionadas coa súa área de traballo, incluídas as

webs e os per s en redes sociais.
11. Supervisar  o  correcto  cumprimento  dos  contratos  relacionados  coa  súa  área  de  traballo,  actuando como

responsable cando sexa requirida
12. Elaborar toda a documentación administra va necesaria para a su área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a de turismo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 51/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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5101 CASA DA XUVENTUDE

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de sección ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

CASA DA XUVENTUDE
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X./A.E. TEC. 5101/18 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente.
Título de Licenciado/a de psicopedagoxía ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Diplomado/a en Orientación e inserción laboral, Traballo social, Asistente social, Educación social ou Cer ficado de 
habilitación como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais: 
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións establecidas polo seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo/a seu superior sobre o exercicio das funcións

propias da sección.
b) Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
c) Supervisión  do  correcto  funcionamento  das  súas  unidades,  dando  conta  ao  seu  responsable  de

calquera incidencia.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
e) Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.

5. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
6. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
7. Informar e asesorar e promover ac vidades e cursos relacionados coa súa área competencial.
8. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
9. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes á súa área de traballo ou par cipación en mesas de contratación, comisións de valoración
ou órganos de selección de persoal.

10. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
11. Realizar estudos, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Psicopedagogo/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN
CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

CASA DA XUVENTUDE 

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC 5101/257 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en Psicopedagoxía ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
1. Funcións propias da súa categoría profesional  na unidade de prevención de drogodepencdencias e outras

adicións  e demais  programas dirixidos  á  xuventude,  escolas,  familias,  hostelaría,  autoescolas,  fes vidades
locais e á comunidade en xeral relacionados co seu ámbito competencial.

2. Atender aos pacientes coa problemá ca da droga, elaborar e deseñar o plan de traballo e levalo a cabo
3. Organizar campañas  de divulgación, charlas  e  talleres  nos  centros  educa vos  e  demais centros  públicos,

privados ou concertados sobre a prevención de drogodependencia e outras adicións sen substancia e demais
programas dirixidos á xuventude, escolas, familias e comunidade.

4. Prestar atención directa aos usuarios nas dependencias municipais ou en visitas domiciliarias, orientando e
asesorando cando se requira

5. Levar un control e seguemento da evolución dos usuarios, das ac vidades deseñadas, proxectos, subvencións
solicitadas e concedidas, estudos epidemiolóxicos e dos plans municipais vixentes.

6. Elaborar os informes e historial correspondentes e facer as derivacións oportunas.
7. Elaborar  plans  e  programas  que permitan  a  posta  en  marcha de novas  dinámicas  de  cara  a aumentar  a

eficiencia do servizo
8. Colaborar coas dis ntas en dades públicas e privadas competentes no eido da educación xuvenil,  escolar,

familiar e comunitaria en xeral.
9. Realizar informes, estudos e esta s cas rela vas ao seu departamento
10. Elaborar  pregos  de  prescricións  técnicas  necesarios  para  a  contratación  de  subministracións  e  servizos

relacionados co seu ámbito de traballo
11. Realizar e tramitar os informes e os expedientes relacionados coa súa área de traballo
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo
13. Elaborar  e  deseñar  material  educa vo  e  avalia vo  propio  e  específico  para  a  prevención  de

dorogodependencias e outras adicións sen substancia. 
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
87 25 80 10 15 15 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Animador/a socicultural ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

CASA DA XUVENTUDE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 5101/90 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado/a en Traballo social, Asistente social, Educación social ou Cer ficado de habilitación 
como educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Organizar e dinamizar ac vidades municipais dentro da programación dirixida aos xóvenes.
2. Empregar  os  recursos  municipais  dispoñibles:  culturais,  de  ocio  e  tempo  libre  para  o  correcto

desenvolvemento das  ac vidades.
3. Facilitar a integración da cidadanía e fomentar a súa par cipación nas ac vidades realizadas.
4. Selección e adquisición de materiais necesarios para o correcto desenvolvemento das ac vidades.
5. Elaborar informes de calquera natureza relacionados coa súa  área de traballo.
6. Elaborar a programación socio-cultural anual  e a memoria anual das ac vidades realizadas.
7. Impar r ac vidades nas instalacións municipais cando se requira.
8. Recibir e informar aos usuatrios periodicamente cando se requira.
9. Responsable da correcta execución dos contratos que se lle encomenden.
10. Elaborar propostas de mellora rela vas aos dis ntos plans e programas que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 7 75 10 15 15 0
Outras condicións do posto:
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5102 BIBLIOTECA MUNICIPAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Director/a de biblioteca ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN
CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 27 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E

PROMOCIÓN DA LINGUA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 5102/96 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en Arte e humanidades ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

1. Supervisar e coordinar as ac vidades do persoal adscrito á Biblioteca, definindo responsabilidades, distribuíndo 
tarefas e supervisando a súa execución.

2. Representar a Biblioteca ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Velar por unha xes ón eficiente da Biblioteca propoñendo aqueles cambios que es me oportunos de cara a 

aumentar a súa eficiencia.
4. Catalogación, clasificación e  supervisión do mantemento dos fondos bibliotecarios nos dis ntos soportes.
5. Selección e adquisición de materiais necesarios para a Biblioteca.
6. Elaborar e controlar o orzamento anual da Biblioteca.
7. Elaborar informes de calquera natureza relacionados coa súa área de traballo.
8. Prestar información e atención ao público cando sexa necesario.
9. Elaborar a programación da biblioteca.
10. Cumprir os obxec vos marcados pola pertenza á rede de bibliotecas da Xunta de Galicia.
11. Prestar apoio na elaboración de pregos de prescricións técnicas en ámbitos relacionados coa súa área de traballo

exercendo de responsable do contrato cando sexa requirido.
12. Control informá co dos fondos documentais.
13. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento da Biblioteca.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
90 41 90 50 5 5 0

Outras condicións do posto:

Ocupado por persoal laboral, aberto a todas as AAPP.
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar de biblioteca ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX. 5102/234/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente na Biblioteca.
2. Informar aos cidadáns sobre os trámites rela vos á súa área de traballo. 
3. Rexistrar os fondos bibliográficos e preparalos para a súa posta a disposición do público.
4. Realizar o préstamo bibliotecario.
5. Cumprir os obxec vos marcados pola pertenza á rede de bibliotecas da Xunta de Galicia.
6. Colaborar no desenvolvemento das ac vidades realizadas na biblioteca.
7. Realizar e manter actualizado o rexistro de socios (Altas, baixas, carnés..)
8. Realizar  a introdución,  corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu

ámbito de actuación.
9. Elaborar propostas de resolución de asuntos que non requiran especialidade técnica algunha.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar  documentos rela vos á súa área de traballo.
11. Detectar necesidades de compra de materiais dando conta o seu responsable.
12. Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
13. Dar conta á dirección da Biblioteca Municipal de calquera incidencia na prestación do servizo

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 21 5 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar de biblioteca ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX. 5102/234/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente na Biblioteca.
2. Informar aos cidadáns sobre os trámites rela vos á súa área de traballo. 
3. Rexistrar os fondos bibliográficos e preparalos para a súa posta a disposición do público.
4. Realizar o préstamo bibliotecario.
5. Cumprir os obxec vos marcados pola pertenza á rede de bibliotecas da Xunta de Galicia.
6. Colaborar no desenvolvemento das ac vidades realizadas na biblioteca.
7. Realizar e manter actualizado o rexistro de socios (Altas, baixas, carnés..)
8. Realizar  a introdución,  corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu

ámbito de actuación.
9. Elaborar propostas de resolución de asuntos que non requiran especialidade técnica algunha.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar  documentos rela vos á súa área de traballo.
11. Detectar necesidades de compra de materiais dando conta o seu responsable.
12. Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
13. Dar conta á dirección da Biblioteca Municipal de calquera incidencia na prestación do servizo

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 21 5 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar admnistra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 5102/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 21 5 14

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Ordenanza ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 5102/235 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2 Informar aos cidadáns que acceden á Bibliteca Municipal, prestándolle información sobre localización de

persoas, lugares e outros aspectos relacionados co Concello.
3 Vixiar e controlar os accesos e saídas á  Bibliteca Municipal
4 Custodiar e manexar as dis ntas chaves das salas e demais instalacións
5 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
6 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
7 Prendido,  control e  apagado de calefacción  e da electricidade.  (realizando tarefas  de  control  do aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
8 Revisar  as  instalacións  municipais   internas  e  externas  dando  conta  ao  seu  responsable  de  calquera

incidencia.
9 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
10 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municpais mobiliarios, utensilios e documentos.
11 Realizar o reparto do correo, documentos ou material da Bibloteca Municipal e a outros edificios públicos.
12 Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
13 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
14 Realizar  tarefas  sinxelas  de  pequeno  mantemento  das  instalacións  municipais  que  non  requiran

cualificación específica.
15 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
16 Execución de tarefas auxiliares ou subordinadas de axuda ou socorro todas elas realizadas nas portas ou no

interior das dependencias  municipais.
17 Calquera  outra  función  que,  de  acordo  coa  súa  categoría  profesional,  poda  serlle  encomendado  polo

superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 0
Outras condicións do posto:
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5103 BANDA DE MÚSICA / ESCOLA DE MÚSICA
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Director/a banda de música ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E

PROMOCIÓN DA LINGUA
BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 5103/7 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título superior de Dirección de orquesta.

1. Dirixir  conforme  as  instrucións  establecidas  polo  seu  superior  xerárquico  correspondente  e  baixo  a  súa
supervisión todas as unidades adscritas a Banda de música e Escola de música, comprendendo as seguintes
tarefas:

a) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio das funcións
propias da Banda de Música e Escola de música.

b) Distribuír as tarefas entre os compoñentes da Banda de música e Escola de música.
c) Supervisión do correcto funcionamento da Banda de música Escola de música, dando conta ao seu responsable

de calquera incidencia.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes  á

Banda de música e Escola de música.
e) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento da Banda de música e Escola de música.
f) Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
2. Deseño, programación e xes ón das ac vidades e clases desenvolvidas na Banda de música e Escola de música.
3. Deseño, programación e xes ón dos concertos desenvolvidos pola Banda de música.
4. Custodia dos materiais cedidos polo concello para a súa par cipación nos concertos  da Banda de música e

Escola de música.
5. Dirixir os ensaios e interpretacións públicas da Banda de Música.
6. Adaptar e escribir par turas para a Banda de Música e Escola de música.
7. Representar á Banda de Música e Escola de música ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa

súa ac vidade profesional.
8. Velar por unha xes ón eficiente da Banda de música e Escola de música propoñendo aqueles cambios que

es me oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
9. Catalogación, clasificación e supervisión do mantemento dos fondos musicais nos dis ntos soportes.
10. Selección e adquisición de materiais necesarios para a Banda de musica e Escola de música.
11. Elaborar e controlar o orzamento anual da Banda e Escola de música.
12. Elaborar informes de calquera natureza relacionados coa súa área de traballo.
13. Elaborar a programación anual dos concertos a realizar pola Banda de Música
14. Colaborar co servizo de cultura no impulso de ac vidades de promoción da música popular
15. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento da Banda de Música e Escola de música.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
95 65 100 30 5 5 0

Outras condicións do posto:

Aberto a todas as AAPP.
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista-saxofón ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento. 

