ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 2 de abril 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. Santos Héctor Rodríguez Díaz

D. Carlos López Font
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. José Manuel Mariño Mendoza

Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira

Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e nove minutos do día dous de abril 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 EXTRAORDINARIA E URXENTE 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.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(448).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Gobenro local ratifica a urxencia da sesión.
2(449).- PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN DE REINGRESO DA FUNCIONARIA Dª.
YOLANDA AGUIAR CASTRO.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta da xefa do Servizo
de Recursos Humanos, do 1.04.09, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior, que di
o seguinte:

S.extr.urx. 2.04.09

ANTECEDENTES
En escrito de data 01/04/2009 (documento nº 90045610) a funcionaria Dª Yolanda Aguiar Castro,
con DNI nº 36.076.445-W solicita o reingreso ao servizo activo con efectos do día 1 de abril do 2009
por cesación na condición de alto cargo da Administración autonómica coa mesma data.
A referida funcionaria municipal atópase en situación administrativa de servizos especiais por desempeño de cargo público declarada por acordo da Xunta de Goberno Local de data 20 de xullo do
2005, con dereito á reserva do posto de traballo.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I. O artigo 87 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público (BOE nº 89, do venres 13 de abril do 2007) establece que quenes se atopen na situación administrativa de servizos especiais terán dereito, ao menos, a reingresar no servizo activo na mesma localidade, nas condicións
e coas retribucións correspondentes á categoría, nivel ou escalón da carreira consolidados, dacordo
co sistema de carreira administrativa vixente na Administración Pública á que pertenzan. Terán,
asemade, os dereitos que cada Administración Pública poda establecer en función do cargo que orixinase o pase á mencionada situación.
II. Toda vez que -no marco do cadro de persoal municipal do Concello aprobado polo Pleno en sesión de data 22 de decembro do 2008- a praza de funcionario técnico medio de relacións públicas e
o posto de traballo asociado (“Técnico/a medio de Turismo e Comercio”) se atopan interinamente
cubertos por unha funcionaria interina, procede declarar a extinción da relación de servizo interina
que vincula a Dª Fátima Dueñas Corchero, con DNI 44.085.056J, co Concello de Vigo, dispoñendo o
cesamento da mesma, de xeito tal que se permita materializar xurídicamente o reingreso previsto no
apartado do citado artigo 87 da Lei 7/2007, do 12 de abril.
III. Vistas as competencias que en materia de persoal a Xunta de Goberno Local ostenta consonte ao
disposto no artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a Modernización do Goberno
Local, sométese ao criterio da Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
“PRIMEIRO.- Acordar o a finalización da relación de servizo e consecuente cese como funcionaria
interina do Concello de Vigo de Dª Fátima Dueñas Corchero, con DNI 44.085.056J, en cumprimento
do disposto nas bases do proceso selectivo convocado para a provisión con carácter interino dunha
praza de técnico/a medio de relacións públicas para o Servizo de Comercio e Turismo, aprobadas
por acordo da Xunta de Goberno Local de 17/12/2007 (BOP do 20/02/2008), aos efectos de materializar o reingreso da funcionaria con dereito á reserva de posto Dª Yolanda Aguiar Castro, surtindo
efectos económcios e administrativos o día 1 de abril do 2009.
SEGUNDO.- Autorizar o reingreso da funcionaria municipal Dª Yolanda Aguiar Castro, con DNI nº
36.076.445-W, na súa praza de técnico de relacións públicas, con reincorporación no posto de traballo denominado “Técnico/a medio de Turismo e Comercio” (código retributivo 052 da vixente Relación de Postos de Traballo, aprobada o 21/01/2009 pola Xunta de Goberno Local) no Servizo de
Comercio e Turismo, en atención aos antecedentes e fundamentos xurídicos expresados, en atención
aos antecedentes e fundamentos xurídicos expresados e con efectos económicos e administrativos do
día 2 de abril do 2009.

TERCEIRO.- Notifíquese o presente acordo ás interesadas, Concelleiros/as delegados/as das Áreas e
Servizos, Intervención Xeral Tesourería Municipal (Negociado de Nóminas), Servizo de Recursos
Humanos (Planificación e Organización) e Xefes/as dos Servizos implicados aos efectos que procedan.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 MES
a contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2 MESES tamén dende o día seguinte ao notificación ou publicación do acto administrativo que poña fin á vía
administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998,
do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción Contencioso-Administrativa.

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 nove horas e dez minutos. Como secretaria dou fé.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.
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