ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión extraordinaria e urxente do 15 de xullo de 2016
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
Mª José Caride Estévez
Dª. Olga Alonso Suárez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:
Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
D. Angel Rivas González.

Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez
D. Santos Hector Rodríguez Díaz
Dª. Angeles Marra Domínguez
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e quince minutos do día quince de xullo
de dous mil dezaseis e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Alonso Suárez, 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, o interventor xeral, Sr. Escariz Couso, e a
titular da Asesoría Xurídica, Sra. Parajó Calvo.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(719).RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(720).PROPOSTA
DE
APROBACIÓN
DO
EXPEDIENTE
DE
CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF). EXPTE.
121736/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
14/07/16, dáse conta do informe-proposta do 13/07/16, do xefe da área de Benestar
Social, conformado polo asesor xurídico adxunto da área, pola concelleira-delegada
de Política Social e polo concelleiro-delegado de Orzamentos e Facenda, que di o
seguinte:
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I. ANTECEDENTES
I.1. Mediante Resolución do 26.05.2016 a Concelleira delegada de Política Social acordou
iniciar o procedemento de contratación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF),
encomendándolle a tramitación do expediente ós servizos técnicos, xurídicos e
administrativos da Concellería delegada da Área de Política Social, en coordinación co
Servizo de Contratación.
I.2. No expediente tramitado para o efecto consta, entre outra, a seguinte documentación:
•

Informe xustificativo da necesidade da contratación emitido polo Xefe de Área de
Benestar Social o 24.05.2016.

•

Resolución da Concelleira de Política Social do 26.05.2016 pola que se autoriza o
inicio do expediente de contratación.

•

Prego de Prescricións Técnicas asinado polo traballadora social responsable do
Programa, a Xefa do Servizo, o Xefe de Área e a Concelleira de Política Social o
26.05.2016.

•

Prego de Cláusulas Administrativas Particulares para a contratación do servizo polo
procedemento aberto con multiples criterios de adxudicación, asinado pola TAX do
servizo de Contratación o 12.07.2016.
Informes favorables ó PCAP da Asesoría Xurídica municipal do 29.06.2016 e
12.07.2016.

•

I. NORMATIVA RELACIONADA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

TRLCSP (RDLex.3/2011, do 14 de novembro, Texto refundido da Lei de
Contratos do Sector público).
RXC (RD.1098/2001, do 12 de outubro, Regulamento xeral da Lei de contratos
das Admóns. Públicas), no que non se opoña á LCSP.
RD.817/2009, do 8 de maio, Regulamento de desenvolvemento parcial da LCSP.
TRLRFL (RDLex.2/2004, do 5 de marzo, Texto refundido da Lei reguladora das
Facendas locais).
RSCL (Decreto do 17 de xuño de 1955, polo que se aproba o Regulamento de
servizos das corporacións locais).
LRBRL (L.7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime local).
TRRL (RDLex. 781/1986, do 18 de abril, Texto refundido das disposicións legais
vixentes en materia de Réxime local).
L.27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da Admón.
local.
L.5/2014, do 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.
L.19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e
bo goberno.
LALGA (L.5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia).
L.13/2008, do 3 de decembro, Lei de servizos sociais de Galicia.
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•

•
•
•
•
•

Decreto 254/2011, do 23 de decembro, polo que se regulan o rexistro,
autorización, acreditación e a inspección dos servizos sociais en Galicia (DOG
nº 14 do 20/10/2012).
Decreto 99/2012, do 16 de marzo, polo que se regulan os servizos sociais
comunitarios e o seu financiamento (DOG nº 63 do 30/03/2012).
Orde do 22 de xaneiro de 2009, pola que se regula o Servizo de Axuda no Fogar
(DOG nº 22 do 02/02/2012).
Regulamento do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Vigo (BOP nº 14 do
22/01/2010).
Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do Servizo de Axuda no
Fogar no Concello de Vigo.
Bases de execución do Orzamento xeral – Concello de Vigo.
III. INFORME

