ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 24 de marzo de 2009

ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Dª Elena Maure Noia
D. José Manuel Mariño Mendoza

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
D. Xesús López Carreira

Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e dezanove minutos do día vinte e catro de
marzo de dous mil nove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez,
coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co
obxecto de realizar sesión ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr. Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. González Yebra-Pimentel..
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(394).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión
2(395).NOMEAMENTO INTERINO DE DÚAS AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN XERAL PARA O SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL. EXPTE. 18878/220.

S.extr.urx. 24.03.09

Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de Intervención Xeral, do 20.03.09,
dáse conta do informe-proposta do técnico de Organización, do 13.03.09, conformado pola
xefa do Servizo de Recursos Humanos, e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, que di o seguinte:
Antecedentes:
No cadro de persoal municipal correspondente ó presente ano 2009, aprobado polo Pleno da Corporación na súa sesión de 22 de decembro de 2008, figuran vacantes, entre outras, dúas prazas prazas
de Auxiliar de Administración Xeral, de nova creación no Orzamento do presente ano, con posto de
igual denominación no Servizo de Benestar Social, que son necesarias cubrir para garanti-lo normal
funcionamento do referido Servizo, tal e como se reflexa no escrito de data 23 de febreiro de 2009,
asinado polo Xefe da Area de Benestar Social.
O concelleiro-delegado da área de xestión Municipal, a través de instrucción de servizo de data 12
de marzo seguinte, autorizou os referidos nomeamentos.
Na derradeira Oferta de Emprego Público convocada por este concello, incluironse 14 prazas de
Auxiliar de Administración xeral, quedando un total de catro aspirantes, que tendo aprobados tódolos exercicios da oposición non obtiveron praza, segundo previsto no artigo 61.8 da Lei 7/2007, de
12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, pero que posteriormente foron nomeadas interinamente por acordos do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de data 29 de novembro
e da Xunta de Goberno Local de 28 de decembro de 2007, respectivamente, polo que na actualidade
a referida lista atópase esgotada. Nembargantes, a aspirante que figura no primeiro lugar da referida lista Dª. Laudelina Fernández Fernández, D.N.I, 35.564.817-D, mediante escrito de data 26 de
febreiro de 2009, solicita a súa reincorporación a lista de substitucións, toda vez que con data 15 de
febreiro anterior, produciuse o seu cesamento como auxiliar administrativo da Xerencia Municipal
de Urbanismo.
Asi mesmo, na referida oferta de emprego, incluironse tamén cinco prazas de Administrativo/a de
Administración xeral, quedando un total de vinteoito aspirantes, que tendo aprobados tódolos exercicios da oposición non obtiveron praza, segundo previsto no artigo 61.8 da Lei 7/2007, de 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. Nembargantes, a referida lista tamén atópase es gotada, toda vez que a totalidade das aspirantes ben renunciaron por escrito a ser nomeadas funcionarias interinas, foron nomeadas interinamente ou xa contan coa condición de funcionarias de carreira noutra Administración, polo que na actualidade a referida lista atópase tamén esgotada.
Nembargantes, a aspirante que figura no posto número vintecatro da referida lista de substitucións,
Dª. Mª. Concepción Collazo Saavedra, D.N.I. 36.063.966-N, mediante escrito de data 16 de febreiro
de 2009, solicita a súa reincorporación a citada lista, toda vez que con data 15 de febreiro anterior,
produciuse o seu cesamento tamén como auxiliar administrativo da Xerencia Municipal de Urbanismo.
Os efectos de proceder a cobertura interina das prazas que figuran no parágrafo primeiro desta pro posta, foron requeridas as aspirantes Dª. Laudelina Fernández Fernández, D.N.I, 35.564.817-D e,
Dª. Mª. Concepción Collazo Saavedra, D.N.I. 36.063.966-N, das listas de substitucións de referencia, aceptando expresamente éstas, mediante escrito de 13 de marzo actual, optar ó referido nomea mento interino ata que se resolva a súa cobertura definitiva a traves das probas selectivas corres -