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director, incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r  docencia  non conducente a  tulación ou as labores administra vas  na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista-trompa ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director,  incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r  docencia  non conducente a tulación ou as labores  administra vas  na Escola Municipal  de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista-trompeta ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director, incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista-saxofón ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director, incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r  docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista-trombón ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director, incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista-fliscorno ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director, incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral

354



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista-percusión ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/7 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director, incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral

355



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista-trompa ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/8 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director, incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación  ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:

356



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a solista gaiteiro-clarinete ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/36/9 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola de Música 
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director, incluídos “solos” incidentais ou concomitantes dunha obra

ante calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar en modo solista pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r  docencia  non conducente a  tulación ou as labores administra vas  na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:

357



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 1ª parte-clarinete ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/167/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar as pezas musicais  asignadas polo Director,  reforzando ao solista  cando así figure na par tura,  ante

calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Brindar aos solistas toda colaboración necesaria e reemplazalos nas súas funcións en caso de ausencia eventual.
4. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
5. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
6. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Apoiar a xes ón administra va da Escola Municipal de Música cando non impartan docencia na mesma
10. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:

358



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 1ª parte-clarinete ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/167/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar as pezas musicais  asignadas polo Director,  reforzando ao solista  cando así figure na par tura,  ante

calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Brindar aos solistas toda colaboración necesaria e reemplazalos nas súas funcións en caso de ausencia eventual.
4. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
5. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
6. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación  ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Apoiar a xes ón administra va da Escola Municipal de Música cando non impartan docencia na mesma
10. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:

359



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 1ª parte-trombón ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/167/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar  as  pezas musicais  asignadas polo Director,  reforzando ao solista cando así  figure na par tura,  ante

calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Brindar aos solistas toda colaboración necesaria e reemplazalos nas súas funcións en caso de ausencia eventual.
4. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
5. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
6. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Apoiar a xes ón administra va da Escola Municipal de Música cando non impartan docencia na mesma
10. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:

360



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 1ª parte-bombardino ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/167/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar  as pezas  musicais  asignadas polo Director,  reforzando ao solista  cando así  figure na par tura,  ante

calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Brindar aos solistas toda colaboración necesaria e reemplazalos nas súas funcións en caso de ausencia eventual.
4. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
5. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
6. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Apoiar a xes ón administra va da Escola Municipal de Música cando non impartan docencia na mesma
10. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:

361



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 1ª parte-saxo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/167/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar  as  pezas musicais  asignadas polo Director,  reforzando ao solista cando así  figure na par tura,  ante

calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Brindar aos solistas toda colaboración necesaria e reemplazalos nas súas funcións en caso de ausencia eventual.
4. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
5. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
6. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación  ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Apoiar a xes ón administra va da Escola Municipal de Música cando non impartan docencia na mesma
10. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral

362



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 1ª parte-frauta ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 17 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/167/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar  as pezas  musicais  asignadas polo Director,  reforzando ao solista  cando así  figure na par tura,  ante

calquera persoa, instución pública ou privada.
3. Brindar aos solistas toda colaboración necesaria e reemplazalos nas súas funcións en caso de ausencia eventual.
4. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
5. Realizar  propostas  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  inicia vas  de  cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
6. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia que

poidera exis r.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do  alumnado  ou  as  labores  administra vas  da  Escola

Municipal de Música 
9. Apoiar a xes ón administra va da Escola Municipal de Música cando non impartan docencia na mesma
10. Realizar calquera outra función, propia da súa categoría, que se considere necesaria para o correcto funcionamento

da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 2ª parte-clarinete ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/168/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director ante calquera persoa,  instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que permitan  a posta  en  marcha de novas  inicia vas  de cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia

que poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e  actuacións  públicas  do alumnado ou as  labores  administra vas  da Escola

Municipal de Música 
9. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 2ª parte-tuba ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/168/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director ante calquera persoa,  instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que permitan  a  posta  en  marcha  de novas  inicia vas  de cara  a  aumentar  a eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia

que poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia  non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as  prác cas  instrumentais  e actuacións públicas  do alumnado  ou as labores  administra vas  da Escola

Municipal de Música 
9. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 2ª parte-fagot ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/168/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director ante calquera persoa,  instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que permitan  a posta  en  marcha de novas  inicia vas  de cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia

que poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as prác cas  instrumentais  e actuacións públicas do alumnado ou as labores administra vas da Escola

Municipal de Música 
9. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento da Banda de Música e Escola de Música.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Músico/a 2ª parte-percusión ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

BANDA DE MÚSICA/ESCOLA DE
MÚSICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./ 
COM. ESP.

5103/168/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente. Título medio na especialidade do 
instrumento.

Funcións principais:
1. Informar aos usuarios sobre os asuntos relacionados coa Banda de Música e a Escola Municipal de Música
2. Interpretar as pezas musiciais asignadas polo Director ante calquera persoa,  instución pública ou privada.
3. Prac car as pezas musicais a interpretar pola Banda en cada actuación.
4. Realizar  propostas  que permitan  a posta  en  marcha de novas  inicia vas  de cara  a  aumentar  a  eficiencia  do

funcionamento da Banda e da Escola.
5. Coidar do perfecto estado do material musical empregado, dando conta ao seu superior de calquera deficiencia

que poidera exis r.
6. Asis r aos ensaios da Banda Municipal, cumprindo as directrices recibidas polo Director.
7. Impar r docencia non conducente a tulación ou as labores administra vas na Escola Municipal de Música nos

instrumentos da súa especialidade e par cipar nas tarefas extraescolares que corresponda.
8. Dirixir  as prác cas  instrumentais  e actuacións públicas do alumnado ou as labores administra vas da Escola

Municipal de Música 
9. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento da Banda de Música e Escola de Música.

L   lFACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 38 18 5 14
Outras condicións do posto:
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5104 ARQUIVO MUNICIPAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Arquiveiro/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN
CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

ARQUIVO MUNICIPAL 

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 5104/288 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en Artes e humanidades ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

1.- Recibir, conservar e facer accesible a documentación
2.- Clasificar, ordear, inventariar e catalogar a documentación
3.- Elaborar os instrumentos de descrición suficientes para una busca precisa da documentación
4.- Axudar a unha maior eficacia e funcionamento da Administración Municipal, facilitando dunha maneira rápida e per nente
a documentación necesaria para a resolución dos trámites administra vos
5.-  Asesorar  aos  cidadáns  nas  consultas  que  realicen  no  arquivo,  así  como  asesorar  aos  inves gadores  na  busca  dos
documentos precisos para o fin proposto.
6.- Establecer criterios e norma vas sobre a transferencia de documentación, selección e eliminación de documentos, xes ón
documental e outros aspectos rela vos ao tratamento da documentación
7.-  Establecer  normas  reguladoras  da clasificación,  ordeación e  tratamento  da documentación  de xes ón  dos diferentes
órganos auxiliares da Administración municipal
8.-  Formular propostas para a correcta ubicación sica da documentación, establecendo as condicións idóneas que deben
reunir os locais de depósito e as instalacións necesarias para a súa u lización e seguridade.
9.- Emi r informes acerca dos datos para cuxa elaboración sexa preciso o coñecemento dos fondos documentais.
10.- Demais funcións que impliqen a organización e tratamento da documentación cons tu va do Patrimonio Documental
Municipal.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 80 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral.
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE CULTURA, TURISMO E
PROMOCIÓN DA LINGUA

ARQUIVO MUNICIPAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 5104/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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52 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E ESPARCEMENTO

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Coordinador/a de deportes ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 52/207 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado/a universitario/a en Maxisterio de Educación Física  ou Título universitario de grao ou 
equivalente. (Grao en educación primaria, mención educación sica)
Funcións principais:

1. Dirixir,  conforme as instrucións  establecidas  polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:

a) Impar r instrucións  concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade,  incluíndo a elaboración de
modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 

b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes ao

seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 
2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Máximo responsable a nivel técnico da xes ón administra va depor va, da xes ón de infraestuturas depor vas

municipais e da xes ón das ac vidades depor vas municipais
6. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
7. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
8. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
9. Elaborar informes de carácter técnico.
10. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
13. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
15. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

Dirixir conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico e baixo a súa supervisión  todas as unidades
adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas: Distribuír tarefas entre as dis ntas Supervisión e control do
correcto funcionamento das súas unidades.Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de
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ingresos  e  gastos  correspondentes  ao  seu  servizo.Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  organización  e
funcionamento  do  seu  servizoElaborar  normas  e  procedementos  eRealizar  aXes ón  das  instalacións  depor vas

tularidade  do  Concello  de  Lugo.Xes onar  e  dinamizar  as  ac vidades  depor vas  promovidas  polo  Concello  de
Lugo.Exercer as funcións de responsable dos contratos que se  lle  encomenden.Elaborar pPar cipar nos procesos de
selección de persoal relacionados co seu ámbito ou cualificación profesional

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

80 41 80 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Titulación relacionada con ciencias do deporte ou educación fıśica
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado/a das ac vidades 
depor vas

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 21 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 52/29/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais: 

1. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia da súa unidade
2. Dirixir, controlar e supervisar ó persoal ó seu cargo de acordo coas instrucións recibidas dos seus superiores

xerárquicos. 
3. Organización dos xogos depor vos municipais
4. Asesoramento e relacións cos clubs e asociacións depor vas sobre as ac vidades depor vas
5. Planificación, organización, desenvolvemento, seguemento, execución e avaliación das ac vidades depor vas

municipais
6. Elaborar o cadro de vacacións e quendas de traballo do persoal ao seu cargo.
7. Elaborar partes de traballo e propostas de gastos, segundo as necesidades do servizo dando conta das mesmas

ao seu superior xerárquico.  
8. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
9. Realizar  ao  seu  superior  xerárquico  propostas  de  compras  de maquinaria  e  ferramenta  e  supervisión  da

correcta recepción.
10. Velar polo correcto cumprimento das normas de seguridade e sinalización adecuadas.
11. Velar polo control do cumprimento do contrato das empresas relacionadas co seu ámbito de traballo.
12. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 15 60 20 7 5 14
Outras condicións do posto:
Coñecementos en ac vidades depor vas. Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado/a de instalacións 
depor vas

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. AUX. 52/29/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

1. Prestar atención aos usuarios/as nos asuntos rela vos ás instalacións depor vas
2. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia das instalacións depor vas
3. Controlar e supervisar ó persoal ó seu cargo de acordo coas instrucións recibidas dos seus superiores

xerárquicos, entre outros aos celadores de instalacións depor vas.
4. Elaborar o cadro de vacacións e quendas de traballo do persoal ao seu cargo.
5. Velar polo correcto manexo das dis ntas chaves das dependencias ao seu cargo.
6. Realizar actuacións nas tarefas de mantemento e conservacións das instalacións depor vas municipais,

segundo a súa categoría de mando directo.
7. Elaborar partes de traballo e propostas de gastos, segundo as necesidades dando conta das mesmas ao

seu superior xerárquico.  
8. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
9. Realizar ao seu superior xerárquico propostas de compras de maquinaria e ferramenta e supervisión da

correcta recepción.
10. Velar polo correcto cumprimento das normas de seguridade e sinalización adecuadas.
11. Velar polo control do cumprimento do contrato das empresas relacionadas co seu ámbito de traballo.
12. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 15 45 10 7 5 14
Outras condicións do posto:
Coñecemento en ac vidades depor vas.
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 52/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Axudante vixiante ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

52/42 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais depor vas (traballos de pintura, fontanería, albanelería, carpintería,
xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carné necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador/a Instalacións Depor vas 
Municipais

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 52/46/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións depor vas.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Vixiar e controlar os accesos ás instalacións
5 Custodiar e manexar as dis ntas chaves das instalacións.
6 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
7 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
8 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia que puidera xorder
12 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
13 Realizar o reparto do correo, documentos ou material das instalacións
14 Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
15 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
16 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
17 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador/a Instalacións Depor vas 
Municipais

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 52/46/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións depor vas.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Vixiar e controlar os accesos ás instalacións
5 Custodiar e manexar as dis ntas chaves das instalacións.
6 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
7 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
8 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia que puidera xorder
12 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
13 Realizar o reparto do correo, documentos ou material das instalacións
14 Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
15 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
16 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
17 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador/a Instalacións Depor vas 
Municipais

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 52/46/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións depor vas.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Vixiar e controlar os accesos ás instalacións
5 Custodiar e manexar as dis ntas chaves das instalacións.
6 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
7 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
8 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia que puidera xorder
12 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
13 Realizar o reparto do correo, documentos ou material das instalacións
14 Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
15 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
16 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
17 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador/a Instalacións Depor vas 
Municipais