III.1.O obxecto deste contrato é a contratación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), que ten
por finalidade prestar un conxunto de atencións ás persoas ou familias no seu domicilio,
dende unha perspectiva integral e normalizadora, para facilitar o seu desenvolvemento
persoal e a permanencia no seu contorno habitual, especialmente naquelas situacións en
que teñan limitada a súa autonomía ou outras situacións de risco social para as que resulte
un recurso idóneo.
III.2. De acordo co disposto no Art 109.1 do TRLCSP, o expediente de contratación
iniciarase polo órgano de contratación. No Concello de Vigo esta competencia está
delegada nos respectivos concelleiros de Área en virtude da Resolución da Alcaldía –
Presidencia do 19.06.2015 (BOP nº 133, do 14.07.2015), de estruturación dos servizos
corporativos municipais. A Concelleira da Área de Política Social, en Resolución do
26.05.2016 autorizou o inicio deste expediente de contratación.
III.3. Constan nel, tal como esixe o Art. 109 do TRLCSP, a xustificación da necesidade do
contrato, o Prego de Prescricións Técnicas, redactado pola xefatura de Área de Benestar
Social e o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, redactado pola xefatura de
Contratación.
III.4. Tendo en conta a súa contía (4.978.848 €/ano, IVE incluído), o procedemento proposto
para esta contratación é o procedemento aberto.
III.5. En cumprimento do disposto nos artigos 115, Disposición adicional segunda, Apdos. 7º
e 8º do TRLCSP e Disposición adicional oitava da LRBRL, emitiuse pola Asesoría xurídica
do Concello de Vigo os días 29.06.2016 e 12.07.2016 informes favorables ó Prego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
III.6. O Art. 109.3 do TRLCSP establece tamén que ó expediente se incorporará o certificado
de existencia de crédito, documento que achegará a Intervención xeral municipal, quen
ademais deberá fiscalizar o expediente antes da súa aprobación.
III.7. A competencia para aprobar o expediente de contratación correspóndelle á Xunta de
Goberno Local, na súa calidade de órgano de contratación, conforme co previsto na
Disposición adicional segunda, pfo. 3º, do TRLCSP. A resolución, segundo o Art. 110.1 do
TRLCSP, deberá ser motivada e comprenderá a aprobación do expediente de contratación,
do gasto que representa e a apertura do procedemento de adxudicación.
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IV. PROPOSTA DE ACORDO
Visto o que antecede e a normativa de aplicación, propónse á Xunta de Goberno Local,
previo informe da Intervención xeral municipal, a adopción do seguinte,
«ACORDO
PRIMEIRO: Aprobar o expediente de contratación, por procedemento aberto, do Servizo de
Axuda no Fogar (SAF) do Concello de Vigo, que inclúe a xustificación da necesidade do
contrato, o Prego de Prescricións Técnicas, o Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares de data 12 de xullo de 2016 e a demais documentación necesaria.
SEGUNDO: Aprobar o gasto derivado deste contrato (4.978.848 €/ano, IVE incluído), que se
imputará á aplicación orzamentaria nº 2310.227.99.01 dos orzamentos municipais
(“Prestación servizo de axuda no fogar”) dos orzamentos municipais e á súa bolsa de
vinculación, de acordo coa seguinte distribución por anualidades:
•
•
•
•
•

2016: 1.244.712 €
2017: 4.978.848 €
2018: 4.978.848 €
2019: 4.978.848 €
2020: 3.734.136 €

TERCEIRO: Dispoñer a apertura do procedemento de adxudicación na forma legalmente
prevista».

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

3(721).PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DO
SERVIZO APARCADOIRO PRAZA DE PORTUGAL. EXPTE. 429/449.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
13/07/16, dáse conta do informe-proposta do 30/06/16, do xefe do servizo
administrativo-secretario da Mesa de Contratación, que di o seguinte:
“Constatada pola mesa de Contratación que a Xunta de Goberno celebrada o 27 de maio de
2016 desestimou as alegacións presentadas pola empresa Empark Aparcamientos y
Servicios S.A.
LEXISLACIÓN APLICABLE
Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de Contratos do Sector Público (TRLCSP).
Real Decreto 817/2009, de 8 de maio, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 30/2007,
de 30 de outubro, de Contratos do Sector Público (RLCSP).
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Real Decreto 1098/2001, de 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento Xeral da Lei
de Contratos das Administracións Públicas (RLCAP), no que no se opoña ó Real Decreto
Lexislativo 3/2011.
Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe o procedemento
aberto para a
contratación da concesión do servizo de aparcamento baixo a praza de Portugal (exped
429-449).
ANTECEDENTES
Primeiro.- A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 29 de abril de 2016, adoptou o
seguinte acordo:
“Primeiro.- Clasificar, de acordo cos criterios de adxudicación sinalados no prego, as
proposicións admitidas no “procedemento aberto a) para a contratación da concesión
do servizo de aparcamento baixo a praza de Portugal (expediente 429-449)” no
seguinte orde decrecente:
Empresas

Puntuación
total

1. SABA APARCAMIENTOS, S.A.

78,86

2. INTERPARKING HISPANIA, S.A.

77,04

3. EMPARK APARCAMIENTOS E SERVICIOS, S.A.

68,4

4. CONTINENTAL PARKING, S.L.

64,63

5. UTE EMSERCO, SOGESEL INGESER ATLANTICA

61,19

Segundo.- Requirir ao licitador clasificado en primeiro lugar, SABA
APARCAMIENTOS, S.A., para que presente, no prazo de dez días hábiles, a contar
desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, a seguinte documentación
(artigo 151.2 TRLCSP):
•
•
•
•

Declaración responsable de non estar incurso en prohibición de contratar.
Certificacións de acharse ao corrente das súas obrigacións tributarias co
Estado, Xunta de Galicia e coa Seguridade Social.
A documentación esixida nas cláusulas 10 e 21 do prego de cláusulas
administrativas particulares.
Resgardo da garantía definitiva esixible de acordo co disposto na cláusula 22
do prego de cláusulas administrativas particulares.