pondentes a oferta de emprego público correspondente o presente ano 2009 ou se non fose convocada, a primeira que convoque éste Concello.
Fundamentación xurídica
Consonte ao artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público
(BOE Nº 89, do venres 13 de abril do 2007) os funcionarios interinos son aqueles que, por razóns
expresamente xustificadas de necesidade e urxencia, son nomeados como tales para o desempeño de
funcións propias de funcionarios de carreira, cando se dé algunha das circunstancias consignadas
no devandito precepto, entre as cales se atopa o exceso ou acumulación de tarefas por prazo máximo
de seis meses, dentro dun periodo de doce meses (apartado d) e, a existencia de prazas vacantes
cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira (apartado a). A selección de
funcionarios interinos haberá de realizarse mediante procedementos áxiles, que respetarán en todo
caso os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.
O nomeamento deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o ingreso no Corpo
ó que pertenza a praza. Dito nomeamento será revocado, ademais de polas causas previstas no artigo 63 do referido Estatuto Básico do Empregado Público, cando finalice a causa que deu lugar o
seu nomeamento, dacordo co art. 10 apartado 3, neste caso cando a praza que desempeñe interinamente sexa provista polo procedemento legalmente establecido.
O cesamento dos funcionarios interinos producirase cando finalice a causa que deu lugar ao seu
nomeamento, ademáis de polas causas consignadas no artigo 63. Aos funcionarios interinos seralles
aplicable, en canto sexa adecuado á natureza da súa condición, o réxime xeral dos funcionarios de
carreira.
Os funcionarios interinos deberán reunir, en todo caso, os requisitos xerais de titulación e as demáis
condicións esixidas para participar nas probas de acceso aos correspondentes corpos ou escalas
como funcionarios de carreira.
Asemade, e segundo o disposto no artigo 23.2 da Lei 2/2008, de Orzamentos Xerais do Estado para
o ano 2009, non se procederá a contratación temporal nin o nomeamento de funcionarios interinos
do artigo 10.1 da Lei 7/2007, salvo en casos excepcionales e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, como é o caso.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ó corpo ó que pertenza a vacante (posto
cód. 138 da RPT vixente, aprobada pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión de 21 de xaneiro de
2009).
Asi mesmo, o artigo 10.2 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público,
establece que a selección de funcionarios interinos farase mediante procedimientos axiles que respetarán en todo caso os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.
De conformidade co disposto no apartado “Outras disposicións comúns” das bases xerais publicadas no BOP de 9 de xuño de 2006, e DOGA de 21 de novembro seguinte, referentes á oferta de em prego público do ano 2005, “os candidatos que non tendo superado o proceso selectivo aprobasen
tódalas probas da fase de oposición para ingreso nos correspondentes grupos, corpos, escalas, formarán parte dunha lista de substitucións ordenada en función da puntuación obtida, de maior a menor, ós efectos de poder ser nomeados ou contratados como persoal interino ou laboral.

S.extr.urx. 24.03.09

Consecuentemente, deben entenderse cumprimentados e darse por respetados os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade na convocatoria para proceder ó nomeamentos propostos en
rexime de interinidade, xa que as citadas candidatas superaron os exercicios da oposición para a cobertura de auxiliar e/ou administrativo/a de Administración Xeral.
Por isto, de conformidade co disposto no artigo 127.1.h, da Lei 7/1985, do 2 de Abril, Reguladora de
Bases de Réxime Local, en redacción dada pola Lei 57/2003, o Técnico de Organización que subs cribe, coa conformidade da xefatura do Servizo de Recursos Humáns, propón á Xunta de Goberno
Local, previa informe de fiscalización da Intervención Xeral, a aprobación da seguinte,
PROPOSTA:
“Primeiro.- Declara-la urxencia para proceder á cobertura interina de dúas prazas vacantes de Au xiliar de Administración Xeral, Escala Administración Xeral, Subescala Auxiliar, dacordo co artigo
10.1.a), da Lei 7/2007, do 12 de abril (EBEP), xustificada nas necesidades de efectivos do Servizo de
Benestar Social contida no escrito de data 23 de febreiro de 2009.
Segundo.- Nomear funcionarias interinas con cargo ás referidas prazas vacantes de Auxiliar de Administración Xeral a Dª. LAUDELINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, con D.N.I. 35.564.817-D e a
Dª. Mª. CONCEPCIÓN COLLAZO SAAVEDRA, con D.N.I. 36.063.966-N, seguintes aspirantes que
superaron tódolos exercicios do proceso selectivo da oposición na derradeira convocatoria para a
provisión de prazas de auxiliares/administrativos/as incluidas na Oferta de Emprego Público correspondente o ano 2005, de conformidade coas bases xerais da mesma.
Terceiro.- Os referidos nomeamento faranse de conformidade co disposto no artigo 10.1.a) da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, extinguíndose automáticamente a
condición de funcionarias interinas no momento en que se cubran definitivamente as prazas ás que
se adscriban as interesadas, previa resolución do procedemento selectivo competitivo e público a incluir na Oferta de Emprego Público correspondente o ano 2009 ou, senón se convocase, na primeira
oferta que se convoque, nos termos dispostos na lexislación vixente en materia de acceso ao emprego público (Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás catorce horas e vinte
minutos.. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.