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 52/46/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións depor vas.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Vixiar e controlar os accesos ás instalacións
5 Custodiar e manexar as dis ntas chaves das instalacións.
6 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
7 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
8 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia que puidera xorder
12 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
13 Realizar o reparto do correo, documentos ou material das instalacións
14 Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
15 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
16 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
17 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador/a Instalacións Depor vas 
Municipais

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala Subescala 
e categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 52/46/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

F Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións depor vas.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Vixiar e controlar os accesos ás instalacións
5 Custodiar e manexar as dis ntas chaves das instalacións.
6 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
7 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
8 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia que puidera xorder
12 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
13 Realizar o reparto do correo, documentos ou material das instalacións
14 Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
15 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
16 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
17 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Celador/a Instalacións Depor vas 
Municipais

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE DINAMIZACIÓN

CULTURAL E DEPORTIVA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES E
ESPARCEMENTO

Escala Subescala 
e categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. SUBALT. 52/46/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1 Atención telefónica, presencial e telema camente.
2 Apertura e peche das instalacións depor vas.
3 Vixilanza e custodia das dependencias, mobiliario, máquinas, instalacións e locais que teñan encomendados. 
4 Vixiar e controlar os accesos ás instalacións
5 Custodiar e manexar as dis ntas chaves das instalacións.
6 Recibir e custodiar documentos e obxectos que lle sexan encomendados
7 Apertura e peche de portas, luces e xanelas das instalacións.
8 Prendido,  control  e  apagado  de  calefacción  e  da  electricidade.  (realizando  tarefas  de  control  do  aforro

enerxé co nos edificios que custodia).
9 Revisar as instalacións municipais  internas e externas dando conta ao seu responsable de calquera incidencia.
10 Coidado do perfecto estado do material e ferramentas empregadas na súa area de traballo.
11 Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia que puidera xorder
12 Trasladar dentro do edificio ou entre edificios municipais mobiliarios, utensilios e documentos.
13 Realizar o reparto do correo, documentos ou material das instalacións
14 Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos.
15 Manexar e realizar o mantemento das fotocopiadoras, fax, encadernadoras e outras maquinas sinxelas.
16 Realizar tarefas sinxelas de pequeno mantemento das instalacións municipais que non requiran cualificación

específica.
17 Realizar pequenas compras e xes óns sinxelas en organismos ou ins tucións públicas ou privadas.
18 Calquera outra función que, de acordo coa súa categoría profesional, poda serlle encomendado polo superior

xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

28 15 35 21 16 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA
61 INTERVENCIÓN XERAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Interventor/a xeral ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 LD 1 30 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

H.N. IT. SUP 61/4 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1 Dirección e exercicio da función interventora naqueles actos de con do económico que corresponda
2 Dirección e exercicio do control financeiro nas modalidades de función de control permanente e auditoría pública,

incluíndose en ambas o control de eficacia referido no ar go 213 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas
Locais, aprobado por Real Decreto Lexisla vo 2/2004, de 5 de marzo. 

3 O control de subvencións e axudas públicas, de acordo co establecido na Lei 38/2003, de 17 de novembro, Xeral de
Subvencións.

4 Seguemento e administración dos datos incluidos na Base de Datos Nacional de Subvencións
5 O informe dos proxectos de orzamentos e dos expedientes de modificación destos.
6 A emisión de informe previo á concertación ou modificación das operacións de crédito.
7 A emisión de informe previo á aprobación da liquidación do Orzamento.
8 A  emisión  de  informes,  ditames  e  propostas  que  en  materia  económico-financieira  ou  presupostaria  lle  sexan

solicitadas pola Alcaldía, por un tercio dos Concelleiros ou cando se trate de materias para as que legalmente se esixa
unha maioría especial, así como o ditame sobre a procedencia da implantación de novos Servizos ou a reforma dos
existentes a efectos da avaliación da repercusión económico-financieira e estabilidade presupostaria das respec vas
propostas.

9 Asesoramento á Alcaldía e Concelleiros en asuntos de carácter xurídico económico cando asi lle sexa solicitado
10 Asistencia  á Xunta de Goberno Local,  Pleno e Comisións informa vas así  como aos órganos decisorios dos entes

dependentes da En dade Local. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

155 155 155 120 5 5 0
Outras condicións do posto:

382



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo fiscalización 
previa

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 61/208/1 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas  de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Aberto a todas as AAPP
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo control 
financiero

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 61/208/2 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e, baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar  estudos  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0

Outras condicións do posto:
Aberto a todas as AAPP.

384



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de sección ficalización 
previa

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST. 61/18/1 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas  polo seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo/a seu superior sobre o exercicio das funcións

propias da sección.
b) Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.

5. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera
incidencia.

6. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos
correspondentes á sección.

7. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
8. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
9. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
10. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
11. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

12. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
13. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0

Outras condicións do posto:

385



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de sección control 
financiero

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST. 61/18/2 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente.
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas  polo seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0

Outras condicións do posto:

386



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 61/20/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos  informá cos  e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto  desempeño do

posto de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:

387



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 61/20/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0

Outras condicións do posto:

388



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 61/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 61/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 INTERVENCIÓN XERAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 61/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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62 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO FINANCEIRO

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Tesoureiro/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 LD 1 30 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO
FINANCEIRO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

H.N.
IT

62/5 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1 A  formación  dos  plans,  calendarios  e  presupostos  de  Tesourería,  distribuíndo  no  tempo  as  dispoñibilidades
dinerarias  da  En dade  para  a  puntual  sa sfacción  das  súas  obrigas,  atendendo  ás  prioridades  legalmente
establecidas, conforme aos acordos adoptados pola Corporación, que incluirán información rela va á previsión de
pago  a  provedores  de  forma  que  se  garanta  o  cumprimento  do  prazo  máximo  que  fixa  a  norma va  sobre
morosidade

2 A organización da custodia de fondos, valores e efectos, de conformidade coas directrices sinaladas pola dirección
polí ca

3 A realización dos cobros  e pagos de conformidade co disposto  na norma va vixente,  o  Plan de Disposición  de
Fondos e as directrices sinaladas pola dirección polí ca, autorizando xunto co ordenador de pagos e o interventor
xeral os pagos materiais contra as contas bancarias correspondentes

4 A suscrición  das actas  de arqueo e colaboración na formación dos estados de conciliación  xunto co órgano de
xes ón presupostaria e contabilidade

5 Xes ón integral do endebedamento a curto prazo 
6 A elaboración dos informes que determine  a  norma va sobre  morosidade rela va ao cumprimento dos prazos

previstos legalmente para o pago das obrigas de cada En dade Local e remisión da información correspondente aos
órganos externos

7 A xefatura dos servicios de xes ón de ingresos e recadación
8 O impulso e dirección dos procedementos de xes ón e recadación
9 A autorización dos  pregos  de  cargo  de  valores  que  se  entreguen  á  recadación,  axentes  execu vos  e  xefes  de

unidades  administra vas  de  recadación,  así  como  a  entrega  e  recepción  de  valores  a  outros  entes  públicos
colaboradores na recadación

10 O control de valores correspondentes a fianzas, depósitos e avais.
11 Confección de arqueos diarios, mensuais, ordinarios e extraordinarios e arquivo da documentación de Ingresos e

pagos,  todo elo  sen  prexuízo  das  funcions  contables  que  correspondan  ao  órgano de  xes ón  presupostaria  e
contabilidade

12 Ditar a providencia de apremio nos expedientes administra vos deste carácter e, en todo caso, resolver os recursos
contra a mesma e autorizar a subasta de bens embargados

13 A tramitación dos expedientes de responsabilidade que procedan na xes ón recadatoria

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

155 155 155 120 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO

FINANCEIRO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 62/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as  instrucións  establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión,  tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de sección ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO

FINANCEIRO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST./TEC MED 62/18 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas  polo seu superior  jerárquico correspondente  e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento  das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión do

superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes á súa área de traballo ou par cipación en mesas de contratación, comisións de valoracións
ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a medio ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO

FINANCEIRO

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST./TEC MED 62/141 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e telemá cos necesarios para o correcto desempeño do posto
de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

medio en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
4. Elaborar  informes  ou  documentos  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas  competencias  cando  pola  súa

complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico
5. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
6. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
7. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 10 70 30 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO
FINANCEIRO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 62/30 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución,  priorización e  control  do traballo  a  realizar  así  como elevar  propostas  de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que

non requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:

398



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO
FINANCEIRO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 62/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
De oficial cobrador
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO
FINANCEIRO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 62/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos sinxelos  mediante  a  u lización dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO
FINANCEIRO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 62/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos sinxelos  mediante  a u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 ÓRGANO DE XESTIÓN ECONÓMICO
FINANCEIRO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 62/32/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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63 OFICINA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 OFICINA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 63/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as  instrucións  establecidas polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión,  tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Aberto a todas as AAPP
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de sección ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 25 OFICINA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 63/18 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións  establecidas  polo seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Axente de tributos locais ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 OFICINA DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC AUX 63/24 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Realizar as actuacións preparatorias e de comprobación ou proba de feitos ou circunstancias con transcendencia
tributaria.

2. Colaborar na vixilancia e cumprimento da norma va fiscal en relación cos tributos municipais
3. Colaborar na inspección sobre o fraude fiscal dando conta ao seu superior xerárquico das anomalías e 

irregularidades detectadas.
4. Colaborar nas reclamacións dos/as contribuíntes
5. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
6.  Realizar o traballo administra vo do servizo de inspección, xes onando a tramitación e control de expedientes

e os procesos administra vos.
7. Cooperar na elaboración de informes sobre as actuacións levadas a cabo en materia de comprobación de

datos tributarios.
8. Levar a cabo a comprobación de datos, ac vidades propias da súa competencia.
9. Elaborar  documentos  administra vos  en  xeral,  cando  pola  súa  natureza  non  estean  atribuídos  a   un

técnico/a.
10. Arquivar,  custodiar  e  manter  orde  nos  expedientes  da  súa  área  de  traballo,  conforme as  instrucións

concretas recibidas polo seu superior xerárquico.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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64 ÓRGANO DE ORZAMENTACIÓN E CONTABILIDADE

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:   Titular do órgano de 
orzamentación e contabilidade

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 LD 1 30 ÓRGANO DE ORZAMENTACIÓN E
CONTABILIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

H.N. IT SUP 64/6 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou 
equivalente.
Funcións principais:

1. Levar e desenvolver a contabilidade financeira e a de execución do orzamento da En dade Local de acordo coas
normas xerais e as ditadas polo Pleno da Corporación

2. Formar a Conta Xeral da En dade Local
3. Formar,  con  arreglo  a  criterios  usualmente  aceptados,  os  estados  integrados  e  consolidados  das  contas  que

determine o Pleno da Corporación
4. Coordinar as funcions ou ac vidades contables da En dade Local,  emi ndo as instrucións técnicas oportunas e

inspeccionando a súa aplicación
5. Organizar un axeitado sistema de arquivo e conservación de toda a documentación e información contable que

permita poñer a disposición dos órganos de control os xus ficantes, documentos, contas ou rexistros do sistema de
información contable por elos solicitados nos prazos requeridos

6. Inspeccionar  a  contabilidade  dos  organismos  autónomos,  das  sociedades  mercan s  dependentes  da  En dade
Local, así como das súas en dades públicas empresariales, de acordo cos procedementos que estableza o Pleno

7. Elaborar a información a que se refire o ar go 207 do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais,
aprobado por Real Decreto Lexisla vo 2/2004, de 5 de marzo e remi la ao Pleno da Corporación, por conduto da
Presidencia, nos prazos e coa periodicidade establecida

8. Elaborar o avance da liquidación do orzamento corrente que debe unirse ao orzamento da En dade Local a que se
refire o ar go 18.b) do Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do tulo
sexto da Lei 39/1988, de 28 de deceembro, reguladora das Facendas Locais, en materia de presupostos

