ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 29 de abril de 2015
ASISTENTES:

NON ASISTEN:

Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
Dª Mª Jesús Lago Rey
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Cayetano Rodríguez Escudero
Dª. Mª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz

Dª Mª Carmen Silva Rego
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Angel Rivas González

Invitados:
D. David Regades Fernández
Na Casa do Concello de Vigo, ás catorce horas e trinta minutos do día vinte e nove
de abril de dous mil quince e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Lago Rey, 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, a titular do órgano de apoio á Xunta de
Goberno Local, Sra. Campos Acuña, e o interventor xeral, Sr. García Alvarez.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(507).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno ratifica a urxencia da sesión.

2(508).NOMEAMENTO INTERINO, POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS, DE
OITO DIPLOMADOS/AS EN TRABALLO SOCIAL, BAIXO A MODALIDADE PREVISTA NO ART. 10.1.D) DO LEI 7/2007, DE 12 DE ABRIL (EBEP), POR UN PRAZO
MÁXIMO DE SEIS MESES. EXPTE. 26503/220.
Visto o informe de fiscalizaicón do 27.04.15, dáse conta do informe-proposta do técnico de Organización e Planificación de Recursos Humanos, do 22.04.15, conforma-
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do pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro-delegado da Área
de Xestión Municipal, que di o seguinte:
Antecedentes:
Con data 09 de abril de 2015, ordenouse polo Concelleiro-delegado o inicio do expediente para o
nomeamento interino por acumulación de tarefas, de entre outros, oito Diplomados/as en
Traballo Social para o Servizo de Benestar Social, pola escasez de RR.HH existentes no Servizo
para dar cobertura a actual carga de traballo existente no mesmo, tanto nos servizos
comunitarios básicos como no programa de axudas extraordinarias ás familias, pola coxuntura
socioeconómica, e a acumulación producida na tramitación das demandas presentadas polos/as
cidadáns, segundo escrito remitido polo Xefe da Área de Benestar Social de data 04 de xuño de
2014, que conta coa conformidade da concelleira-delegada da Área de Políticas de Benestar.
O Concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal, a través da referida instrución de servizo,
prestou conformidade a proposta, autorizando o urxente nomeamento interino de oito
Diplomados/as en Traballo Social por acumulación de tarefas, previstos no artigo 10.1.d). da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, por un período máximo de
seis meses, finalizando a relación de servizo transcorrido dito período, xustificada nas
necesidades do Servizo de Benestar Social, nos termos da solicitude do seu Xefe de Área e
conforme da Concelleira-delegada da Área de Políticas de Benestar, de data 04 de xuño do
pasado ano.
Na última Oferta de Emprego Público convocada por este concello, incluíronse sete prazas de
Diplomado/a en Traballo Social, quedando un total de quince aspirantes, que tendo aprobados
tódolos exercicios da oposición non obtiveron praza, pasaron a formar parte dunha lista de
substitucións, 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 con cargo a
praza vacante, interinas por acumulación de tarefas (art. 10.1 d), contratadas laboralmente por
obra ou servizo determinado, nalgún caso ou ben renunciaron a posibilidade de se-lo, polo que
na actualidade a referida lista atópase esgotada.
Sendo necesaria dispoñer dunha lista que permita os nomeamentos interinos previstos no artigo
10.1, da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, como
Diplomados/as en Traballo Social, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 2 de maio
de 2011, adoptou acordo polo que se aprobaron as bases reitoras do proceso selectivo que
permita os referidos nomeamentos, que foron publicadas no BOP de data 31/05/2011.
Unha vez executado o referido proceso selectivo, o Órgano de selección na súa sesión de data
29/07/2011, elevou proposta ao Órgano competente contendo a lista de substitucións pola orde
de puntuacións composta na actualidade por un total de 5 aspirantes que neste intre non poder
ser novamente nomeadas por non cumprir o período mínimo de seis meses dende o remate dos
seus últimos nomeamentos neste Concello, tal e como establece o artigo 10.1.d) do EBEP.
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Consecuencia do anterior, procede recorrer a nova lista resultante da Bolsa de Emprego de
Diplomados/as en Traballo Social formada por acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión
de 13/03/2015 derivada do proceso selectivo autorizado polo mesmo Órgano na súa sesión de
16/01/2015.
Seguindo estritamente a orde da lista a que se refire o parágrafo anterior, e consultados os datos
obrantes neste Servizo, corresponde o nomeamento como Diplomados/as en Traballo Social das
aspirantes nºs 1-Dª. MARTA ANDRADE TELLO, DNI 36.147.925-K, 4-Dª. MARTA DÍAZ
SÁNCHEZ, DNI 36.172.105-M, 5-Dª. TAMARA TORREIRO RODRÍGUEZ, DNI 45.872.713-H, 7Dª. EUGENIA MILETI RODRÍGUEZ, DNI 50.752.259-E, 8-Dª. SUSANA GONZÁLEZ MORALES,
DNI 36.175.037-Q, 9-Dª. JÉSICA PATRICIA BARRIL VÁZQUEZ, DNI 36.163.533-N, 10VÁZQUEZ OTERO, ELENA, DNI 36.091.043-H e, 12-Dª. MARTA SUÁREZ MARTÍNEZ, DNI
53.186.869-J, que aceptaron expresamente o mesmo e acreditaron neste Servizo de Recursos
Humanos todas e cada un dos requisitos e demais condicións para o desempeño da praza.
Significar así mesmo, que as aspirantes que figuran nos postos 2-Soto García María del Mar,
DNI 36.140.799-W, 3-Cons Castiñeiras, Almudena, DNI 77.409.468-R e, 6-Justo Rodríguez,
Angela, DNI 47.361.447-P, renunciaron voluntariamente por escrito a posibilidade de ser
nomeadas, polo que pasan a ocupar as últimas posicións nesta bolsa de traballo. Así mesmo, a
aspirante que figura na posición núm. 11-Fernández Cambra, Patricia, DNI 77.005.279-Z non foi
requirida por non ter cumprido o período mínimo de seis meses desde o seu último nomeamento
neste concello pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de 04/07/14, expte. 25309/220,
tomando posesión o 07/07/14, polo que ata o vindeiro 07/07/2015 non está en condicións de ser
novamente nomeada.