Terceiro.- Requirir ao citado licitador o aboamento de 1.416,64 euros en concepto de custe
dos anuncios de licitación”.
Segundo.- Este acordo foi notificado ó licitador clasificado en primeiro lugar Saba
Aparcamientos, S.A., o día 03 de maio de 2016, que presenta a documentación requirida
en data 12 de maiol 2016, dentro do prazo sinalado.
Terceiro.A mesa de Contratación celebrada o 08 de xuño de 2016 comprobou que a
documentación presentada polo licitador clasificado en primeiro lugar, Saba Aparcamientos,
S.A., é a requerida polo órgano de contratación como necesaria para a adxudicación do
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contrato, polo que a mesa propuso ó órgano de contratación a adxudicación do presente
procedemento.
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
Primeiro.- A nosa lexislación contractual impón ó órgano de contratación a obriga de
adxudicar o contrato dentro dos cinco días hábiles seguintes á recepción da documentación.
O acordo de adxudicación deberá ser motivado, notificarase ós licitadores e,
simultaneamente, publicarase no perfil de contratante (artigo 151.4 TRLCSP).
Recibida tanto a documentación presentada polo licitador clasificado en primer lugar como a
solicitada de oficio pola administración municipal, e comprobado que esta é correcta,
procede adxudicar o presente contrato.
Segundo.- A competencia para formular a proposta de adxudicación ao órgano de
contratación correspóndelle á Mesa de contratación. A proposta se realizará a favor do
licitador que presente a proposición que contivese a oferta economicamente máis vantaxosa
de conformidade co prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a licitación
(artigo 22.1.g RLCSP).
A primeira oferta economicamente máis vantaxosa para a administración contratante é a
formulada por Saba Aparcamientos, S.A
Terceiro.- A competencia para a resolución do presente expediente correspóndelle á Xunta
de Goberno Local (apartado 3 da disposición adicional segunda do TRLCSP), na súa
calidade de órgano de contratación.
En mérito ó que antecede, se propón á Xunta de Goberno Local como órgano de
contratación, en uso das facultades que lle confire a lexislación vixente, a adopción do
seguinte acordo:
“Adxudicar a Saba Aparcamientos, S.A o procedemento aberto para a contratación da
concesión do servizo de aparcamento baixo a praza de Portugal (exped 429-449) coas
seguintes prestacións adicionais:
- Un 16,67 % de diminución do importe da tarifa minuto máxima fixado na cláusula 8 do
PCAP polo uso rotatorio das prazas de aparcamento.
-Un 60 % de diminución do importe dos abonos mensuais de automóbiles previstos na
cláusula 8 PCAP a aplicar ós residentes.
- Un 55 % de diminución do importe fixado para os abonos mensuais de automóbiles na
cláusula 8 PCAP.
- Un 8,33 % porcentaxe de rebaixa sobre o importe máximo fixado na cláusula 8 para a
tarifa minuto nas estancias de rotación que non superen os 60 minutos.
- Un 100 % porcentaxe de rebaixa sobre o importe máximo fixado na cláusula 8 para a tarifa
minuto nas estancias de rotación que non superen os 15 minutos.
- Un 79,61 % porcentaxe de incremento das prazas reservadas para residentes, resultando
un total dun 35,92 % das prazas do aparcadoiro reservadas a residentes.
- Incrementa o canon concesional previsto na cláusula 7 en 5.000 euros/ano.
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- Un 85 % de diminución do importe fixado para o abono mensual de motocicletas na
cláusula 8 PCAP.
- Un un 90 % de diminución do importe dos abonos mensuais de motocicletas previstos na
cláusula 8 PCAP a aplicar ós residentes.
Todo iso de acordo cos pregos de prescricións técnicas e de cláusulas administrativas
particulares aprobados por acordo da Xunta de Goberno e a oferta presentada.”