9. Determinar a estrutura do avance da liquidación do orzamento corrente a que se refire o ar go 168 do texto
refundido da Lei reguladora das Facendas Locais, de conformidade co que se estableza polo Pleno da En dade
Local

10. A xes ón do rexistro contable de facturas e o seu seguemento emi ndo os informes que a norma va esixa
11. A  remisión da información  económico  financieira  ao Ministerio  de  Facenda  e  Función Pública,  ao Tribunal  de

Contas e aos órganos de control externo así como a outros organismos de conformidade co disposto na norma va
vixente

12. Elaboración do expediente orzamentario e das súas modificacións e emisión do informe económico financiero que
haberá de constar no mesmo segundo as directrices da Alcaldía

13. Seguemento dos proxectos de gasto controlando as súas posibles desviacións e seguemento en xeral da execución
dos orzamentos.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

155 155 155 120 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de sección ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 ÓRGANO DE ORZAMENTACIÓN E

CONTABILIDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST./TEC 
MED

64/18 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás  instrucións  establecidas polo seu superior jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento  das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 ÓRGANO DE ORZAMENTACIÓN E
CONTABILIDADE

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 64/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para  o  correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 ÓRGANO DE ORZAMENTACIÓN E
CONTABILIDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 64/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos  sinxelos  mediante a u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 ÓRGANO DE ORZAMENTACIÓN E
CONTABILIDADE

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 64/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos cidadáns sobre os  trámites  administra vos de escasa complexidade rela vos  á súa área de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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65 SERVIZO DE FACENDA LOCAL
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 65/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas  polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión,  tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Licenciado ou diplomado empresariais, económicas ou dereito ou grao equivalente 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Adxunto/a de servizo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 65/221 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais:

1. Colaborar e asis r ao Xefe/a de Servizo en asuntos da súa competencia.
2. Subs tuír ao Xefe/a de Servizo nos supostos de ausencia, baixa ou enfermidade.
3. Velar por unha xes ón eficiente do servizo propoñendo ao seu superior xerárquico aqueles cambios que es me 

oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
4. Prestar asistencia aos departamentos municipais que o requiran nos asuntos relacionados co seu servizo.
5. Elaborar informes técnicos, propostas de resolución, modelos de documento de calquera natureza relacionados 

coa súa área de traballo que se lle encomenden polo seu superior xerárquico.
6. Realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do servizo á xefatura inmediata.
7. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
8. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
9. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.
10. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

90 41 90 50 5 5 0
Outras condicións do posto:

Licenciado ou diplomado empresariais, económicas ou dereito ou grao equivalente 
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 65/146/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
3. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
4. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
5. Prestar  soporte en materia  de contratación ao seu superior  xerárquico,  elaborando pregos de prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
7. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
8. Formar  parte das mesas  de contratación e dos procesos selec vos  relacionados co  seu ámbito  de traballo

cando se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 65/146/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas e Dereito ou Título universitario de grao e 
máster ou equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
3. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
4. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
5. Prestar  soporte  en  materia  de  contratación ao  seu  superior  xerárquico,  elaborando  pregos  de prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
7. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
8. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a medio ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST./TEC MED 65/141 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente
Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e telemá cos necesarios para o correcto desempeño do posto
de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

medio en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
4. Elaborar  informes  ou  documentos  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas  competencias  cando  pola  súa

complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico
5. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
6. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
7. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 10 70 30 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 65/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme ás

instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:

419



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 65/30/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación, distribución,  priorización e control do traballo a realizar  así  como elevar propostas de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo

seu superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que

non requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 65/30/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación, distribución,  priorización e control do traballo a realizar  así  como elevar propostas de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo

seu superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que

non requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar adiministra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 65/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar adiministra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 65/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar adiministra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 65/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar adiministra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 65/32/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar adiministra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 65/32/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
E noti icador Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar adiministra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE FACENDA LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 65/32/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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66 SERVIZO DE AUGAS
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE AUGAS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 66/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas, Dereito ou Enxeñería ou Título universitario 
de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas  polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión,  tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE AUGAS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. TEC. 66/146 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Licenciado/a en Administración e Dirección de Empresas,  Económicas, Dereito ou Enxeñería ou Título universitario 
de grao e máster ou equivalente.

1. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
2. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
3. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
4. Elaborar informes de carácter técnico no marco das súas competencias cando pola súa complexidade non sexan

atribuídos ao seu superior xerárquico.
5. Prestar  soporte  en  materia  de  contratación ao  seu  superior  xerárquico,  elaborando  pregos  de prescricións

técnicas e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
6. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
7. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
8. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se lle requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:

Licenciado en empresariais, económicas, Dereito, enxeñeiro ou grao equivalente

429



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a medio ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X./A.E. XEST/TEC. MED 66/141 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente.
Título de Diplomado/a en Ciencias Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente 
Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e telemá cos necesarios para o correcto desempeño do posto
de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

medio en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
4. Elaborar  informes  ou  documentos  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas  competencias  cando  pola  súa

complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico
5. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
6. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
7. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 10 70 30 5 5 0
Outras condicións do posto:

430



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de negociado padrón ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 21 SERVIZO DE AUGAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA 66/144 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico correspondente e, baixo a súa
supervisión, a súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:
a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio das 

funcións propias do negociado.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao negociado.
d) Supervisión do correcto funcionamento do negociado, dando conta ao seu responsable de calquera 

incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do seu negociado.

2. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non
requira unha cualificación superior.

3. Elaborar e tramitar os documentos integrantes dos expedientes de negociado, baixo a dirección do seu
superior.  Exceptúanse  da  cláusula  anterior,  aqueles  documentos  que  pola  súa  complexidade  sexan
encomendados a un técnico.

4. Supervisar o desenvolvemento das instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes polo
persoal ao seu cargo.

5. Realizar os tramites administra vos relacionados coa xes ón dos expedientes do seu negociado.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 7 50 20 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 19 SERVIZO DE AUGAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 66/20 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida:
Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira

unha cualificación superior.
4. Elaborar documentos administra vos en xeral, cando pola súa natureza non estean atribuídos a  un técnico/a.
5. Realizar a tramitación de expedientes e os procesos administra vos rela vos á súa área de traballo, conforme

ás instrucións ditadas polo seu superior xerárquico. 
6. Realizar  a  xes ón  dos  procesos  de  traballo  de  carácter  administra vo,  baixo  a  dirección  dos  respec vos

superiores ou en base ás directrices sinaladas polos mesmos con carácter xeral.
7. Realizar a introdución, corrección e validación de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito

de actuación.
8. Arquivar, custodiar e manter orde nos expedientes da súa área de traballo, conforme ás instrucións concretas

recibidas polo seu superior xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, selar e dixitalizar documentos rela vos a súa área de traballo.
10. Realizar  calquera  outra  función,  propia  da  súa  categoría,  que  se  considere  necesaria  para  o  correcto

funcionamento do Servizo adscrito.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

65 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
De gardería municipal
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 66/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 66/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 66/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
E noti icador Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 66/32/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos informá cos e tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre o arquivo  e a xes ón  de expedientes  recibidas polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial lector/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS.ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

66/110/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Instalación e mantemento da rede de contadores de auga de tularidade municipal. 
2. Desprazamento polas zonas asinadas para a lectura dos contadores de auga no termo municipal.
3. Realizar tarefas de inspección na rede de contadores de auga no termo municipal
4. Carga de datos da lectura diaria dos contadores na ferramenta de traballo correspondente.
5. Manter contacto permanente co persoal do servizo adscrito comunicando calquera anomalía detectada no

servizo.
6. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 10 0
Outras condicións do posto:
E axudante Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial lector/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS.ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

66/110/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Instalación e mantemento da rede de contadores de auga de tularidade municipal. 
2. Desprazamento polas zonas asinadas para a lectura dos contadores de auga no termo municipal.
3. Realizar tarefas de inspección na rede de contadores de auga no termo municipal
4. Carga de datos da lectura diaria dos contadores na ferramenta de traballo correspondente.
5. Manter contacto permanente co persoal do servizo adscrito comunicando calquera anomalía detectada no

servizo.
6. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 10 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial lector/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS.ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

66/110/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Instalación e mantemento da rede de contadores de auga de tularidade municipal. 
2. Desprazamento polas zonas asinadas para a lectura dos contadores de auga no termo municipal.
3. Realizar tarefas de inspección na rede de contadores de auga no termo municipal
4. Carga de datos da lectura diaria dos contadores na ferramenta de traballo correspondente.
5. Manter contacto permanente co persoal do servizo adscrito comunicando calquera anomalía detectada no

servizo.
6. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 10 0
Outras condicións do posto:

É OFICIAL COBRADOR
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial lector/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS.ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

66/110/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Instalación e mantemento da rede de contadores de auga de tularidade municipal. 
2. Desprazamento polas zonas asinadas para a lectura dos contadores de auga no termo municipal.
3. Realizar tarefas de inspección na rede de contadores de auga no termo municipal
4. Carga de datos da lectura diaria dos contadores na ferramenta de traballo correspondente.
5. Manter contacto permanente co persoal do servizo adscrito comunicando calquera anomalía detectada no

servizo.
6. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 10 0
Outras condicións do posto:

É AXUDANTE DE XARDÍNS
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial lector/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS.ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

66/110/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Instalación e mantemento da rede de contadores de auga de tularidade municipal. 
2. Desprazamento polas zonas asinadas para a lectura dos contadores de auga no termo municipal.
3. Realizar tarefas de inspección na rede de contadores de auga no termo municipal
4. Carga de datos da lectura diaria dos contadores na ferramenta de traballo correspondente.
5. Manter contacto permanente co persoal do servizo adscrito comunicando calquera anomalía detectada no

servizo.
6. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 10 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial lector/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS.ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

66/110/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Instalación e mantemento da rede de contadores de auga de tularidade municipal. 
2. Desprazamento polas zonas asinadas para a lectura dos contadores de auga no termo municipal.
3. Realizar tarefas de inspección na rede de contadores de auga no termo municipal
4. Carga de datos da lectura diaria dos contadores na ferramenta de traballo correspondente.
5. Manter contacto permanente co persoal do servizo adscrito comunicando calquera anomalía detectada no

servizo.
6. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 10 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial lector/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS.ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

66/110/7 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Instalación e mantemento da rede de contadores de auga de tularidade municipal. 
2. Desprazamento polas zonas asinadas para a lectura dos contadores de auga no termo municipal.
3. Realizar tarefas de inspección na rede de contadores de auga no termo municipal
4. Carga de datos da lectura diaria dos contadores na ferramenta de traballo correspondente.
5. Manter contacto permanente co persoal do servizo adscrito comunicando calquera anomalía detectada no

servizo.
6. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 7 35 10 21 10 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

66/44 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificu
ltade
técnic

a

Dedic
ación

Resp
onsa
bilida

de 

Inco
mpa
bilida

de

Peno
sidad

e

Perig
osida

de

Sobre
esfor

zo

30 7 30 21 16 0

Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

6601 BRIGADA DE AUGAS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 18 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

6601/29 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Distribuír o traballo entre o persoal da Brigada, nas tarefas de instalación, mantementos preven vos e

reparacións de servizos de competencia municipal.
2. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia da Brigada.
3. Controlar e supervisar  ó persoal ó seu cargo de acordo coas instrucións recibidas dos seus superiores

xerárquicos. 
4. Elaborar o cadro de vacacións e quendas de traballo do persoal ao seu cargo.
5. Velar polo correcto manexo das dis ntas chaves das dependencias ao seu cargo.
6. Realizar actuacións nas tarefas de mantemento e conservación das instalacións municipais, segundo a súa

categoría de mando directo.
7. Elaborar partes de traballo e propostas de gastos, segundo as necesidades da Brigada dando conta das

mesmas ao seu superior xerárquico.  
8. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
9. Realizar ao seu superior xerárquico propostas de compras de maquinaria e ferramenta e supervisión da

correcta recepción.
10. Velar polo correcto cumprimento das normas de seguridade e sinalización adecuadas.
11. Velar polo control do cumprimento do contrato das empresas relacionadas co seu ámbito de traballo.
12. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 41 45 10 7 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial fontaneiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL
DE OFICIOS