Nas bases deste proceso de selección, aprobadas pola Xunta de Goberno Local de data 16 de
xaneiro de 2015, acordouse expresamente que “os/as aspirantes que superen tódalas probas de
que consta o proceso selectivo convocado formarán parte dunha bolsa de emprego, ordenada
en función da puntuación obtida (de maior a menor cualificación final obtida) aos efectos de
poder ser hipoteticamente nomeados/as interinamente como funcionarios/as interinos/as polas
circunstancias previstas no artigo 10.1 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, e normativa de concordante aplicación. A referida lista servirá como lista
suplementaria da lista de substitucións derivada do proceso selectivo celebrado para a
realización de nomeamentos interinos de Diplomados/as en Traballo Social publicado no BOP de
31/05/2011, e terá validez ata que se convoquen as prazas desta categoría incluídas na Oferta
de Emprego Público correspondente ao ano 2011 pendente de executar, non podendo superar
un máximo de tres anos”.
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 3 de marzo de 2008, aprobou acordo relativo
a aprobación das normas reguladoras do funcionamento das listas de reserva derivadas da
execución das ofertas de emprego público do Concello de Vigo.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 24 de abril de 2009, modificou o artigo 3 das
“Normas Reguladoras do funcionamento das listas de reserva derivadas da execución das
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ofertas de emprego público do Concello de Vigo”, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, nº 70, do venres 11, en cumprimento do acordado pola Comisión de Seguimento e
Interpretación en sesión celebrada o 7 de abril de 2009, engadindo á dita previsión o seguinte
parágrafo:
“Cando se proceda á provisión con carácter interino dunha praza vacante ao abeiro do disposto
no artigo 10.1, apartado a) da Lei 7/2007, do 12 de abril, efectuarase o chamamento á primeira
persoal da lista de reserva, incluíndo ás que se atopen prestando servizos no Concello de Vigo
nalgunha das modalidades contempladas nos apartados b), c) ou d) do citado artigo 10 do EBEP.
Así mesmo, acordouse engadir ao artigo 2 (Dereitos das persoas en listas de reserva) a seguinte
previsión:
“Nos supostos nos que, por motivos de urxencia e necesidade debidamente xustificados polo
Servizo correspondente, resulte necesario recorrer a contratación en réxime laboral temporal de
efectivos, poderase recorrer as persoas integrantes das listas de reserva, sempre que o seu
perfil se adecúe ás categorías profesionais ofertadas e previa a aceptación expresa e
manifestada por escrito dos aspirantes reservistas”.
A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no artigo 10, apartado 1,
establece que son funcionarios interinos os que, por razóns xustificadas de necesidade e
urxencia, son nomeados como tales para o desempeño de funcións propias de funcionario de
carreira, cando se de algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
O nomeamento deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o ingreso no
Corpo ó que pertenza o posto de traballo. 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, de acordo co art. 10 apartado 3, neste caso o exceso
ou acumulación de tarefas por un prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce
meses.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ó corpo ó que pertenza a vacante
(posto cód. 81-Diplomado/a en Traballo Social) da RPT vixente, aprobada pola Xunta de
Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 e modificacións puntuais
aprobadas e publicadas con posterioridade.
Así 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 procedementos
áxiles que respectarán 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 19 de xullo de 2010, e DOGA de 17 de novembro seguinte, referentes á
oferta de emprego público do ano 2008, “os candidatos que non tendo superado o proceso
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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.”
Consecuentemente, deben entenderse cumprimentados e darse por respectados os principios
de igualdade, mérito, capacidade e publicidade na convocatoria para proceder ó nomeamento
proposto en réxime de interinidade, xa que as citadas candidatas superaron os exercicios da
correspondente oposición.
Asemade, e segundo o disposto na Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2015, dispón no seu artigo 21.2, que durante o ano 2015 non se procederá a
contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario, temporal ou de
funcionarios interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e
inaprazables que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se
consideren prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, como e
o caso.
A este respecto, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 20 de xuño de 2014, aprobou
as Instruccións en materia de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito deste
Concello, derivadas da aplicación das previsións contidas na Lei 27/2013, do 27 de decembro,
de racionalización e sostibilidade da Administración Local, da Lei 5/2014, do 27 de maio e, da Lei
22/2013 de Orzamentos Xerais do Estado para o presente ano 2014, contemplándose o
seguinte:
En cumprimento do establecido na LPGE 2014, durante o presente exercicio non se procederá á
contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento funcionarios/as interinos, salvo en casos
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos
sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios, ou que afecten ao
funcionamento dos servizos públicos esenciais.
Defínense como servizos e sectores prioritarios no Concello de Vigo a tal efecto os seguintes:
1.- Servizos cuxo ámbito funcional se corresponde co listado de competencias propias dos
concellos, contemplado na nova redacción do artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a
modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro:
“O Municipio exercerá en todo caso, como competencias propias, nos termos da lexislación do
Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
a) Urbanismo: planeamento, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do
patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de
sostenibilidade financeira. Conservación e rehabilitación da edificación.
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b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos
sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas
urbanas.
c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
d) Infraestrutura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
e) Avaliación e información, de situacións de necesidade social, e a atención inmediata a
persoas en situación ou risco de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano.
h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.
i) Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.
j) Protección da salubridade pública.
k) Cemiterios e actividades funerarias.
l) Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre.
m) Promoción da cultura e equipamentos culturais.
n) Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria, e cooperar coas
Administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios para a
construción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios
de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria
ou de educación especial.
ñ) Promoción no seu termo municipal da participación dos cidadáns no uso eficiente e sostible
das tecnoloxías da información e das comunicacións”.
2.- Servizos que incidan directamente dentro do ámbito dos servizos obrigatorios contemplados
no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de
decembro:
Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:
–En todos os Municipios: Alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria,
abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso aos núcleos de poboación e
pavimentación das vías públicas.
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–Nos Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademais: Parque público, biblioteca
pública, mercado e tratamento de residuos.
–Nos Municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, ademais: Protección civil,
avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en
situación ou risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións
deportivas de uso público.
–Nos Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, ademais: Transporte colectivo
urbano de viaxeiros e medio ambiente urbano”.