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

4(722).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS 1º TRIMESTRE-2016 DE DON MANUEL BUENO HEREDIA. EXPTE.:
73/105.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
06/07/16, dáse conta do informe-proposta do 22/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
“ANTECEDENTES
1.- En data 07/09/2015, o Concelleiro-Delegado da Area de Xestión Municipal dicta
instrucción de servizo pola que, vista a solicitude de reincorporación ao servizo realizada
polo funcionario D. Manuel Bueno Heredia, con nº de persoal 13.899, conductor-bombeiro
adscrito ao Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento (SEIS); e considerados tanto o
informe do oficial subxefe do SEIS, indicando a ausencia de opcións de adaptación do posto
de traballo no Servizo indicado, así como o parte de alta expedido por facultativo dos
servizos públicos de saúde con data de hoxe, 07/09/2015, e efectos da mesma data;
Sendo vontade desta Concellería-delegada de Área que o efectivo D. Manuel Bueno
Heredia preste
servizos na mesma como funcionario, baixo as directrices e segundo as instruccións que
pola mesma se proporcionen, a fin de prestar apoio especializado en materia de prevención
e extinción de incendios e salvamento, dada a complexidade que presenta o servizo
indicado e coa finalidade de mellora na xestión do mesmo;
Pola presente e ao abeiro das competencias que en canto á xefatura directa e inmediata do
persoal municipal ostento por delegación efectuada en Decreto da Excma. Alcaldía de data
19/05/2015, así como aquelas que en materia de xestión de persoal ostento por delegación
da Xunta de Goberno Local segundo acordo de mesma data; e nos termos do establecido
no artigo 165 do RD 2568/1986, do 28 de novembro, dispoño:
“Ordenar ao Servizo de Recursos Humanos que se proceda á realización dos trámites
administrativos necesarios para asignar ao efectivo D. Manuel Bueno Heredia, con nº de
persoal 13,899, á Concellería-delegada de Área de Xestión Municipal, a través da
adaptación do posto de traballo que proceda, encomendándolle as seguintes funcións,
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sempre que sexa legalmente viable:
-asesoramento especializado á Concellería-delegada en materia de prevención e extinción
de incendios, salvamento e actividade en xeral do Servizo de Extinción de Incendios e
Salvamento.
-intermediación nas relacións coa representación sindical dos empregados/as públicos ao
servizo do Concello de Vigo, en materias propias do ámbito de xestión do Servizo de
Extinción de Incendios e Salvamento.
-aquelas outras que esta Concellería-delegada de Área puntualmente lle poda encomendar,
acordes e asimilables á natureza da praza de orixe, considerada a adaptación do posto de
traballo, en cuxo caso estarase ao establecido nas vixentes instruccións sobre plantilla
anexas á vixente Relación de Postos de Traballo (BOP nº 220, do martes 16 de novembro
do 2010) en canto aos criterios e condicións para o devengo do complemento retributivo de
productividade e conseguinte outorgamento do mesmo.
Prégaselle a máxima prioridade na xestión da presente instrucción do servizo”.
2.- Na mesma data emítese informe por parte da xefatura do Servizo de Recursos
Humanos, no cal se indica que:
“Vista a instrucción do servizo urxente dictada polo Sr. Concelleiro-delegado da Área de
Xestión Municipal na data de hoxe, 07/09/2015; e vista a documentación obrante no
expediente administrativo nº 27.012/220, pola presente infórmase o seguinte:
Consta no expediente administrativo indicado solicitude de reincorporación ao servizo
realizada polo funcionario D. Manuel Bueno Heredia, con nº de persoal 13.899, conductorbombeiro adscrito ao Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento (SEIS) en escrito de
data 01/09/2015 (documento administrativo nº 150111190).
Consta informe emitido polo oficial subxefe do SEIS, en data 03/09/2015, indicando a
imposibilidade de opcións de adaptación do posto de traballo ao efectivo indicado no propio
Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento (SEIS) e aconsellando a reubicación do
mesmo e outros servizos municipais en tanto no exista posibilidade de adaptación no
Servizo.
Consta parte de alta médica expedido por facultativo dos servizos públicos de saúde con
data de hoxe, 07/09/2015, e efectos da mesma data.
Consultado o expediente persoal do interesado, consta que no ano 2013 realizouse unha
adaptación de posto de traballo, autorizada por Decreto da Concellería-delegada da Área de
Xestión Municipal de data 28/12/2015 (expediente administrativo nº 23.582/220) e previa a
realización da correspondente avaliación polos servizos de vixiancia da saúde, sendo
declarado NON APTO para o posto de traballo de conductor-bombeiro (v. informe de data
16/11/2011, facultativo D. Manuel López Sánchez, col. nº 36/00006218/08, PREMAP
Sociedade de Prevención).
Consta instrucción do servizo da Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal de data
07/09/2015, na cal se ordena:“que se proceda á realización dos trámites administrativos
necesarios para asignar ao efectivo D. Manuel Bueno Heredia, con nº de persoal 13,899, á
Concellería-delegada de Área de Xestión Municipal, a través da adaptación do posto de
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traballo que proceda, encomendándolle as seguintes funcións, sempre que sexa legalmente
viable:
-asesoramento especializado á Concellería-delegada en materia de prevención e extinción
de incendios, salvamento e actividade en xeral do Servizo de Extinción de Incendios e
Salvamento.
-intermediación nas relacións coa representación sindical dos empregados/as públicos ao
servizo do Concello de Vigo, en materias propias do ámbito de xestión do Servizo de
Extinción de incendios e Salvamento.
-aquelas outras que esta Concellería-delegada de Área puntualmente lle poda encomendar,
acordes e asimilables á natureza da praza de orixe, considerada a adaptación do posto de
traballo, en cuxo caso estarase ao establecido nas vixentes instruccións sobre plantilla
anexas á
vixente Relación de Postos de Traballo (BOP nº 220, do martes 16 de
novembro do 2010) en canto aos criterios e condicións para o devengo do complemento
retributivo de productividade e conseguinte outorgamento do mesmo.
Prégaselle a máxima prioridade na xestión da presente instrucción do servizo.”
En consecuencia, e visto o anteriormente exposto, por esta Xefatura do Servizo indícase o
seguinte:
1.- O artigo 25.1 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais,
establece que os traballadores non serán empregados naqueles postos de traballo nos que,
por mor das súas características persoais, estado biolóxico ou pola súa discapacidade
física, psíquica ou sensorial debidamente recoñecida, poidan eles, os demais traballadores
ou outras persoas relacionadas coa empresa poñerse en situación de perigo ou, en xeral,
cando se atopen manifestamente en estados ou situacións transitorias que non respondan
ás esixencias psicofísicas dos respectivos postos de traballo. A mesma norma sinala, como
criterio xeral, a necesidade de que a adaptación se realice dentro do servizo ou unidade de
destino, salvo que exista imposibilidade material de efectuar a mesma, como sucede no
presente caso, segundo o informe do servizo de data 03/09/2015.
2.- En calquera caso, a natureza das funcións que se encomenden deberán respetar a
ordenación legal do emprego público en corpos, escalas e clases establecido na Lei 7/2007,
do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, e Real Decreto Lexislativo
781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais
vixentes en materai de réxime local (artigos 167 a 175) con especial atención ao disposto no
artigo 170, en cuxo apartado 1 se sinala que“tendrán la consideración de funcionarios de
Administración Especial los que tengan atribuido el desempeño de las funciones que
constituyen el objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio.”
3.- Por tanto, parecen axustarse ao preceptuado na normativa indicada as funcións
propostas na instrucción do servizo de data 07/09/2015, e que serían as seguintes:
a) Asesoramento especializado á Concellería-delegada en materia de prevención e
extinción de incendios, salvamento e actividade en xeral do Servizo de Extinción de
Incendios e Salvamento.
b) Intermediación nas relacións coa representación sindical dos empregados/as
públicos ao servizo do Concello de Vigo, en materias propias do ámbito de xestión do