6601/109/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de mantemento preven vo e reparación en tarefas de fontanería en obras e mantemento da rede

de abastecemento e da rede de saneamento.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalacións municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar  e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para a

súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar  as instalacións onde desenvolve  o seu traballo  dando conta  ao seu superior  xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 15 40 10 21 13 0
Outras condicións do posto:

446



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial fontaneiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 Concurso 1 16 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

6601/109/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de mantemento preven vo e reparación en tarefas de fontanería en obras e mantemento da

rede de abastecemento e da rede de saneamento.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalación municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materiais.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
8. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

45 15 40 10 21 13 0
Outras condicións do posto:

447



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a rede de augas ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

6601/106/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

20 15 25 30 30 0
Outras condicións do posto:
Persoal laboral

448



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a rede de augas ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

6601/106/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

20 15 25 30 30 0

Outras condicións do posto:

Persoal laboral

449



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a rede de augas ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

6601/106/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

20 15 25 30 30 0

Outras condicións do posto:

Persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a rede de augas ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

6601/106/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

20 15 25 30 30 0
Outras condicións do posto:
Persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a rede de augas ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

6601/106/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando

se requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

20 15 25 30 30 0
Outras condicións do posto:
Persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a rede de augas ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

6601/106/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos e

reparacións  das  instalacións  municipais  en  función  da  brigada  á  que  estea  adscrito  (traballos  de  pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

20 15 25 30 30 0
Outras condicións do posto:
Persoal laboral
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial maquinista fontaneiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

6601/107/1
 

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de mantemento preven vo e reparación en tarefas de fontanería en obras e mantemento da

rede de abastecemento e da rede de saneamento.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalación municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materias.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
45 15 40 10 21 13 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial maquinista fontaneiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

6601/107/2
 

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de mantemento preven vo e reparación en tarefas de fontanería en obras e mantemento da

rede de abastecemento e da rede de saneamento.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalación municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materias.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas  que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
45 15 40 10 21 13 0

Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial maquinista fontaneiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE

ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de
provisión

Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE
OFICIOS

6601/107/3
 

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de mantemento preven vo e reparación en tarefas de fontanería en obras e mantemento da

rede de abastecemento e da rede de saneamento.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalación municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materias.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que para

a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se
requira.

Dificultade técnica

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
45 15 40 10 21 13 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial maquinista fontaneiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE

ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE AUGAS
BRIGADA DE AUGAS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL DE 
OFICIOS

6601/107/4
 

NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Realizar tarefas de mantemento preven vo e reparación en tarefas de fontanería en obras e mantemento da

rede de abastecemento e da rede de saneamento.
2. Velar polo perfecto estado de conservación das instalación municipais (interna ou externa) dando conta o seu

responsable de calquera incidencia que poida xurdir.
3. Supervisar os traballos realizados polo persoal operario dando conta o seu superior xerárquico.
4. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de

calquera incidencia que poida exis r.
5. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
6. Carga e descarga de materias.
7. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da  maquinaria.
8. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
9. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
10. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
45 15 40 10 21 13 0

Outras condicións do posto:
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67 SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP 67/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Licenciado/a en Ciencias Xurídicas e/ou Sociais ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior  xerárquico e, baixo a súa supervisión, tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Fomentar as dinámicas de creación de empresas e a innovación no eido local.
4. Promover ac vidades relacionadas co desenvolvemento local.
5. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
6. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos  e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
7. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
8. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
9. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
10. Elaborar informes de carácter técnico.
11. Realizar  estudos  que  permitan  a  posta  en  marcha  de  novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
12. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
13. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
14. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
15. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
16. Asumir as funcións de responsable dos contratos da súa área que se lle encomenden
17. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0

Outras condicións do posto:

458



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo
Aberto a todas as AAPP
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Axente de emprego e 
desenvolvemento local

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 67/246 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Licenciado/a en Ciencias Xurídicas e/ou Sociais ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:

1. Promover ac vidades relacionadas co desenvolvemento local.
2. Solicitar e xes onar as subvencións relacionadas co desenvolvemento local.
3. Informar aos usuarios/as sobre os dis ntos programas de axudas e sobre a solicitude de subvencións.
4. Fomentar a relación con outros axentes socio económicos da súa área de influencia.
5. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación co persoal administra vo nas tarefas máis sinxelas.
6. Elaborar documentos así  como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
7. Impulsar, incen var e asesorar aos promotores de proxectos xeradores de emprego.
8. Colaborar  no  desenvolvemento  local  do  Concello,  par cipando  ac vamente  no  deseño  e  preparación  de

programas europeos, así como na súa execución.
9. Incen vación e dinamización do autoemprego.
10. Dinamización e incen vación das polí cas ac vas de emprego local.
11. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
12. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a medio xes ón ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST. 67/141 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e telemá cos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, material e maquinaria u lizado.
3. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

medio en coordinación co persoal administra vo inmediatamente inferior nas tarefas máis sinxelas.
4. Elaborar  informes  ou  documentos  de  carácter  técnico  no  marco  das  súas  competencias  cando  pola  súa

complexidade non sexan atribuídos ao seu superior xerárquico
5. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
6. Asis r ás diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
7. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

75 10 70 30 5 5 0
Outras condicións do posto:

461



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a asesoramento 
emprendedores

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO LOCAL

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED 67/245 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado/a universitario/a en Empresariais ou Título universitario de grao ou equivalente.
Funcións principais:

1. Promover ac vidades, eventos, charlas, cursos,.. relacionados co emprendemento.
2. Fomentar a cultura emprendedora, informando das medidas de apoio existentes e poñendo en relación persoas

emprendedoras e recursos.
3. Solicitar e xes onar as subvencións relacionadas co emprendemento.
4. Formar e asesorar aos usuarios/as sobre calquera cues ón relacionada coa creación e fomento das súas empresas. 
5. Informar aos usuarios/as sobre os dis ntos programas de axudas e sobre a solicitude de subvencións.
6. Fomentar a relación con outros axentes socio económicos da súa área de influencia.
7. Realizar tarefas de xes ón e execución dos procedementos administra vos que requiran cualificacións de po

superior en coordinación có persoal administra vo nas tarefas máis sinxelas.
8. Elaborar documentos así como todo po de informes relacionados cos expedientes correspondentes.
9. Difusión e es mulo de potenciais oportunidades de creación de ac vidades.
10. Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais.
11. Aplicación de incen vos ao desenvolvemento empresarial.
12. Prevención de riscos laborais e seguridade e hixiene no traballo.
13. Xes ón de programas de formación e emprego.
14. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
15. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas có seu

ámbito de traballo.
16. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo cando

se requira.
FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO

Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
75 7 75 10 5 5 0

Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE ECONOMÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE DESENVOLVEMENTO
LOCAL

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 67/30 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución,  priorización  e  control  do traballo  a  realizar  así  como  elevar  propostas  de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E CIDADANÍA
71 SERVIZO DE INFORMÁTICA

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E
CIDADANÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 29 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala 
e categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 71/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Licenciado/a en  Enxeñeiro/a Informá ca ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.

Funcións principais:
1. Dirixir  conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico e, baixo a súa supervisión, tódalas

unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
a)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración

de modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
b) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
c) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
d) Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes ao seu servizo.
e) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

2. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
3. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
4. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións,

baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
5. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
6. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo
7. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
8. Elaborar informes de carácter técnico.
9. Realizar  estudos  que permitan  a  posta  en  marcha  de novas  dinámicas  de  xes ón  de  cara  a  aumentar  a

eficiencia do servizo.
10. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
11. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
12. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
13. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
14. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

95 65 100 60 5 5 0
Outras condicións do posto:
Analista sistemas aplicación
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Analista programador/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 71/217/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Diplomado/a universitario/a en Enxeñería Informá ca ou Título universitario de grao ou 
equivalente.

Funcións principais:
1. Prestar  apoio  informá co  aos  dis ntos  departamentos  detectando as  súas  necesidades  e  implementando

soluciones ás incidencias que poidan xurdir na área TIC.
2. Desenvolver os programas informá cos e aplicacións que se requiran no Concello
3. Controlar as incidencias e realizar un mantemento correc vo das aplicacións.
4. Pestar asesoramento técnico no seu ámbito de actuación.
5. Administrar os dis ntos sistemas opera vos empregados na súa área de traballo.
6. Velar polo correcto funcionamento dos equipos informá cos do Concello
7. Deseño  de  actuacións derivadas  da  explotación dos dis ntos  programas  informá cos  en  vigor,  prestando

especial atención á op mización dos medios materiais e humanos.
8. Realizar  informes,  memorias,  esta s cas  e,  en  xeral,  todo  po  de  estudos  relacionados  coa  súa  área

profesional
9. Velar polo correcto mantemento e desenvolvemento das dis ntas aplicacións de xes ón interna dando conta

ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir ao respecto.
10. Colaborar no deseño da estratexia de rede e de sistemas de seguridade.
11. Propoñer ao superior xerárquico aqueles cambios nos programas e tecnoloxías que es me oportunos para

unha mellor op mización dos recursos.
12. Supervisar  o  cumprimento  das  obrigas  asumidas  polas  empresas  externas  adxudicatarias  dos  contratos

relacionados coa súa área de traballo.
13. Elaborar informes de carácter técnico rela vos a súa área de traballo.
14. Realizar os desenvolvementos tecnolóxicos, instalacións, mantementos e supervisións relacionados coa súa 

área de traballo que se lle encomenden dentro da súa categoría profesional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 41 75 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Analista programador/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 71/217/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Prestar  apoio  informá co  aos  dis ntos  departamentos  detectando as  súas  necesidades  e  implementando

soluciones ás incidencias que poidan xurdir na área TIC.
2. Desenvolver os programas informá cos e aplicacións que se requiran no Concello
3. Controlar as incidencias e realizar un mantemento correc vo das aplicacións.
4. Pestar asesoramento técnico no seu ámbito de actuación.
5. Administrar os dis ntos sistemas opera vos empregados na súa área de traballo.
6. Velar polo correcto funcionamento dos equipos informá cos do Concello
7. Deseño  de  actuacións derivadas  da  explotación dos dis ntos  programas  informá cos  en  vigor,  prestando

especial atención á op mización dos medios materiais e humanos.
8. Realizar  informes,  memorias,  esta s cas  e,  en  xeral,  todo  po  de  estudos  relacionados  coa  súa  área

profesional
9. Velar polo correcto mantemento e desenvolvemento das dis ntas aplicacións de xes ón interna dando conta

ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir ao respecto.
10. Colaborar no deseño da estratexia de rede e de sistemas de seguridade.
11. Propoñer ao superior xerárquico aqueles cambios nos programas e tecnoloxías que es me oportunos para

unha mellor op mización dos recursos.
12. Supervisar  o  cumprimento  das  obrigas  asumidas  polas  empresas  externas  adxudicatarias  dos  contratos

relacionados coa súa área de traballo.
13. Elaborar informes de carácter técnico rela vos a súa área de traballo.
14. Realizar os desenvolvementos tecnolóxicos, instalacións, mantementos e supervisións relacionados coa súa área de 

traballo que se lle encomenden dentro da súa categoría profesional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 41 75 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Analista programador/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 71/217/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Prestar  apoio  informá co  aos  dis ntos  departamentos  detectando as  súas  necesidades  e  implementando

soluciones ás incidencias que poidan xurdir na área TIC.
2. Desenvolver os programas informá cos e aplicacións que se requiran no Concello
3. Controlar as incidencias e realizar un mantemento correc vo das aplicacións.
4. Pestar asesoramento técnico no seu ámbito de actuación.
5. Administrar os dis ntos sistemas opera vos empregados na súa área de traballo.
6. Velar polo correcto funcionamento dos equipos informá cos do Concello
7. Deseño  de  actuacións derivadas  da  explotación dos dis ntos  programas  informá cos  en  vigor,  prestando

especial atención á op mización dos medios materiais e humanos.
8. Realizar  informes,  memorias,  esta s cas  e,  en  xeral,  todo  po  de  estudos  relacionados  coa  súa  área

profesional
9. Velar polo correcto mantemento e desenvolvemento das dis ntas aplicacións de xes ón interna dando conta

ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir ao respecto.
10. Colaborar no deseño da estratexia de rede e de sistemas de seguridade.
11. Propoñer ao superior xerárquico aqueles cambios nos programas e tecnoloxías que es me oportunos para

unha mellor op mización dos recursos.
12. Supervisar  o  cumprimento  das  obrigas  asumidas  polas  empresas  externas  adxudicatarias  dos  contratos

relacionados coa súa área de traballo.
13. Elaborar informes de carácter técnico rela vos a súa área de traballo.
14. Realizar os desenvolvementos tecnolóxicos, instalacións, mantementos e supervisións relacionados coa súa área de 

traballo que se lle encomenden dentro da súa categoría profesional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 41 75 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Analista programador/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 23 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. MED. 71/217/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de 
grao ou equivalente.