O recurso ao persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase
unicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá
acreditar debida e motivadamente o servizo ou unidade peticionaria do efectivo, baixo a
responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requirirá a previa emisión de informe
técnico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a
propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.
3.- Fora do listado competencial exposto, e dentro do actual marco legal de restrición no
exercicio das competencias municipais, unicamente poderán ser reforzados aqueles servizos
internos ou centrais, de carácter transversal, cuxa actividade permanente resulta imprescindible
para o adecuado funcionamento interno dos órganos de goberno, xestión económica e tributaria
municipal, tecnoloxías da información e comunicación (TICs), exercicio de funcións reservadas a
funcionarios con habilitación de carácter estatal e/ ou órganos directivos municipais; sectores
concretados en:
–Secretaría Xeral (Pleno, Xunta de Goberno Local e Administración Municipal).
–Intervención Xeral Municipal.
–Titularidade da Asesoría Xurídica Municipal.
–Servizos económicos (Tesourería Municipal e Área de Ingresos)
–Servizos Xurídicos municipais: Servizo do Contencioso e Servizo de Recursos e Asesoramento
da Asesoría Xurídica Municipal.
–Área de Réxime Interior e servizos ou unidades dependentes.
–Recursos Humanos.
–Administración Electrónica.
O recurso ao persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase
unicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá
acreditar debida e motivadamente o servizo ou unidade peticionaria do efectivo, baixo a
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responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requirirá a previa emisión de informe
técnico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a
propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.
4.- O Concello de Vigo poderá determinar outros sectores ou servizos de carácter prioritario
dentro da organización municipal aos efectos do previsto no presente apartado, sempre en tanto
as Administracións Públicas competentes, previa a tramitación legal que proceda, autoricen o
exercicio de competencias distintas das propias ou o exercicio de competencias delegadas,nos
termos do previsto no marco legal vixente e sempre que se acredite o cumprimento dos
requisitos previstos neste.
En canto ao exercicio de competencias distintas das propias e das delegadas, estarase ao
establecido na Instrución 1/2014, da Intervención Xeral Municipal, resultando de aplicación o
disposto no artigo 3.3 da da Lei 5/2014, de 27 de maio, que dispón que non se entenderá como
exercicio de novas competencias:
a) A continuidade na prestación dos servizos xa establecidos.
b) A continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores.
c) A modificación da regulamentación dos servizos ou das súas modalidades cando non
leve consigo a realización de novas actividades prestacionais”.

O artigo 25 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, establece que
“El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en éste artículo,
ejerciendo en todo caso, entre otras competencias en materia de evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de
exclusión social, art. 25.2.e).”
O artigo 26 da Lei 7/1985, establece tamén no seu artigo 26.1.c) que “los Municipios con
población superior a 20.000 habitantes deberán prestar servicios en materia de evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o
riesgo de exclusión social.”
Trátase polo tanto dunha competencia propia, recollida no art. 25.2.e) da Lei 7/ 1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases de Réxime Local, o que se fai constar, segundo Instrución 1/2014 da
Intervención Xeral sobre a aplicación da Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes
derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sostibilidade da Administración Local, en relación coa mesma.
A urxencia do nomeamento proposto queda acreditada no escrito de petición asinado polo Xefe
da Área de Benestar Social, que conta coa conformidade da concelleira-delegada da Área de
Política de Benestar e, que obra no expediente.
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O importe do custe de ditos nomeamentos, para acomete-lo gasto proposto durante un periodo
de seis meses ascende a un total de 146.406,24€, e imputaríase con cargo a partida
920.0.1400000 “outras modalidades de contratacións temporais”, prevista no vixente orzamento
prorrogado, dentro do Capítulo I de gastos.
Á vista de todo o exposto, e vistas as competencias en materia de persoal e xestión económica
do mesmo que a Xunta de Goberno Local ostenta segundo o artigo 127.1. g) e h) da Lei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, de 27 de
decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local e, previo o preceptivo
informe de fiscalización da existencia de consignación presupostaria que pola Intervención Xeral
se emita, polo técnico de organización que subscribe, coa conformidade da xefa do Servizo de
Recursos Humanos, elévase a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO
“Primeiro.- Declara-la urxencia no nomeamento de oito funcionarios/as interinos/as por
acumulación de tarefas como Diplomados/as en Traballo Social, ao abeiro do exposto no artigo
10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, por un período
máximo de seis meses, finalizando a relación de servizo transcorrido dito período, xustificada
nas necesidades do Servizo de Benestar Social, contidas no escrito de data 04 de xuño de 2014
e, en consecuencia, autoriza-lo gasto por importe de 146.406,24€, con cargo a partida
orzamentaria 920.0.140.00.00, para facer fronte aos referidos nomeamentos.
Segundo.- Nomear funcionarias interinas por acumulación de tarefas como Diplomadas en
Traballo Social, por un período máximo de seis meses, á Dª. MARTA ANDRADE TELLO, DNI
36.147.925-K, Dª. MARTA DÍAZ SÁNCHEZ, DNI 36.172.105-M, Dª. TAMARA TORREIRO
RODRÍGUEZ, DNI 45.872.713-H, Dª. EUGENIA MILETI RODRÍGUEZ, DNI 50.752.259-E, Dª.
SUSANA GONZÁLEZ MORALES, DNI 36.175.037-Q, Dª. JÉSICA PATRICIA BARRIL VÁZQUEZ,
DNI 36.163.533-N, Dª. ELENA VÁZQUEZ OTERO, DNI 36.091.043-H e, Dª. MARTA SUÁREZ
MARTÍNEZ, DNI 53.186.869-J, seguintes aspirantes que superaron tódolos exercicios do último
proceso de selección de persoal convocado para o nomeamento de Diplomados/as en Traballo
Social autorizado pola Xunta de Goberno Local de 16/01/2015 e no disposto no artigo 10.1.d) da
Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, estando suxeito o dito
vínculo ao réxime funcionarial (relación de servizo de carácter temporal, suxeita ao Dereito
Administrativo).
Terceiro.- Os referidos nomeamentos faranse de conformidade co disposto no Art. 10.1.d) da Lei
7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, rematando cando transcorran
os seis meses dende a data do nomeamento nos termos legalmente previstos, percibindo como
retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga
extraordinaria do posto Cód. 81, Diplomado/a en Traballo Social, sendo adscritas ao Servizo de
Benestar Social (cód. 301).