S. extr.urx. 15.07.16

Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento.
c) En canto ao desempeño de outras funcións, sinaladas na instrucción como
“aquelas outras que esta Concellería-delegada de Área puntualmente lle poda encomendar,
acordes e
asimilables á natureza da praza de orixe, considerada a adaptación do posto
de traballo, en
cuxo caso estarase ao establecido nas vixentes instruccións sobre
plantilla anexas á vixente Relación de Postos de Traballo (BOP nº 220, do martes 16 de
novembro do 2010) en canto aos criterios e condicións para o devengo do complemento
retributivo de productividade e conseguinte outorgamento do mesmo”, deberase avaliar polo
órgano competente a necesidade de solicitar a oportuna retención de crédito (RC) á
Intervención Xeral Municipal, a fin de garantir o abono daquelas obrigas económicas
susceptibles de devengarse durante o presente exercicio económico 2015.
4.- Deberá comunicarse ao persoal técnico de Prevención de Riscos Laborais para a
execución das actuacións oportunas en relación coa saúde do efectivo cuxo posto constitúe
obxecto de adaptación.
Do cal se deixa constancia aos efectos oportunos.”
3.- Á vista da documentación obrante no expediente administrativo, a concellería-delegada
da Área de Xestión Municipal en data 08/09/2015 resolveu:
“Primeiro.- Autorizar a adaptación do posto de traballo de destino do funcionario de carreira
D. Manuel Bueno Heredia, con nº de persoal 13.899, condutor-bombeiro con destino no
Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento, en atención á documentación e informes
emitidos e incorporados ao expediente administrativo nº 27.012/220, motivado pola
imposibilidade de adaptación do posto no propio SEIS, segundo informe do oficial subxefe
de data 03/09/2015, así como á súa declaración de non apto para o posto de condutorbombeiro documentada en expediente administrativo nº 23.582/220, dispoñendo en
consecuencia o desempeño de funcións propias de funcionario na Concellería-delegada da
Área de Xestión Municipal, baixo as directrices e segundo as instruccións que pola mesma
se proporcionen, a fin de prestar apoio especializado en materia de prevención e extinción
de incendios e salvamento, dada a complexidade que presenta o servizo indicado e coa
finalidade de mellora na xestión do mesmo; e a tal efecto, encomendar ao funcionario D.
Manuel Bueno Heredia, con nº de persoal 13.899, condutor-bombeiro con destino no
Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento, as funcións seguintes, en cuxo exercicio
deberá respetarse as indicacións contidas no informe da xefatura do Servicio de Recursos
Humanos de data 07/09/2015, concretadas en:
-asesoramento especializado á Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal en
materia de prevención e extinción de incendios, salvamento e actividade en xeral do Servizo
de Extinción de Incendios e Salvamento.
-intermediación nas relacións coa representación sindical dos empregados/as públicos ao
servizo do Concello de Vigo, en materias propias do ámbito de xestión do Servizo de
Extinción de Incendios e Salvamento.
-aquelas outras que esta Concellería-delegada de Área puntualmente lle poda encomendar,
acordes e asimilables á natureza da praza de orixe, considerada a adaptación do posto de
traballo, en cuxo caso estarase ao establecido nas vixentes instruccións sobre plantilla
anexas á vixente Relación de Postos de Traballo (BOP nº 220, do martes 16 de novembro
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do 2010) en canto aos criterios e condicións para o devengo do complemento retributivo de
productividade e conseguinte outorgamento do mesmo.
Terceiro.- Dispoñer a comunicación a Prevención de Riscos Laborais para a execución das
actuacións oportunas en relación coa saúde do efectivo cuxo posto constitúe obxecto de
adaptación.
Cuarto.- Notificar a presente resolución ao interesado, Xefatura do Servizo de Extinción de
Incendios e Salvamento, Concellería-delegada da Área de Seguridade, Tráfico e Mobilidade
e Transportes, Xefatura da Área de Réxime Interior, Recursos Humanos (Negociado de
Seguridade Social e persoal técnico do Servizo de Recursos Humanos) así como ao Comité
de Persoal, aos efectos oportunos.
Cuarto.- Dar conta da presente resolución á Xunta de Goberno Local para o seu
coñecemento.”
4.- Por outra banda en data 02/03/2016, asignase a D Manuel Bueno Heredia as funcions de
asistencia proactiva ao Presidente e ao Director do Plan de autiproteccion do edificio sede
do Concello, segundo Resolución do Concelleiro Delegado de Mobilidade e seguridads
5.- En data 16/06/2015, o Concelleiro de Xestion Municipal asina a seguinte instrucción de
servizo, (expte 73-105):
“Por Resolución de data 08/09/2015 do Concelleiro Delegado da Área de Xestión Municipal,
encoméndaselle ao funcionario D Manuel Bueno Heredia, con Nº de Persoal 13.899 as
funcións de :
a) Asesoramento especializado á Concellería-delegada en materia de Prevención e
Extinción de Incendios, salvamento e actividade en xeral do Servizo de Extinción de
Incendios e Salvamento.
b) Intermediación nas relacións coa representación sindical dos empregados/as públicos ao
servizo do Concello de Vigo, en materias propias do ámbito de xestión do Servizo de
Extinción de Incendios e Salvamento.
c) Aquelas outras que esta Concellería-delegada de Área puntualmente lle poda
encomendar, acordes e asimilables á natureza da praza de orixe, considerada a adaptación
do posto de traballo, en cuxo caso estarase ao establecido nas vixentes instrucións sobre
plantilla anexas á vixente Relación de Postos de Traballo (BOP nº 220, do martes 16 de
novembro do 2010) en canto aos criterios e condicións para o devengo do complemento
retributivo de produtividade e conseguinte outorgamento do mesmo
Dentro das funcións encomendadas e dentro do apoio especializado a Concelleria Delegada
da Area, no periodo xaneiro-marzo de 2016 se ven realizando:
-Atención ao persoal municipal, previo ao seu despacho co Concelleiro da Area.
- Asistencia e reunións co comité de Saude Laboral
- Mantemento de reunións con periodicidade semanal co Comité de Persoal e atención
permanente aos representantes sindicais nas propostas, suxestións e queixas que estes
realizan.
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- Mantemento de reunións coas xefaturas das distintas areas e servizos municipais,
principalmente RRHH.
- Asistencia as reunións do Comité de Seguridade e Saude Laboral.
- Participación coas Técnicas de Prevención de Riscos Laborais en todo lo relacionado con
adaptacion de puestos de trabajo, evaluación de riesgos de diferentes servicios , etc...
- Asistencia as reunións do Concelleiro de Xestión Municipal coa Titular da Asesoria Xuridica
Municipal sobre asuntos da Area delegada.
- Participación en diversas reunións conxuntas de xefaturas de area e servizo municipais