Funcións principais:
1. Prestar  apoio  informá co  aos  dis ntos  departamentos  detectando as  súas  necesidades  e  implementando

soluciones ás incidencias que poidan xurdir na área TIC.
2. Desenvolver os programas informá cos e aplicacións que se requiran no Concello
3. Controlar as incidencias e realizar un mantemento correc vo das aplicacións.
4. Pestar asesoramento técnico no seu ámbito de actuación.
5. Administrar os dis ntos sistemas opera vos empregados na súa área de traballo.
6. Velar polo correcto funcionamento dos equipos informá cos do Concello
7. Deseño  de  actuacións derivadas  da  explotación dos dis ntos  programas  informá cos  en  vigor,  prestando

especial atención á op mización dos medios materiais e humanos.
8. Realizar  informes,  memorias,  esta s cas  e,  en  xeral,  todo  po  de  estudos  relacionados  coa  súa  área

profesional
9. Velar polo correcto mantemento e desenvolvemento das dis ntas aplicacións de xes ón interna dando conta

ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir ao respecto.
10. Colaborar no deseño da estratexia de rede e de sistemas de seguridade.
11. Propoñer ao superior xerárquico aqueles cambios nos programas e tecnoloxías que es me oportunos para

unha mellor op mización dos recursos.
12. Supervisar  o  cumprimento  das  obrigas  asumidas  polas  empresas  externas  adxudicatarias  dos  contratos

relacionados coa súa área de traballo.
13. Elaborar informes de carácter técnico rela vos a súa área de traballo.
14. Realizar os desenvolvementos tecnolóxicos, instalacións, mantementos e supervisións relacionados coa súa área de 

traballo que se lle encomenden dentro da súa categoría profesional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 41 75 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar Administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

Funcionario C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. AUX. 71/32 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización  dos  modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar  liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral 
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Adxunto/a de sección ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E
CIDADANÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 24 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 71/19 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informá cos en Red.

1. Colaborar e asis r ao superior en asuntos da súa competencia.
2. Asis r  ao seu superior  no exercicio das súas funcións e subs tuílo nos supostos de ausencia,  baixa ou

enfermidade.
3. Executar os traballos do seu ámbito que lle sexa encomendados.
4. Velar por unha xes ón eficiente do servizo propoñendo o seu superior xerárquico aqueles cambios que 

es me oportunos de cara a aumentar a súa eficiencia.
5. Responsabilizarse das operacións de carácter informá co relacionadas cos procesos de xes ón de persoal 

(nóminas, Seguridade Social, xes ón económica...)... 
6. Par cipar e impulsar a implantación das novas tecnoloxías no ámbito competencial do servizo ao que está 

adscrito.
7. Prestar asistencia aos departamentos municipais que o requiran nos asuntos relacionados co seu servizo.
8. Elaborar informes técnicos, propostas de resolución, modelos de documento de calquera natureza 

relacionados co seu área de traballo que se lle encomenden polo seu superior xerárquico.
9. Realizar as propostas de gastos e necesidades de persoal do seu ámbito  á xefatura inmediata.
10. Elaborar pregos e valoración das ofertas correspondentes a súa área de traballo.
11. Solicitar, tramitar e xus ficar subvencións rela vas a súa área de traballo.
12. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas

có seu ámbito de traballo.
13. Atender  aos  usuarios/as  do  servizo  ou  unidade  cando  por  razóns  da  complexidade  dos  asuntos  sexa

requirido para elo.
14. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo

cando se lle requira.
15. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
16. Formarse profesionalmente e promover, de ser o caso, a formación do seu persoal da sección.
17. Realizar aquelas outras tarefas a ns ao posto que se lle encomenden ou resulten necesarias por razóns de

servizo no eido da súa competencia.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

77 35 75 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a especialista TIC ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E
CIDADANÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 71/218/1 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informá cos en Red.
Funcións principais:

1. Realizar a atención aos usuarios e provedores.
2. Prestar  apoio  técnico  aos  dis ntos  departamentos  detectando  as  súas  necesidades  e  implementando

solucións ás incidencias que poidan xurdir cos dis ntos programas informá cos, aplicación e infraestuturas
tecnolóxicas.

3. Copias de seguridade
4. Configuración de equipos informá cos.
5. Instalación e actualización de so ware.
6. Control de incidencias na prestación do servizo e realización de mantementos preven vos.
7. Verificar e controlar a correcta u lización de todo o material informá co e TIC, comunicando as necesidades

de reposición de material funxible aos seus superiores.
8. Controlar e realizar o mantemento do servizo de conexión, variación e cableado de telefonía.
9. Supervisar  o  cumprimento  das  obrigas  asumidas  polas  empresas  externas  adxudicatarias  dos  contratos

relacionados coa súa área de traballo.
10. Resolver incidencias de actuaciones derivadas da explotación dos dis ntos programas informá cos en vigor,

prestando especial atención á op mización de medios materiais e humanos.
11. Velar polo correcto mantemento e desenvolvemento das dis ntas aplicacións de xes ón e das infraestuturas

TIC dando conta ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir ao respecto.
12. Elaborar informes rela vos a súa área de traballo.
13. Elaborar toda a documentación administra va necesaria para a súa área de traballo.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 27 60 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a especialista TIC ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E
CIDADANÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 71/218/2 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informá cos en Red.
Funcións principais:

1. Realizar a atención aos usuarios e provedores.
2. Prestar  apoio  técnico  aos  dis ntos  departamentos  detectando as  súas  necesidades e  implementando

solucións  ás  incidencias  que  poidan  xurdir  cos  dis ntos  programas  informá cos,  aplicación  e
infraestuturas tecnolóxicas.

3. Copias de seguridade
4. Configuración de equipos informá cos.
5. Instalación e actualización de so ware.
6. Control de incidencias na prestación do servizo e realización de mantementos preven vos.
7. Verificar  e  controlar  a  correcta  u lización  de  todo  o  material  informá co  e  TIC,  comunicando  as

necesidades de reposición de material funxible aos seus superiores.
8. Controlar e realizar o mantemento do servizo de conexión, variación e cableado de telefonía.
9. Supervisar o cumprimento das obrigas asumidas polas empresas externas adxudicatarias dos contratos

relacionados coa súa área de traballo.
10. Resolver incidencias de actuaciones derivadas da explotación dos dis ntos programas informá cos en

vigor, prestando especial atención á op mización de medios materiais e humanos.
11. Velar  polo  correcto  mantemento  e  desenvolvemento  das  dis ntas  aplicacións  de  xes ón  e  das

infraestuturas TIC dando conta ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir ao respecto.
12. Elaborar informes rela vos a súa área de traballo.
13. Elaborar toda a documentación administra va necesaria para a súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 27 60 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a especialista TIC ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E
CIDADANÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 71/218/3 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informá cos en Red.
Funcións principais:

1. Realizar a atención aos usuarios e provedores.
2. Prestar  apoio  técnico  aos  dis ntos  departamentos  detectando as  súas  necesidades e  implementando

solucións  ás  incidencias  que  poidan  xurdir  cos  dis ntos  programas  informá cos,  aplicación  e
infraestuturas tecnolóxicas.

3. Copias de seguridade
4. Configuración de equipos informá cos.
5. Instalación e actualización de so ware.
6. Control de incidencias na prestación do servizo e realización de mantementos preven vos.
7. Verificar  e  controlar  a  correcta  u lización  de  todo  o  material  informá co  e  TIC,  comunicando  as

necesidades de reposición de material funxible aos seus superiores.
8. Controlar e realizar o mantemento do servizo de conexión, variación e cableado de telefonía.
9. Supervisar o cumprimento das obrigas asumidas polas empresas externas adxudicatarias dos contratos

relacionados coa súa área de traballo.
10. Resolver incidencias de actuaciones derivadas da explotación dos dis ntos programas informá cos en

vigor, prestando especial atención á op mización de medios materiais e humanos.
11. Velar  polo  correcto  mantemento  e  desenvolvemento  das  dis ntas  aplicacións  de  xes ón  e  das

infraestuturas TIC dando conta ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir ao respecto.
12. Elaborar informes rela vos a súa área de traballo.
13. Elaborar toda a documentación administra va necesaria para a súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 27 60 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a especialista TIC ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E
CIDADANÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO B CONCURSO 1 21 SERVIZO DE INFORMÁTICA

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. 71/218/4 NS

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informá cos en Red.
Funcións principais:

1. Realizar a atención aos usuarios e provedores.
2. Prestar  apoio  técnico  aos  dis ntos  departamentos  detectando as  súas  necesidades e  implementando

solucións  ás  incidencias  que  poidan  xurdir  cos  dis ntos  programas  informá cos,  aplicación  e
infraestuturas tecnolóxicas.

3. Copias de seguridade
4. Configuración de equipos informá cos.
5. Instalación e actualización de so ware.
6. Control de incidencias na prestación do servizo e realización de mantementos preven vos.
7. Verificar  e  controlar  a  correcta  u lización  de  todo  o  material  informá co  e  TIC,  comunicando  as

necesidades de reposición de material funxible aos seus superiores.
8. Controlar e realizar o mantemento do servizo de conexión, variación e cableado de telefonía.
9. Supervisar o cumprimento das obrigas asumidas polas empresas externas adxudicatarias dos contratos

relacionados coa súa área de traballo.
10. Resolver incidencias de actuaciones derivadas da explotación dos dis ntos programas informá cos en

vigor, prestando especial atención á op mización de medios materiais e humanos.
11. Velar  polo  correcto  mantemento  e  desenvolvemento  das  dis ntas  aplicacións  de  xes ón  e  das

infraestuturas TIC dando conta ao seu responsable de calquera incidencia que poida xurdir ao respecto.
12. Elaborar informes rela vos a súa área de traballo.
13. Elaborar toda a documentación administra va necesaria para a súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 27 60 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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72 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E ATENCIÓN CIDADÁ

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de servizo ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E
CIDADANÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A1/A2 CONCURSO 1 26 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E ATENCIÓN

CIDADÁ

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. TEC. 72/208 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Doutor/a, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente.
Funcións principais:

18. Dirixir  conforme as instrucións establecidas  polo seu superior  xerárquico e,  baixo a súa supervisión,  tódalas
unidades adscritas ao seu servizo, comprendendo as seguintes tarefas:
f)  Impar r instrucións concretas sobre o exercicio das funcións propias da unidade, incluíndo a elaboración de

modelos de documentos dos diferentes trámites administra vos. 
g) Distribuír tarefas entre as dis ntas unidades adscritas ao servizo
h) Supervisión e control do correcto funcionamento das súas unidades.
i) Elaborar informes e propostas en materia de planificación e execución de ingresos e gastos correspondentes

ao seu servizo.
j) Elaborar informes e propostas en materia de organización e funcionamento do seu servizo. 