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Cuarto.- A xornada laboral das traballadoras nomeadas, desenvolverase preferentemente en
xornada continuada de mañá –07,30 a 15,00 horas-. En calquera caso, contarase con
dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si por requirimento do Servizo fose
necesario.
Quinto.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no
prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da
publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do
previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso-Administrativa.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

3(509).NOMEAMENTO INTERINO, PARA EXECUCIÓN DE PROGRAMA
TEMPORAL, DE CATRO AUXILIARES DE ADMÓN. XERAL E NOMEAMENTO INTERINO, POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS, DE CATRO AUXILIARES DE ADMÓN. XERAL POR UN PERÍODO MÁXIMO DE 6 MESES PARA BENESTAR SOCIAL. EXPTE. 26504/220.
Visto o informe de fiscalización do 28.04.15, dáse conta do informe-proposta do
técnico de Organización e Planificación de Recursos Humanos, do 22.04.15,
conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e polo concelleiro delegado
da Área de Xestión Municipal, que di o seguinte:
Antecedentes:
Con datas 11/12/14 e 03/03/15, a Xefa do Servizo e o Xefe da Área de Benestar Social,
conformado pola Concelleira-delegada de Políticas de Benestar, solicita o nomeamento interino
de persoal auxiliar aos efectos de poñer en marcha o “Programa municipal de axudas
extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e alimentación-2015”,
programa que remata o 30 de decembro de 2015.
O concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, a través de instrución de servizo de data
09 de abril de 2015, autorizou os seguintes nomeamentos interinos, de conformidade co disposto
no artigo 10.1. c) e d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público,
aos efectos de proceder a posta en marcha deste programa.
–4 auxiliares administrativos/as como funcionarios/as interinos/as previsto no artigo 10.1.c) da
Lei 7/2007, do 12 de abril do Estatuto Básico do Empregado Público para a execución do
programa temporal “Programa municipal de axudas extraordinarias a familias para gastos de
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aloxamento, subministros e alimentación-2015”, programa que remata o 30 de decembro de
2015.
–4 auxiliares administrativos/as, como funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas ao
abeiro do exposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, por un período máximo de seis meses, finalizando a relación de servizo
transcorrido dito período, xustificada nas necesidades do Servizo de Benestar Social, nos termos
da solicitude da Xefa do Servizo e do Xefe da Área de Benestar Social de datas 11 de decembro
de 2014 e 03 de marzo de 2015.
En execución da última oferta de emprego público deste Concello tiveron lugar as probas
selectivas para a cobertura como funcionarios/as de carreira de doce prazas de Auxiliar de
Administración Xeral, pola quenda libre, figurando na acta do tribunal de data 17 de xaneiro de
2012 a correspondente proposta de nomeamento, tomando posesión da súa praza como
funcionarios/as de carreira con data 1 de marzo de 2012, tralo nomeamento pola Xunta de
Goberno Local de 20 de xaneiro anterior. Na referida proposta do Órgano de Selección, figura a
relación dos 48 aspirantes que a efectos do previsto no artigo 61.8 da Lei 7/2007, de 12 de abril,
do Estatuto Básico do Empregado Público, tendo superadas todas e cada unha das probas de
que constou a oposición, e, de conformidade coas bases xerais da convocatoria pasen a formar
parte dunha lista de substitucións ordenada en función da puntuación obtida, de maior a menor,
ós efectos de poder ser nomeados/as ou contratadas como persoal interino ou laboral.
Seguindo estritamente a orde da lista a que se refire o parágrafo anterior, e consultados os datos
obrantes neste Servizo, corresponde segundo informe técnico que se incorpora ao expediente, o
nomeamento como auxiliares de administración xeral por execución de programa, das aspirantes
da lista a que se refire o anterior parágrafo, nos. 7-Dª. OLGA GONZÁLEZ ARIAS, DNI
34.262.937-K, 19-Dª. BEATRIZ BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ, DNI 36.143.333-Y, 21- Dª. SUSANA
VÁZQUEZ BARBOSA, DNI 34.965.732-M e, 22- Dª. CAYETANA ALEJANDRA MARTÍNEZ
PARDO, DNI 53.183.075-Z, que aceptaron expresamente o mesmo e acreditaron neste Servizo
de Recursos Humanos todas e cada un dos requisitos e demais condicións para o desempeño
da praza.
Neste intre so existe un candidato en disposición de ser nomeado por acumulación de tarefas da
lista derivada da execución da última oferta de emprego público a que se refire o anterior
parágrafo, que se corresponde co aspirante núm. 36-COUÑAGO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL,
DNI 77.001.336-G, aceptando expresamente a posibilidade de ser nomeado interinamente por
acumulación de tarefas, acreditando neste Servizo de Recursos Humanos todas e cada un dos
requisitos e demais condicións para o desempeño da praza. O resto dos/das aspirantes que
aínda permanecen na lista atópanse prestando servizos neste Concello ou non cumpren o
período mínimo de seis meses dende o remate do seu último nomeamento neste Concello tal e
como establece o art. 10.1.d) do EBEP, polo que procede recorrer a lista resultante da Bolsa de
Emprego de Auxiliares Administrativos/as formada por acordo da Xunta de Goberno Local na súa
sesión de 13/03/2015 derivada do proceso selectivo autorizado polo mesmo Órgano na súa
sesión de 16/01/2015.
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Aos efectos de completa-la proposta, seguindo estritamente a orde da Bolsa de Emprego a que
se refire o parágrafo anterior, e consultados os datos obrantes neste Servizo, corresponde o
nomeamento como auxiliares de administración xeral por execución de programa, das aspirantes
da lista a que se refire o anterior parágrafo, núms. 2-CARBALLEIRA FERNÁNDEZ, NOELIA, DNI
32.708.122-Y, 3-ÁLVAREZ CANELLA, IRÍA MARÍA, DNI 36.132.591-M e, 5-VIEIRA PARADA,
ANA BELÉN, DNI 36.134.353-L, que aceptaron expresamente o mesmo e acreditaron neste
Servizo de Recursos Humanos todas e cada un dos requisitos e demais condicións para o
desempeño da praza.