(xefatura RRHH, Servizos Xerais, Contratación , Policía Local , etc).
- Mantemento de diversas reunións a nivel técnico co RRHH en asuntos relativos a xestión
do persoal municipal.
-Realización de xestións coa Policía Local para a tramitación do aboamento das retribucións
en concepto de produtividade e en especial no desenvolvemento do programa de
disponibilidade deste servizo.
- Participación nas reunións asi como a realizacion do asesoramento especializado en
relación coa xestión do vestiario municipal (Servizos Xerais, Intervencion, Prevencion de
Riscos, etc).
Por outra banda en data 2 de marzo de 2016, asignase a D Manuel Bueno Heredia as
funcions de asistencia proactiva ao Presidente e ao Director do Plan de autiproteccion do
edificio sede do Concello, polo que o devandito funcionario ven realizando entre outras
funcions as de:
- Asistencia as reunions do Comité de Autoproteccion do edificio consistorial
- Realizacion de proposta de mellora no Plan de autoproteccion consistentes na
participacion na elaboracion do pliego de condicions técnicas para a contratacion do
subministro de :
Extintores portatiles de Polvo seco
BIES de 20 metros .
Hidrantes de superficie e caseta de dotacion para hidrante.
Sinais fotoluminiscentes con texto identificativo
Sistema de de deteccion/ extinción automatica en Centro de Transformación
- Realizacion e seguimento das xestions para a colocación do ultimo tramo de escalera de
evacuación
- Control e seguimento dos acordos do Comité de autoproteccion
- Informe periodico aos miembros do Comité sobre o estado dos acordos adoptados de la
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autoproreccion del edificio.
- Realización das xestions asi como participacion na revisión e mantemento dos sistemas
antipánico de todas as portas de emerxencia do edificio da Casa do Concello.
- Realización da planificacion e seguimento das accions a levar a cabo no programa de
dotación e adecuacion de medios materiais e recursos 2016/ 2017.
A realización das funcións e tarefas encomendadas ten como resultado a realización dun
exceso de xornada de mais de 60 horas no periodo xaneiro –marzo 2016, exceso verificable
no sistema de control de presencial horaria.
Na Resolución de data 08/09/2015 indicase que estarase ao establecido nas vixentes
instrucións sobre plantilla anexas á vixente Relación de Postos de Traballo (BOP nº 220, do
martes 16 de novembro do 2010) en canto aos criterios e condicións para o devengo do
complemento retributivo de produtividade e conseguinte outorgamento do mesmo.
En canto a os parámetros obxectivos para o cálculo do importe do complemento de
productividade proposto deberase utilizar os aprobados pola Xunta de Goberno Local, na
sua sesion de data 30/12/2016 tramitado en expediente administrativo nº 71/105,
consistente en:
-Exceso de xornada realizado como consecuencia da adicación, interese e rendemento no
desempeño do posto de traballo: cómputo do exceso de xornada realizado e non
compensado con descansos, en concepto de gratificacions, tomando como referencia o
prezo hora de 11,44 euros, calculado segundo vixente Acordo Regulador das condicións
económicas e sociais dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo .
-Mensualidade do complemento de destino do posto de traballo, como consecuencia dunha
adicación extraordinaria más aló do esixible a un posto de traballo de conductor- bombeiro
en adaptación de funcións, ao ser este concepto retributivo o inherente á progresión
profesional acadada na carreira administrativa dos empregados/as públicos segundo o
marco legal vixente (RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e normativa concordante
aplicable) concretado nun importe de 353,43 euros/mes.
En consecuencia ordease, que pola Area de Recursos Humanos e Formacion, se realice a
tramitación de expediente de aboamento de complemento de produtividade, dacordo os
criterios anteriores en atención ao especial rendimento, dedicación e interés acreditado no
desempeño das funciones encomendadas do funcionario D Manuel Bueno Heredia.”
MOTIVACIÓN
I.- As vixentes instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010, establecen que:
“Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
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a) Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello de
Vigo
b) Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.
Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do
acordo que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos
representantes sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo
en
conta
os
seguintes
criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
1. Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado
por razóns coxunturales debidamente xustificadas.
2. Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
3. Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
4. Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con
arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade,
logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá
contar coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
No apartado terceiro a) recollense as circunstancias nas que procedería o aboamento de
complemento de produtividade por acumulación de funcions correspondentes a dous postos
de traballo, suposto non aplicable ao funcionario para o cal se ordea a instrucción de
expediente de aboamento de complemento de produtividade xa que as funcions
encomendadas son o resultado dunha adaptación de puesto, dada á súa declaración de non
apto para o posto de condutor-bombeiro documentada en expediente administrativo nº
23.582/220, segundo informe da xefatura de data 07/09/2015, anteriormente citado.
II.- Das funcions descritas na Instrucción de servizo de data 16/06/2016, dispoñendo a
tramitación de expediente de aboamento de complemento de produtividade, dacordo as
instruccions de plantilla vixentes en atención ao especial rendimento, dedicación e interés
acreditado no desempeño das funciones encomendadas do funcionario D Manuel Bueno
Heredia, recollidas na citada instrucción e relacionadas coas asignadas segundo resolucions
de data 08/09/2015 e 02/03/2016, de asistencia proactiva ao Presidente e ao Director do
Plan de autiproteccion do edificio sede do Concello, poderia desprenderse a sua
correspondencia con funcions de diversa condición con respecto ás asociadas ao posto de
Condutor Bombeiro, ainda que algunhas poderían non ser susceptibles de considerarse
como “acordes e asimilables á natureza da praza de orixe, considerada a adaptación do
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posto de traballo”, excepto aquelas estrictamente relacionadas coa sua participación nas
reunions do Comité de Seguridade e Saude Laboral, do Comité de Autoproteccion do
edificio consistorial ou a sua participación coas Técnicas de Prevención de Riscos Laborais