19. Representar ao servizo  ante calquera ins tución pública ou privada relacionada coa súa ac vidade profesional.
20. Fomentar as dinámicas de creación de empresas e a innovación no eido local.
21. Promover ac vidades relacionadas co desenvolvemento local.
22. Elaboración de proxectos de ordenanzas e regulamentos e outras disposicións de carácter xeral no ámbito das

súas funcións, baixo a supervisión do seu superior xerárquico.
23. Elaboración de proxectos de plans e programas de xes ón de servizos e/ou inves mentos ou subvencións, baixo

a supervisión do seu superior xerárquico.
24. Elaborar os documentos e propostas de resolución de expedientes correspondentes a súa área de traballo que

se lle encomenden.
25. Asesorar e informar ós usuarios/as nos asuntos rela vos á súa área de traballo.
26. Elaborar propostas dos orzamentos anuais do servizo e controlar a súa execución.
27. Elaborar informes de carácter técnico.
28. Realizar estudos que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de xes ón de cara a aumentar a eficiencia

do servizo.
29. Supervisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo.
30. Asis r as diferentes Comisións ou reunións con outras ins tucións e/ou en dades privadas, relacionadas co seu

ámbito de traballo.
31. Supervisar a correcta tramitación administra va dos expedientes prestando apoio ao persoal administra vo en

tarefas de rango superior.
32. Formar parte das mesas de contratación e dos procesos selec vos relacionados co seu ámbito de traballo.
33. Asumir as funcións de responsable dos contratos da súa área que se lle encomenden
34. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo
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95 65 100 60 5 5 0

Outras condicións do posto:
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7201 SECCIÓN ATENCIÓN CIDADÁ (SAC)

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Xefe/a de sección ÁREA

ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E
CIDADANÍA

Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición
FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E ATENCIÓN

CIDADÁ
SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,

CEMITERIO E REXISTRO

Escala
Subescala 
e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST. 7201/18 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: 
Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de grao ou 
equivalente.
Funcións principais: 

1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do
posto de traballo.

2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións establecidas polo seu superior jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento  das  instrucións  marcadas polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO

Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de negociado Rexistro ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 21 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA 720101/144 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Dirixir conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico correspondente e, baixo a súa supervisión, a
súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:

a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio 

das funcións propias do negociado.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao negociado.
d) Supervisión do correcto funcionamento do negociado, dando conta ao seu responsable de 

calquera incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do seu negociado.

2.- Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira unha
cualificación superior.
3.-  Elaborar e tramitar os documentos integrantes dos expedientes de negociado, baixo a dirección do seu superior.
Exceptúanse da cláusula anterior, aqueles documentos que pola súa complexidade sexan encomendados a un técnico.
4.- Supervisar o desenvolvemento das instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes polo persoal ao
seu cargo.
5.- Realizar os tramites administra vos relacionados coa xes ón dos expedientes do seu negociado.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 7 50 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo Rexistro ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720101/30 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución,  priorización  e  control  do  traballo  a  realizar  así  como  elevar  propostas  de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de grupo Esta s ca ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720102/30 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Determinación,  distribución,  priorización  e  control  do  traballo  a  realizar  así  como  elevar  propostas  de

mellora de funcionamento e organización. 
4. Atender ao público presencial, telefonica e telema camente.
5. Informar sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
6. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
7. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
8. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
9. Executar as instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes recibidas polo seu superior

xerárquico.
10. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos á súa área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

55 7 47 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de negociado ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C1 CONCURSO 1 21 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. ADMTVA. 720102/144 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de bacharel ou Técnico ou FP de 2º grao ou equivalente.

Funcións principais:
1.- Dirixir conforme as instrucións establecidas polo seu superior xerárquico correspondente e, baixo a súa supervisión, a
súa unidade administra va, comprendendo as seguintes tarefas:

a) Atender e informar ao público presencial, telefónica e telema camente.
b) Velar polo cumprimento das instrucións marcadas polo seu superior xerárquico sobre o exercicio 

das funcións propias do negociado.
c) Distribuír as tarefas entre o persoal adscrito ao negociado.
d) Supervisión do correcto funcionamento do negociado, dando conta ao seu responsable de 

calquera incidencia.
e) Xes onar a tramitación e control de expedientes e os procesos administra vos.
f) Detectar necesidades e propoñer melloras  de funcionamento do seu negociado.

2.- Informar sobre os trámites administra vos rela vos á súa área de traballo cando dita información non requira unha
cualificación superior.
3.-  Elaborar e tramitar os documentos integrantes dos expedientes de negociado, baixo a dirección do seu superior.
Exceptúanse da cláusula anterior, aqueles documentos que pola súa complexidade sexan encomendados a un técnico.
4.- Supervisar o desenvolvemento das instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes polo persoal ao
seu cargo.
5.- Realizar os tramites administra vos relacionados coa xes ón dos expedientes do seu negociado.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

70 7 50 20 5 5 0
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720101/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos sinxelos  mediante a u lización dos modelos  preestablecidos  polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720101/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos  informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720102/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos  informá cos  e tecnolóxicos  necesarios  para  o  correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos  mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e a  xes ón  de expedientes  recibidas  polo seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720102/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos sinxelos  mediante  a u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720102/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos  informá cos  e tecnolóxicos  necesarios  para  o  correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos  mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e a  xes ón  de expedientes  recibidas  polo seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720102/32/4 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720102/32/5 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720102/32/6 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720102/32/7 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar aos cidadáns sobre os trámites administra vos de escasa complexidade rela vos á súa área de traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos  sinxelos  mediante  a  u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720103/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do posto

de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar  documentos  administra vos sinxelos  mediante  a u lización dos modelos  preestablecidos  polo  seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720103/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos  informá cos  e tecnolóxicos  necesarios para  o  correcto desempeño do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns sobre  os  trámites  administra vos  de escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos  polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o arquivo  e a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN DE ESTATÍSTICA, PADRÓN,
CEMITERIO E REXISTRO

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 720103/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos  informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

720204BRIGADA DE CEMITERIOS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

BRIGADA DE CEMITERIOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE OFICIOS 720104/29 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Distribuír  o  traballo  entre  o  persoal  da  Brigada,  nas  tarefas  de  instalación,  mantementos  preven vos  e

reparacións de obras de competencia municipal.
2. Propoñer melloras que garantan unha maior eficacia e eficiencia da Brigada.
3. Controlar  e  supervisar  ó  persoal  ó  seu  cargo  de  acordo  coas  instrucións  recibidas  dos  seus  superiores

xerárquicos. 
4. Elaborar o cadro de vacacións e quendas de traballo do persoal ao seu cargo.
5. Velar polo correcto manexo das dis ntas chaves das dependencias ao seu cargo.
6. Realizar actuacións nas tarefas de mantemento e conservacións das instalacións municipais, segundo a súa

categoría de mando directo.
7. Elaborar  partes  de  traballo  e propostas  de gastos,  segundo as necesidades  da  Brigada dando conta  das

mesmas ao seu superior xerárquico.  
8. Cumprir e facer cumprir a norma va vixente en relación coa prevención de riscos laborais.
9. Realizar  ao  seu  superior  xerárquico  propostas  de compras  de maquinaria  e ferramenta e supervisión  da

correcta recepción.
10. Velar polo correcto cumprimento das normas de seguridade e sinalización adecuadas.
11. Velar polo control do cumprimento do contrato das empresas adxudicatarias  relacionadas co seu ámbito de

traballo.
12. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarios para realizar o seu come do

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 15 45 10 7 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial sepultureiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

BRIGADA DE CEMITERIOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE 

OFICIOS
720104/102/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Vixiar e controlar os accesos ao cemiterio municipal.
2. Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos cemiterio municipal.
3. Apertura e peche de portas e luces. 
4. Realizar o mantemento básico do cemiterio municipal, realizando traballos sinxelos de xardinería, albanelería,

carpintería e outros oficios.
5. Realizar inhumacións e exhumacións.
6. Coidar do perfecto estado das ferramentas e maquinaria necesarias para realizar as funcións. 
7. Prestar soporte por necesidades organiza vas nas brigadas de servizos sempre en cando non sexa necesario

atender os cemiterios municipais.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 7 30 10 30 30 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial sepultureiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

BRIGADA DE CEMITERIOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE 

OFICIOS
720104102/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Vixiar e controlar os accesos ao cemiterio municipal.
2. Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos cemiterio municipal.
3. Apertura e peche de portas e luces. 
4. Realizar o mantemento básico do cemiterio municipal, realizando traballos sinxelos de xardinería, albanelería,

carpintería e outros oficios.
5. Realizar inhumacións e exhumacións.
6. Coidar do perfecto estado das ferramentas e maquinaria necesarias para realizar as funcións. 
7. Prestar soporte por necesidades organiza vas nas brigada de servizos sempre en cando non sexa necesario

atender os cemiterios municipais.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 7 30 10 30 30 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial sepultureiro/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

BRIGADA DE CEMITERIOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE 

OFICIOS
720104/102/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

1. Vixiar e controlar os accesos ao cemiterio municipal.
2. Custodiar e manexar as dis ntas chaves dos cemiterio municipal.
3. Apertura e peche de portas e luces. 
4. Realizar o mantemento básico do cemiterio municipal, realizando traballos sinxelos de xardinería, albanelería,

carpintería e outros oficios.
5. Realizar inhumacións e exhumacións.
6. Coidar do perfecto estado das ferramentas e maquinaria necesarias para realizar as funcións. 
7. Prestar soporte por necesidades organiza vas nas brigada de servizos sempre en cando non sexa necesario

atender os cemiterios municipais.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 7 30 10 30 30 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

BRIGADA DE CEMITERIOS

Escala
Subescala e 
categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS 720104/42/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando

se requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 14
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

BRIGADA DE CEMITERIOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./PERSOAL DE
OFICIOS

720104/42/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

Dificultade técnica
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 14 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

BRIGADA DE CEMITERIOS

Escala
Subescala e 
categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E.
SVS. ESP./PERSOAL 
DE OFICIOS

720104/42/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Realizar, baixo as instrucións do seu superior xerárquico, as  tarefas de instalación, mantementos preven vos

e reparacións das instalacións municipais en función da brigada á que estea adscrito (traballos de pintura,
fontanería, albanelería, carpintería, xardinería, electricidade e similares).

2. Velar polo correcto mantemento e conservación das instalacións dando conta o seu responsable de calquera
incidencia que poida xurdir.

3. Vixiar e controlar o bo estado das instalacións e o seu mobiliario urbano dando conta o seu responsable de
calquera incidencia que poida exis r.

4. Condución de vehículos cando se requira sempre que esté en posesión do carne necesario.
5. Carga e descarga de materiais.
6. Coidar e manter  a adecuada limpeza e posta a punto dos equipos e da maquinaria.
7. Realizar  nos equipos e maquinaria pequenas reparacións preven vas que resulten  necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que puída exis r.
9. Realizar a montaxe e a desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

30 7 30 21 16 14
Outras condicións do posto:
Ocupado por persoal laboral
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7203 SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E MERCADOS LOCAIS

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo
 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Xefe/a de sección ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal Grupo Forma de

provisión
Nº 
prazas

Nivel Unidade de adscrición:

FUNCIONARIO A2 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

Escala Subescala  e
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.X. XEST. 7203/18 S

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Título de Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título universitario de
grao ou equivalente.