Consultados os datos obrantes no programa informático de xestión de persoal, verifícase que o
aspirante proposto D. José Manuel Couñago González, leva mais de seis meses dende que
rematou o seu último nomeamento interino como auxiliar administrativo (art. 10.1.d) do EBEP),
EXPTE. 24839/220, aprobado pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 07/03/14,
rematando o mesmo en data 09/09/14, polo que a data de hoxe está en condicións de ser
novamente nomeado. No que respecta as aspirantes propostas Dª. Noelia Carballeira
Fernández, Dª. Iria María Álvarez Canella e Dª. Ana Belén Vieira Parada, comprobase que non
prestaron servizos nesta Administración como auxiliares de administración xeral (art. 10.1.d) do
EBEP, polo que están en condicións de ser nomeadas.
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 3 de marzo de 2008, aprobou acordo relativo
a aprobación das normas reguladoras do funcionamento das listas de reserva derivadas da
execución das ofertas de emprego público do Concello de Vigo.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 24 de abril de 2009, modificou o artigo 3 das
“Normas Reguladoras do funcionamento das listas de reserva derivadas da execución das
ofertas de emprego público do Concello de Vigo”, publicadas no Boletín Oficial da Provincia de
Pontevedra, nº 70, do venres 11, en cumprimento do acordado pola Comisión de Seguimento e
Interpretación en sesión celebrada o 7 de abril de 2009, engadindo á dita previsión o seguinte
parágrafo:
“Cando se proceda á provisión con carácter interino dunha praza vacante ao abeiro do disposto
no artigo 10.1, apartado a) da Lei 7/2007, do 12 de abril, efectuarase o chamamento á primeira
persoal da lista de reserva, incluíndo ás que se atopen prestando servizos no Concello de Vigo
nalgunha das modalidades contempladas nos apartados b), c) ou d) do citado artigo 10 do EBEP.
Así mesmo, acordouse engadir ao artigo 2 (Dereitos das persoas en listas de reserva) a seguinte
previsión:
“Nos supostos nos que, por motivos de urxencia e necesidade debidamente xustificados polo
Servizo correspondente, resulte necesario recorrer a contratación en réxime laboral temporal de
efectivos, poderase recorrer as persoas integrantes das listas de reserva, sempre que o seu
perfil se adecúe ás categorías profesionais ofertadas e previa a aceptación expresa e
manifestada por escrito dos aspirantes reservistas”.
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A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no artigo 10, apartado 1,
establece que son funcionarios interinos os que, por razóns xustificadas de necesidade e
urxencia, son nomeados como tales para o desempeño de funcións propias de funcionario de
carreira, cando se de algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. De igual xeito o apartado 2 establece que a
selección de funcionarios interinos farase mediante procedementos áxiles que respectarán 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 o posto de traballo. 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, de acordo co art. 10 apartado 3, neste caso o exceso
ou acumulación de tarefas por un prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce
meses.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ó corpo ó que pertenza a vacante,
neste caso (posto cód. 138-Auxiliar), da RPT vixente, aprobada pola Xunta de Goberno Local na
súa sesión de data 20 de setembro de 2010 e modificacións puntuais aprobadas con
posterioridade.
Así mesmo, de conformidade co disposto no apartado “Outras disposicións comúns” das bases
xerais publicadas no BOP de 19 de xullo de 2010, e DOGA de 17 de novembro seguinte,
referentes á oferta de emprego público do ano 2008, “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.
Consecuentemente, dáse cumprimento aos principios de igualdade, mérito, capacidade e
publicidade na convocatoria para proceder ó nomeamentos propostos en réxime de interinidade
por acumulación de tarefas, xa que a citada candidata superou os exercicios da correspondente
oposición para a cobertura en propiedade de prazas de auxiliar de administración xeral na última
Asemade, e segundo o disposto na Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2015, dispón no seu artigo 21.2, que durante o ano 2015 non se procederá a
contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento de persoal estatutario, temporal ou de
funcionarios interinos, salvo en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e
inaprazables que se restrinxirán aos sectores, funcións e categorías profesionais que se
consideren prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, como e
o caso.
A este respecto, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 20 de xuño de 2014, aprobou
as Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito deste
Concello, derivadas da aplicación das previsións contidas na Lei 27/2013, do 27 de decembro,

S.extr.urx. 29.04.15

de racionalización e sostibilidade da Administración Local, da Lei 5/2014, do 27 de maio e, da Lei
22/2013 de Orzamentos Xerais do Estado para o presente ano 2014, contemplándose o
seguinte:
En cumprimento do establecido na LPGE 2014, durante o presente exercicio non se procederá á
contratación de persoal temporal, nin ao nomeamento funcionarios/as interinos, salvo en casos
excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, que se restrinxirán aos
sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren prioritarios, ou que afecten ao
funcionamento dos servizos públicos esenciais.
Defínense como servizos e sectores prioritarios no Concello de Vigo a tal efecto os seguintes:
1.- Servizos cuxo ámbito funcional se corresponde co listado de competencias propias dos
concellos, contemplado na nova redacción do artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a
modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro:
“O Municipio exercerá en todo caso, como competencias propias, nos termos da lexislación do
Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias:
a) Urbanismo: planeamento, xestión, execución e disciplina urbanística. Protección e xestión do
patrimonio histórico. Promoción e xestión da vivenda de protección pública con criterios de
sostenibilidade financeira. Conservación e rehabilitación da edificación.
b) Medio ambiente urbano: en particular, parques e xardíns públicos, xestión dos residuos
sólidos urbanos e protección contra a contaminación acústica, lumínica e atmosférica nas zonas
urbanas.
c) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento de augas residuais.
d) Infraestructura viaria e outros equipamentos da súa titularidade.
e) Avaliación e información, de situacións de necesidade social, e a atención inmediata a
persoas en situación ou risco de exclusión social.
f) Policía local, protección civil, prevención e extinción de incendios.
g) Tráfico, estacionamento de vehículos e mobilidade. Transporte colectivo urbano.
h) Información e promoción da actividade turística de interese e ámbito local.
i) Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.
j) Protección da salubridade pública.