na investigacion de accidente con grupo autónomo no Servizo de Extincion de Incendios e
Salvamento.
III.- Por outra banda reiterase que nas Instruccións citadas indicase que a Xunta de Goberno
Local establecerá, no exercicio das competencias que lle atribúe a normativa de réxime
local, os parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que
considere, atendendo a criterios de rendemento extraordinario do traballador no desempeño
das actividades, cometidos e responsabilidades encomendadas ao posto de traballo
adscrito, sendo estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo,
unidade ou departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo
realizado con arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a
eficacia, calidade, logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do
traballo; debendo contar coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
IV.- Asi mesmo, na Resolucion do Concelleiro Delegado da Area de Xestion Municipal de
data 07/09/2015 recollese textualmente:
c) En canto ao desempeño de outras funcións, sinaladas na instrucción como “aquelas
outras que esta Concellería-delegada de Área puntualmente lle poda encomendar, acordes
e asimilables á natureza da praza de orixe, considerada a adaptación do posto de traballo,
en cuxo caso estarase ao establecido nas vixentes instruccións sobre plantilla anexas á
vixente Relación de Postos de Traballo (BOP nº 220, do martes 16 de novembro do 2010)
en canto aos criterios e condicións para o devengo do complemento retributivo de
productividade e conseguinte outorgamento do mesmo”, deberase avaliar polo órgano
competente a necesidade de solicitar a oportuna retención de crédito (RC) á Intervención
Xeral Municipal, a fin de garantir o abono daquelas obrigas económicas susceptibles de
devengarse durante o presente exercicio económico 2015.
V.- Consta no presente expediente listado de control de presencia no que se contempla a
maior adicación horaria resultante da realización das funcións ordenadas polo Concelleirodelegado de Área, a maiores das proias do posto de traballo de conductor-bombeiro que se
desenvolven en adaptación do posto de traballo, polas que xa se abonan as retribucións
propias do posto, xa que as adaptacións en senso estricto non poden conlevar perda de
retribucións, segundo establece a Lei de Prevención de Riscos Laborais.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba ou réxime
das retribucións dos funcionarios da Administración Local -vixente non que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece non seu artigo 5 -en canto ao complemento
retributivo de productividade- que este está destinado a retribuir ou especial rendemento, a
actividade extraordinaria e ou interese e iniciativa con que ou funcionario desenvolva ou seu
traballo.
Adicionalmente, o propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboral-
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da suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas
relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao
mesmo, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Tendo en conta as funcions desenvoltas polo funcionario citado no periodo setembrodecembro 2015, a maior adicacion horaria reflexada no exceso de xornada, a actividade
extraordinaria e o interese e iniciativa con que ou funcionario desenvolveu as funcions
encomendadas, adicionais ás propias do posto de traballo en adaptación, e utilizando os
criterios aprobados pola Xunta de Goberno na sua sesion de data 30/12/2016 tramitado en
expediente administrativo nº 71/105 seguinte:
–Exceso de xornada realizado como consecuencia da adicación, interese e rendemento no
desempeño do posto de traballo: cómputo do exceso de xornada realizado e non
compensado con descansos, en concepto de gratificacions: 59h 29, tomando como
referencia o prezo hora 11.44 €, calculado segundo vixente Acordo Regulador das
condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo,
xenerando un total de 680,68 euros.
–Mensualidade do complemento de destino do posto de traballo, como consecuencia dunha
adicación extraordinaria más aló do esixible a un posto de traballo de conductor- bombeiro
en adaptación de funcións, ao ser este concepto retributivo o inherente á progresión
profesional acadada na carreira administrativa dos empregados/as públicos segundo o
marco legal vixente (RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e normativa concordante
aplicable): concretado nun importe de 353.43 euros ano 2016 x 3 meses, daría un total de
1060,29euros.
Deste xeito, o complemento de productividade a aboar ascendería, da suma dos conceptos
obxectivos anteriormente indicados, a un total de 1740,97€
En consecuencia, e previo o preceptivo informe de fiscalización previa do gasto proposto,
nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e
previa a conformidade da Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal, elévase á
consideración da Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
1.- Outorgar ao funcionario D Manuel Bueno Heredia, (NP 13.899), considerando a
proposta efectuada pola Concellería-delegada da Área de Xestión Municipal en data
16/06/2016, acreditando o rendemento extraordinario do dito funcionario no periodo
comprendido entre o 01/01/2016 ao 31/03/2016 no desempeño das actividade e cometidos
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asignados segundo resolucions de data , nos termos da documentación obrante no expediente
administrativo e informe-proposta que antecede, un complemento de produtividade, polo
desempeño das funcions asignadas segundo Resolucions de data 08/09/2015 e 02/03/2016
por importe de 1740,97€,calculo realizado segundo parámetros obxectivos de asignación
aprobados pola Xunta de Goberno, na sua sesión de data 30/12/2016 no expediente
administrativo 71/104, con cargo á partida orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”, .
-Exceso de xornada realizado como consecuencia da adicación, interese e rendemento no
desempeño do posto de traballo: cómputo do exceso de xornada realizado e non
compensado con descansos, en concepto de gratificacions:, tomando como referencia o
prezo hora de 11,25 euros, calculado segundo vixente Acordo Regulador das condicións
económicas e sociais dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo .
-Mensualidade do complemento de destino do posto de traballo, como consecuencia dunha
adicación extraordinaria más aló do esixible a un posto de traballo de conductor- bombeiro
en adaptación de funcións, ao ser este concepto retributivo o inherente á progresión
profesional acadada na carreira administrativa dos empregados/as públicos segundo o
marco legal vixente (RD Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, e normativa concordante
aplicable).
2.-Dar traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.