Funcións principais: 
1. Manexar ordenadores e aplica vos informá cos e tecnolóxicos necesarios para o correcto desempeño do

posto de traballo.
2. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
3. Colaborar na avaliación e implantación das novas tecnoloxías
4. Dirixir,  conforme ás instrucións establecidas polo seu superior  jerárquico correspondente e baixo a súa

supervisión, todas as unidades adscritas a súa sección, comprendendo as seguintes tarefas:
5. Velar  polo  cumprimento  das  instrucións  marcadas  polo/a  seu  superior  sobre  o  exercicio  das  funcións

propias da sección.
6. Distribuír as tarefas entre as dis ntas unidades adscritas á sección.
7. Supervisión do correcto funcionamento das súas unidades, dando conta ao seu responsable de calquera

incidencia.
8. Elaborar  informes  e  propostas  en  materia  de  planificación  e  execución  de  ingresos  e  gastos

correspondentes á sección.
9. Detectar necesidades e propoñer melloras de funcionamento da súa sección.
10. Ditar instrucións concretas sobre o arquivo e a xes ón de expedientes ao persoal ao seu cargo.
11. Elaborar pregos de prescricións técnicas de contratos rela vos á súa área de traballo, baixo a supervisión

do superior xerárquico.
12. Emi r  informes  respecto  ás  solicitudes,  alegacións,  reclamacións  ou  recursos  administra vos  en

expedientes relacionados coa súa área de traballo.
13. Realizar tarefas de asistencia técnica á sección mediante emisión de informes ou xes ón de expedientes

correspondentes  á  súa  área  de  traballo  ou  par cipación  en  mesas  de  contratación,  comisións  de
valoracións ou órganos de selección de persoal.

14. Exercer as funcións de responsable dos contratos que se lle encomenden.
15. Realizar estudios, memorias ou propostas propias da súa categoría, referidas ao seu ámbito funcional.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 15 80 50 5 5 0
Outras condicións do posto:

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
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DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 7203/32/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e  aplica vos  informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto  desempeño  do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a superior Par cipación 
Cidadá

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E ATENCIÓN
CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS 

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC. SUP. 7203/91/1 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en Psicoloxía ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Prestar atención directa aos usuarios/as nas dependencias municipais orientando e asesorando cando se requira.
2.- Organizar campañas de divulgación, charlas ou eventos rela vos á súa área de traballo.
3.- Impulsar campañas de dinaminación social entre a cidadanía e as asociación locais.
4.- Elaborar programas que fomenten a par cipación cidadá: orzamentos par cipa vos, queixas e suxerencias,…
5.- Elaborar plans e programas que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de cara a aumentar a eficiencia do
servizo.
6.- Colaborar na implantación de sistemas de relación coa cidadanía mediante os novos medios de comunicación social
e a e-administración.
7.- Colaborar coas dis ntas en dades públicas e privadas competentes no eido social
8.- Realizar informes, estudos e esta s cas rela vas ao seu ámbito de traballo.
9.-  Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito
competencial
10.- Elaborar os informes e tramitar os expedientes relacionados coa súa área de traballo.
11.- Elaborar documentos e todo po de informes relacionados co seu ámbito competencial
12.- Supevisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
Posto a extinguir Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 
DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO:  Técnico/a superior Par cipación 
Cidadá

ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de

provisión
Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO A1 CONCURSO 1 25 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E ATENCIÓN
CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS 

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. TEC SUP 7203/91/2 S

REQUISITOS DO POSTO

Titulación esixida: Título de Licenciado/a en Socioloxía ou Título universitario de grao e máster ou equivalente.
Funcións principais:
1.- Prestar atención directa aos usuarios/as nas dependencias municipais orientando e asesorando cando se requira.
2.- Organizar campañas de divulgación, charlas ou eventos rela vos á súa área de traballo.
3.- Impulsar campañas de dinaminación social entre a cidadanía e as asociación locais.
4.- Elaborar programas que fomenten a par cipación cidadá: orzamentos par cipa vos, queixas e suxerencias,…
5.- Elaborar plans e programas que permitan a posta en marcha de novas dinámicas de cara a aumentar a eficiencia do
servizo.
6.- Colaborar na implantación de sistemas de relación coa cidadanía mediante os novos medios de comunicación social
e a e-administración.
7.- Colaborar coas dis ntas en dades públicas e privadas competentes no eido social
8.- Realizar informes, estudos e esta s cas rela vas ao seu ámbito de traballo.
9.-  Elaborar pregos de prescricións técnicas necesarios para a contratación de servizos relacionados co seu ámbito
competencial
10.- Elaborar os informes e tramitar os expedientes relacionados coa súa área de traballo.
11.- Elaborar documentos e todo po de informes relacionados co seu ámbito competencial
12.- Supevisar o correcto cumprimento dos contratos relacionados coa súa área de traballo

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

87 25 70 40 5 5 0
Outras condicións do posto:
posto a extinguir Ocupado por persoal laboral
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Axente de consumo ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. TEC AUX. 7203/34 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender,  orientar,  apoiar  e  asesorar,  en  materia  de  súa  competencia,  aos  cidadáns,  que  soliciten

información ou documentación.
2. Coordinar as inicia vas da cidadanía nas materias vinculadas a consumo.
3. Poñer a disposición da cidadanía os plans, programas e dereitos existentes en materia de consumo, así

como  os  procedementos  administra vos  e  servizos  que  presta,  a  través  de  medios  impresos  e
informá cos, entre outros.

4. Recibir,  tramitar  e  levar  un  rexistro  automa zado  das  denuncias,  queixas,  reclamos,  suxerencias  e
pe cións formuladas en materia de consumo dando traslado das mesmas ao departamento municipal ou
organismo correspondente.

5. Realizar as xes óns administra vas encomendadas con respecto da Oficina de Consumo, en par cular
mantendo actualizada a tramitación das denuncias, queixas, reclamos, suxerencias ou pe cións.

6. Dar cumprimento das ordenanzas municipais rela vas á xes ón dos asuntos correspondentes.
7. Propoñer  ao  seu  superior  xerárquico  aqueles  proxectos  e  calquera  outra  inicia va  en  beneficio  da

comunidade.
8. Realizar a custodia do arquivo de expedientes e o seu mantemento. 

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 7203/32/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
10. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
11. Manexar  ordenadores  e  aplica vos  informá cos  e  tecnolóxicos  necesarios  para  o correcto  desempeño  do

posto de traballo.
12. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
13. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade  rela vos  á  súa  área  de

traballo.
14. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos polo seu

superior xerárquico.
15. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
16. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
17. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o  arquivo  e  a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
18. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Auxiliar administra vo/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.X. AUX. 7203/32/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Atender ao público presencial, telefónica e telema camente.
2. Manexar  ordenadores  e aplica vos  informá cos  e tecnolóxicos  necesarios para  o  correcto desempeño do

posto de traballo.
3. Coidar e manter as ferramentas, o material e a maquinaria u lizada.
4. Informar  aos  cidadáns  sobre  os  trámites  administra vos  de  escasa  complexidade rela vos  á  súa  área  de

traballo.
5. Elaborar documentos administra vos sinxelos mediante a u lización dos modelos preestablecidos  polo seu

superior xerárquico.
6. Realizar a introdución de datos nas ferramentas de traballo empregadas no seu ámbito de actuación.
7. Realizar liquidacións que conleven operacións de cálculo sinxelo e elaborar presupostos de asuntos que non

requiran especialidade técnica algunha.
8. Executar  as  instrucións  concretas  sobre  o arquivo  e a  xes ón  de  expedientes  recibidas  polo  seu  superior

xerárquico.
9. Fotocopiar, ensobrar, sellar e dixitalizar documentos rela vos ao seu área de traballo.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

50 7 45 10 5 5 0
Outras condicións do posto:
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720301 PRAZAS E MERCADOS
FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Encargado/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 18 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

PRAZAS E MERCADOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 720301/29 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

60 15 45 10 7 5 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial vixiante recadador/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

PRAZAS E MERCADOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./COM. ESP. 720301/159/1 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Comprobar  que  os  postos  existentes  nos  mercdos  cumpren  os  requisitos  establecidos  nos  permisos

municipais.
2. Verificar que o correcto desenvolvemento dos mercados axústase ás condicións e obrigas establecidas na

norma va específica.
3. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
4. Realizar tarefas de cobro, co manexo e traslado de fondos dos cobros realizados cando sexa requirido
5. Levantar acta das incidencias detectadas nos mercados municipais, dando conta o responsable do servizo das

mesmas.
6. Informar aos usuarios dos mercados municipais de cues ón sinxelas: horarios, tarifas, procedementos,…
7. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarias para realizar o seu come do

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 35 10 13 12 0
Outras condicións do posto:
É operario de xardíns
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial vixiante recadador/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

PRAZAS E MERCADOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./COM ESP. 720301/159/2 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Comprobar  que os postos  existentes  nos  mercdos  cumpren  os  requisitos  establecidos  nos  permisos

municipais.
2. Verificar que o correcto desenvolvemento dos mercados axústase ás condicións e obrigas establecidas

na norma va específica.
3. Revisar  as  instalacións  onde  desenvolve  o  seu  traballo  dando  conta  ao  seu  superior  xerárquico  de

calquera incidencia que poida exis r.
4. Realizar tarefas de cobro, co manexo e traslado de fondos dos cobros realizados cando sexa requirido
5. Levantar  acta  das  incidencias  detectadas  nos  mercados  municipais,  dando  conta  o  responsable  do

servizo das mesmas.
6. Informar aos usuarios dos mercados municipais de cues ón sinxelas: horarios, tarifas, procedementos,…
7. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarias para realizar o seu come do

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 35 10 13 12 0
Outras condicións do posto:
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     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Oficial vixiante recadador/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº prazas Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO C2 CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

PRAZAS E MERCADOS
Escala Subescala e categoría Código de posto: Tipoloxía de posto:
A.E. SVS. ESP./COM ESP. 720301/159/3 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Graduado escolar, FP 1º grao, graduado en ESO ou equivalente.

Funcións principais:
1. Comprobar  que  os  postos  existentes  nos  mercdos  cumpren  os  requisitos  establecidos  nos  permisos

municipais.
2. Verificar que o correcto desenvolvemento dos mercados axústase ás condicións e obrigas establecidas na

norma va específica.
3. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
4. Realizar tarefas de cobro, co manexo e traslado de fondos dos cobros realizados cando sexa requirido
5. Levantar acta das incidencias detectadas nos mercados municipais, dando conta o responsable do servizo das

mesmas.
6. Informar aos usuarios dos mercados municipais de cues ón sinxelas: horarios, tarifas, procedementos,…
7. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarias para realizar o seu come do

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

40 7 35 10 13 12 0
Outras condicións do posto:

511



     Concello de Lugo. Fichas de descrición de postos de traballo

FICHA DE DESCRICIÓN DO POSTO DE TRABALLO Concello de Lugo 

DENOMINACIÓN DO POSTO DE TRABALLO: Operario/a vixiante recadador/a ÁREA
ÁREA FUNCIONAL DE CONCELLO E

CIDADANÍA
Tipo de persoal: Grupo Forma de provisión Nº 

prazas
Nivel Unidade de adscrición

FUNCIONARIO AP CONCURSO 1 16 SERVIZO DE PARTICIPACIÓN E
ATENCIÓN CIDADÁ

SECCIÓN PARTICIPACIÓN CIDADÁ E
MERCADOS LOCAIS

PRAZAS E MERCADOS

Escala
Subescala e 
categoría

Código de posto: Tipoloxía de posto:

A.E. SVS. ESP./COM ESP 720301/158 NS

REQUISITOS DO POSTO
Titulación esixida: Non se esixe tulación prevista no sistema educa vo.

Funcións principais:
1. Colaborar na comprobación dos postos existentes nos mercdos.
2. Revisar as instalacións onde desenvolve o seu traballo dando conta ao seu superior xerárquico de calquera

incidencia que poida exis r.
3. Realizar tarefas de cobro cando se lle requira.
4. Levantar acta das incidencias detectadas nos mercados municipais, dando conta o responsable do servizo das

mesmas.
5. Coidar do perfecto estado da maquinaria e ferramentas necesarias para realizar o seu come do
6. Realizar o montaxe e desmontaxe do material requirido para a organización de eventos municipais cando se

requira 
7. Realizar nos equipos e maquinaria pequeñas reparacións preven vas que resulten necesarias sempre que

para a súa execución non resulte necesaria unha especial cualificación.
8. Informar aos tulares dos postos das súas obrigas no referente ao uso das instalación municipais.

FACTORES VALORACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO
Dificultade técnica Dedicación Responsabilidade Incompa bilidade Penosidade Perigosidade Sobreesforzo

35 7 33 17 12 0
Outras condicións do posto:

512