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k) Cemiterios e actividades funerarias.
l) Promoción do deporte e instalacións deportivas e de ocupación do tempo libre.
m) Promoción da cultura e equipamentos culturais.
n) Participar na vixilancia do cumprimento da escolaridade obrigatoria, e cooperar coas
Administracións educativas correspondentes na obtención dos solares necesarios para a
construción de novos centros docentes. A conservación, mantemento e vixilancia dos edificios
de titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria
ou de educación especial.
ñ) Promoción no seu termo municipal da participación dos cidadáns no uso eficiente e sostible
das tecnoloxías da información e das comunicacións”.
2.- Servizos que incidan directamente dentro do ámbito dos servizos obrigatorios contemplados
no artigo 26 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de
decembro:
Os Municipios deberán prestar, en todo caso, os servizos seguintes:
–En todos os Municipios: Alumeado público, cemiterio, recollida de residuos, limpeza viaria,
abastecemento domiciliario de auga potable, alcantarillado, acceso aos núcleos de poboación e
pavimentación das vías públicas.
–Nos Municipios con poboación superior a 5.000 habitantes, ademais: Parque público, biblioteca
pública, mercado e tratamento de residuos.
–Nos Municipios con poboación superior a 20.000 habitantes, ademais: Protección civil,
avaliación e información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas en
situación ou risco de exclusión social, prevención e extinción de incendios e instalacións
deportivas de uso público.
–Nos Municipios con poboación superior a 50.000 habitantes, ademais: Transporte colectivo
urbano de viaxeiros e medio ambiente urbano”.
O recurso ao persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase
unicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá
acreditar debida e motivadamente o servizo ou unidade peticionaria do efectivo, baixo a
responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requirirá a previa emisión de informe
técnico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a
propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.
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3.- Fora do listado competencial exposto, e dentro do actual marco legal de restrición no
exercicio das competencias municipais, unicamente poderán ser reforzados aqueles servizos
internos ou centrais, de carácter transversal, cuxa actividade permanente resulta imprescindible
para o adecuado funcionamento interno dos órganos de goberno, xestión económica e tributaria
municipal, tecnoloxías da información e comunicación (TICs), exercicio de funcións reservadas a
funcionarios con habilitación de carácter estatal e/ ou órganos directivos municipais; sectores
concretados en:
–Secretaría Xeral (Pleno, Xunta de Goberno Local e Administración Municipal).
–Intervención Xeral Municipal.
–Titularidade da Asesoría Xurídica Municipal.
–Servizos económicos (Tesourería Municipal e Área de Ingresos)
–Servizos Xurídicos municipais: Servizo do Contencioso e Servizo de Recursos e Asesoramento
da Asesoría Xurídica Municipal.
–Área de Réxime Interior e servizos ou unidades dependentes.
–Recursos Humanos.
–Administración Electrónica.
O recurso ao persoal funcionario interino –ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase
unicamente en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais indicados anteriormente como
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, que deberá
acreditar debida e motivadamente o servizo ou unidade peticionaria do efectivo, baixo a
responsabilidade da xefatura do servizo correspondente, e requirirá a previa emisión de informe
técnico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a
propoñer, o cal deberá ser incorporado ao expediente administrativo.
4.- O Concello de Vigo poderá determinar outros sectores ou servizos de carácter prioritario
dentro da organización municipal aos efectos do previsto no presente apartado, sempre en tanto
as Administracións Públicas competentes, previa a tramitación legal que proceda, autoricen o
exercicio de competencias distintas das propias ou o exercicio de competencias delegadas,nos
termos do previsto no marco legal vixente e sempre que se acredite o cumprimento dos
requisitos previstos neste.
En canto ao exercicio de competencias distintas das propias e das delegadas, estarase ao
establecido na Instrución 1/2014, da Intervención Xeral Municipal, resultando de aplicación o
disposto no artigo 3.3 da da Lei 5/2014, de 27 de maio, que dispón que non se entenderá como
exercicio de novas competencias:
a) A continuidade na prestación dos servizos xa establecidos.
b) A continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores.
1. A modificación da regulamentación dos servizos ou das súas modalidades cando
non leve consigo a realización de novas actividades prestacionais”.
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O artigo 25 da lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, establece que
“El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en éste artículo,
ejerciendo en todo caso, entre otras competencias en materia de evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a persoas en situación o riesgo de
exclusión social, art. 25.2.e).
O artigo 26 da Lei 7/0985, establece tamén no seu artigo 26.1.c) que "os Municipios con
población superior a 20.000 habitantes deberán prestar servicios en materia de evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a persoas en situación o
riesgo de exclusión social."
Trátase polo tanto dunha competencia propia, recollida no art. 25.2.e) da Lei 7/ 1985, de 2 de
abril, reguladora das Bases de Réxime Local, o que se fai constar, segundo Instrución 1/2014 da
Intervención Xeral sobre a aplicación da Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes
derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración Local, en relación coa mesma.
A urxencia dos nomeamentos propostos queda acreditada nos escritos de petición asinado polo
Xefe da Área de Benestar Social, que conta coa conformidade da concelleira-delegada da Área
de Política de Benestar e, que obran no expediente.
O importe do custe de ditos nomeamentos, para acomete-lo gasto proposto ascende a un total
de 100.320,12€, e imputaríase con cargo a partida 920.0.1400000 “outras modalidades de
contratacións temporais”, prevista no vixente orzamento prorrogado, dentro do Capítulo I de
gastos.
Tendo en conta a instrución do Concelleiro delegado de Xestión Municipal de data 09 de abril de
2015, no que se ordena o inicio do expediente, o previsto na Lei 36/2014, de Lei de Orzamentos
Xerais do Estado para o exercicio 2015, o disposto na Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas
urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e
sustentabilidade da Administración Local, en relación coa mesma e, nas Instrucións en materia
de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito do Concello de Vigo derivadas da
aplicación das previsións contidas nas anteriores leis, aprobadas pola Xunta de Goberno Local,
na súa sesión de data 20 de xuño pasado, a propósito da clarificación das competencias das
Entidades Locais distintas das propias e das atribuídas por delegación, considerándose a
evaluación e a información de situacións de necesidade social e a atención inmediata a persoas
en situación ou risco de exclusión social, como un servizo público esencial, infórmase
favorablemente aos devanditos nomeamentos, tendo en conta a minoración que supón nos
créditos correspondentes a postos vacantes.
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Á vista de todo o exposto, e vistas as competencias en materia de persoal e xestión económica
do mesmo que a Xunta de Goberno Local ostenta segundo o artigo 127.1. g) e h) da Lei 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei 27/2013, de 27 de
decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local e, previo o preceptivo
informe de fiscalización da existencia de consignación presupostaria que pola Intervención Xeral
se emita, polo técnico de organización que subscribe, coa conformidade da xefa do Servizo de
Recursos Humanos, elévase a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO
“Primeiro.- Declara-la urxencia no nomeamento de oito funcionarios/as interinos/as (catro por
execución de programa temporal e catro por acumulación de tarefas), como Auxiliares de
administración xeral, ao abeiro do exposto no artigo 10.1. apartados c) e d) da Lei 7/2007, do 12
de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, por un período máximo de OITO MESES E
CATRO DIAS no caso do persoal nomeado por execución de programa e, de SEIS MESES no
caso do persoal nomeado por acumulación de tarefas, finalizando a relación de servizo
transcorrido ditos períodos, xustificada nas necesidades do Servizo de Benestar Social, contidas
nos escritos de datas 11/12/14 e 03/03/15 e, en consecuencia, autoriza-lo gasto por importe de
100.311,12€, con cargo a partida orzamentaria 920.0.140.00.00 do vixente orzamento
prorrogado para o presente ano, para facer fronte aos referidos nomeamentos.
Segundo.- En execución do contido no primeiro apartado anterior, nomear como funcionarias
interinas por execución do programa de carácter temporal “Programa municipal de axudas
extraordinarias a familias para gastos de aloxamento, subministros e alimentación–2015”, como
auxiliares de administración xeral, cunha duración máxima ata o 30/12/2015, nos termos da
duración máxima de oito meses e catro días prevista, á Dª. OLGA GONZÁLEZ ARIAS, DNI
34.262.937-K, Dª. BEATRIZ BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ, DNI 36.143.333-Y, Dª. SUSANA
VÁZQUEZ BARBOSA, DNI 34.965.732-M e, Dª. CAYETANA ALEJANDRA MARTÍNEZ PARDO,
DNI 53.183.075-Z, seguintes aspirantes que superaron tódolos exercicios na últimas
convocatorias para a provisión de prazas de Auxiliar de Administración Xeral, incluidas na Oferta
de Emprego Público correspondente ao ano 2008, de conformidade coas bases xerais das
mesmas e, segundo petición do servizo formulada nos escritos de datas 11/12/14 e 03/03/15, así
como dacordo no disposto no artigo 10.1.c) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, dispoñendo a finalización da relación de servizo, ademais de polas causas
previstas no artigo 63 da referida Lei e da data límite establecida anteriormente, no suposto no
cal o programa deixe de ser prestado, serán deixados sen efecto os nomeamentos citados
mediante o correspondente acto administrativo, por calquera das circunstancias previstas no
artigo 10.1 do EBEP, así como do disposto no artigo 10.1.c) da citada norma, estando suxeito o
dito vínculo ao réxime funcionarial (relación de servizo de carácter temporal, suxeita ao Dereito
Administrativo).
Terceiro.- Nomear como funcionario/as interino/as por acumulación de tarefas como auxiliares de
administración xeral, por un período máximo de seis meses, á D. JOSÉ MANUEL COUÑAGO
GONZÁLEZ, DNI 77.001.336-G, Dª. NOELIA CARBALLEIRA FERNÁNDEZ, DNI 32.708.122-Y,
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Dª. IRIA MARÍA ÁLVAREZ CANELLA, DNI 36.132.591-M e, Dª. ANA BELÉN VIEIRA PARADA,
DNI 36.134.353-L, seguintes aspirantes que superaron tódolos exercicios tanto da última
convocatoria para a provisión de prazas de Auxiliar de Administración Xeral, incluídas na Oferta
de Emprego Público correspondente ao ano 2008, así como do último proceso de selección de
persoal convocado para o nomeamento de Auxiliares de Administración Xeral, autorizado pola
Xunta de Goberno Local de 16/01/2015 e, no disposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, estando suxeito o dito vínculo ao réxime
funcionarial (relación de servizo de carácter temporal, suxeita ao Dereito Administrativo).
Cuarto.- Dispoñer que o nomeamentos indicados no apartado segundo, realizaranse de
conformidade co disposto no Art. 10.1.c) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, mentres que os indicados no apartado terceiro se realicen de conformidade
co disposto no Art. 10.1.d) da referida norma, rematando cando transcorran os períodos
indicados dende a data do nomeamento nos termos legalmente previstos, percibindo como
retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga
extraordinaria do posto Cód. 138-Auxiliar, sendo adscritas ao Servizo de Benestar Social (cód.
301).
Quinto.- Establecer que a xornada laboral do/das funcionario/as nomeado/as desenvolverase
preferentemente en xornada continuada de mañá –07,30 a 15,00 horas-. En calquera caso,
contarase con dispoñibilidade horaria para traballar en quenda de tarde, si por requirimento do
servizo fose necesario.”
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1
mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso contenciosoadministrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da publicación do acto
que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do previsto nos artigos, 8,
25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición ContenciosoAdministrativa.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

4(510).PROPOSTA DE APROBACIÓN DA REALIZACIÓN DA CAMPAÑA DE
DESRATIZACIÓN DO TERMO MUNICIPAL. EXPTE. 26348/220.
Vistos os informes de fiscalización do 10.03.15 e do 28.04.15, dáse conta do
informe-proposta da técnica de formación e avaliación de Recursos Humanos, do
5.03.15, conformado pola xefa do Servizo de Recursos Humanos e o concelleiro da
Área de Xestión municipal, que di o seguinte:
A iniciativa da Sra. Directora do Laboratorio Municipal coa conformidade da concelleira-delegada
da área de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo, proponse á Xunta de Goberno Local a aprobación dun complemento de productividade ao persoal pola realizacion dunha campaña de des-
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ratización do termo municipal de Vigo para o presente ano 2015 e que sería acometida directamente polo propio persoal adscrito ó Servicio de Desinfección, coa colaboración de dun oficial
conductor adscrito ó Parque Móbil municipal.
Esta previsto o inicio da mesma o día 4 de maio do 2015 , intentando rematala a finais de xullo.
Para que a referida actuación poida executarse correctamente, resulta necesaria a realización
dunha serie de servicios fora do horario habitual de traballo, o que ven xustificado por razóns de
índole técnica, xa que se requiren intervencións continuas en horario nocturno durante o tempo
de realizacion de dita campaña.
Así mesmo, resulta constatado que a realización deste servicio pola propia Administración, supón un importante aforro asi como unha maior eficacia e eficiencia fronte a unha contratación administrativa externa, tal e como se reflexa nos orzamentos solicitados polo Servizos e que forman parte do expediente.
Cumpre salientar que idénticas campañas veñen realizandose nos pasados anos con resultados
altamente satisfactorios.
Segundo o informe da Sra. Directora do Laboratorio Municipal o importe total da productividade
proposta ascende a un importe maximo de 12.000,00 € para a totalidad do persoal participante,
cantidade que se proporá o aboamento unha vez rematada dita campaña, realizando cuantificacion detallada e tendo en conta o grao de participacion de cada un dos empregados municipais
integrantes do equipo que realiza a campaña, o numero de horas e xornadas nas que participe
cada un dos efectivos,
O persoal que participará na campaña 2015 será:
NOME
José Ramón Seijas Alvarez
Andrés Avelino Pardellas Avión
José Manuel Sousa Atrio
Alberto Seijas Alvarez
Jesús Pérez Tomé

Nº PERSOAL
16350
9722
22790
81369
13675

POSTO DE TRABALO
Capataz
Oficial desinfector
Oficial desinfector
Oficial desinfector
Conductor

.
Os devengos retributivos en concepto de productividade e gratificacións forman parte das retribucións complementarias dos funcionarios públicos, como así recolle a Lei 7/2007, do 12 de abril
do Estatuto Básico do Empregado Público no seu artigo 24. Dado que o novo réxime retributivo
deseñado na devandita norma xurídica non entrará en vigor ata a o desenvolvemento lexislativo
posterior consonte á Disposición Final Cuarta da mesma norma, e vista a derogación expresa
que do artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, efectúa a Disposición Derogatoria Única, apartado b), debe acudirse ao preceptuado na ley
36/2014, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 2015, que define e precisa
o contido e alcance do complemento de productividade.
En igual senso, o artigo 5 do R.D. 861/86, de 25 de abril, polo que se regula o réxime de retribu cións dos funcionarios da Administración local, o complemento de productividade está destinado
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a retribuí-lo especial rendimento, actividade extraordinaria, e o interese e iniciativa coa que o
funcionario desenvolve o seu traballo.
A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao mesmo,
sen que en ningún caso as contías asignadas por dito complemento durante un período de tempo devenguen dereito individual algún verbo das valoracións ou apreciacións correspondentes a
períodos sucesivos.
As cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos representantes sindicais como do resto de empregados municipais
Así mesmo, as vixentes instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo, aprobadas
pola Xunta de Goberno Local na sua sesion de data 20 de Setembro de 2010, en concreto a Instrucción 3ª h) establece que “con cargo ó complemento de productividade aboarase a actividade
extraordinaria pola realización de campañas de desinfección, desinsectación, etc., do Laboratorio municipal cando por necesidades do servicio fose necesario acometer anualmente algunha
actuación extraordinaria fora da xornada normal de traballo, tendente á desinfección, desinsectación ou desratizacion no termo municipal, concederase a instancias da Xefatura do Laboratorio
Municipal un complemento de productividade que serva para recompensa-lo esforzo, dedicación
e rendemento esixido para a correcta implantación destas medidas conxunturais, polo importe
que expresamente dispoña a Xunta de Goberno Local. A percepción desta productividade será
incompatible con calquera outra gratificacion ou recargo previsto no acordo regulador das condi cións económicas e sociais dos traballadores ao servizo do Concello de Vigo, para os servizos
extraordinarios (festividade, nocturnidade, xornada partida, etc.).
Por isto, e previo informe da Intervención Xeral relativo á consignación e fiscalización do gasto, e
o previsto no art. 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local modificada
pola Lei 27/2013, de 27 de decembro e nos arts. 213 a 222 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,
de 5 de marzo de Facendas Locais, así como nas bases de execución dos orzamentos, PROPÓNSE Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL A ADOPCIÓN DO SEGUINTE ACORDO:
Primeiro.- Aproba-la realizacion da campaña ordinaria de desratización no termo municipal de
Vigo para o ano 2015, a realizar polo propio persoal municipal do servicio de desinfección, co
apoio de dun oficial conductor do Parque Móbil, previsto o seu inicio no mes de Maio de 2015
Segundo.- Dispoñer que polo Servizo xestor se proceda a remision ao Servizo de Recursos Humanos de informe acreditativo fa efectiva realizacion dos traballos , relacion de efectivos partici pantes, datas de inicio e finalizacion da campaña e demais aspectos relevantes, ao efecto de valorar a procedencia de outorgamento ou recoñecemento de eventuais complementos de productividade nos termos recollidos nas vixentes instruccions sobre plantilla
A percepción do dito complemento quedará supeditada ó informe da xefatura do Laboratorio municipal no que se acredite a correcta prestación dos servicios extraordinarios que implica o desenvolvemento da campaña, e no que se informe individualmente a dedicación e rendemento de
todos e cada un dos traballadores participantes na campaña 2015 asi como a cuantificacion individualizada da proposta de produtividade en funcion do numero de horas e xornadas adicadas a
mesma, non orixinando o seu abono ningún tipo de dereito individual respecto a valoracións de
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apreciacións correspondentes a sucesivos períodos. A percepción desta productividade será incompatible con calquera outra gratificacion ou recargo previsto no acordo regulador das condicións económicas e sociais dos traballadores ao servizo do Concello de Vigo
Dése traslado do presente acordo ao interesado, Intervención Xeral e Comité de Persoal aos
efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboeiro de Edictos por un prazo de dez
días para público coñecemento.”
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 o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo
de 2 meses dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación.

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 trinta e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Mª Jesús Lago Rey.
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