5(723).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS 4º TRIMESTRE-2015 DE DON ALBINO RODRÍGUEZ FERREIRA.
EXPTE.: 4054/550.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16, da técnica de Formación e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral municipal, que di o seguinte:
“En relacion co informe da Intervencion Xeral de data 01/01/2016 aos expedientes
28044-220,4054-550, 28056-220, 28054-220, 28057-220, 28066-220, 28060-220,
28055-220, 28061-220 no que no apartado IV.- Resultado da fiscalización expon o
seguinte:
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“Como resultado das comprobacións efectuadas, esta Intervención fiscaliza favorablemente os expedientes
referenciados, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún caso, teñen carácter
suspensivo na tramitación dos expedientes:
Observacións:
No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico no que se fagan
constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no período considerado, así como a
avaliación do desempeño das mesmas.
Con carácter xeral, non se acredita unha maior adicación horaria significativa
Recomendacións:
Tendo en conta o carácter provisional das encomendas de funcións, dado que as mesmas responden a
necesidades de carácter coxuntural, recoméndase revisar aquelas resolucións de encomenda cuxa data sexa
anterior ao correspondente exercicio orzamentario.”

Con carácter xeral, todos os expedentes citados no informe constan con maior adicacion
horaria, tal e como figura nas relacions de control horario anexadas nos mesmos.
En canto a recomendación sobre o carácter provisonal das encomendas, dende a Area de
Recursos Humanos e Formacion entendese que deberíase proceder a revisión dos acordos
previos ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle
nas instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Por outra banda, a Intervención Xeral nas conclusions do seu informe de data 31/03/2016
ao expediente 4054-550 expón as seguintes consideracións:
“Indicar o feito de que o documento a tramite recolle a proposta de recoñecemento dun incentivo de
produtividade aplicado ao período do 4º trimestre do ano 2015, sendo de recorda, e por tanto necesario seguir
insistindo en protocolarizar un tratamento harmónico e homoxéneo para este tipo de expedientes de
recoñecemento dun complemento de produtividade por encomendas de funcións, ante o cual esta Intervención
Xeral formula as seguintes consideracions:
A autorización de calquera tipo de gasto é previa a súa execución.
Dada a singularidade deste tipo de incentivos, seguindo a liña dos expedientes tramitados para as encomendas
de funcións ao longo do ano 2015, a instrución destes expedientes deben ter unha autorización previa ao
exercicio das funcións encomendadas e recoñecemento das obrigas, aínda coa posibilidade da súa eficacia
retroactiva se os condicionantes así o esixisen. En todo caso, e con caracter xeral, este tipo de encomendas
deben estar intrínsicamente vinculadas o marco temporal sobre o que impactan os seus efectos económicos,
debendo adaptar a sua vixencia o ciclo anual de operatividade do presuposto municipal.
De requirir a situación que se prolonge a encomenda de funcións máis alá do período anual descrito, pode considerarse a prorróga administrativa da mesma, suxeita ao trámite de autorización, fiscalización previa e demais
condicionantes xurídicos e económicos que para este tipo de gastos establezan as Bases de Execución en vigor.
No expediente que é obxecto de informe, a encomenda foi autorizada en orixe pola Alcaldía-Presidencia en data
26 de outubro de 2010, axustada a normativa interna de esta Administración Local plasmada nas vixentes
Instrucción de Plantilla e Rpt para o citado ano prorrogadas tácitamente para o presente ano, o tratarse tal e
como se dispon na Instrucción 3ª de acumulación das funcions asinadas o posto de Presidente do Tribunal
Económico Administrativo, non obstante e dado qeu o funcionario xa lle foron recoñecidos os abonos trimestrais
do ano 2015 anteriores o presente, debe incidirse, sempre que a situación administrativa extenda os efectos o
longo do ano 2016, que será requisito obrigatorio a tramitación da previa autorización da encomenda de
funcións. En canto a liquidación resultante a favor do funcionario beneficiario do incentivo, o servizo xestor non
incorpora dentro da proposta, liquidación concreta e detallada xustificativa do importe efectivamente recoñecido.
Así mesmo, hai que homoxeneizar os procedementos que teñan por finalidade dar respostas a situacións ou
supostos de natureza xurídica análoga no funcionamente interno de esta Administración Local, sen entrar na
particularidade doutros expedientes tramitados con anterioridade, axustabanse ao proceso descrito de: Proposta,
autorización previa da encomenda pola Alcaldía, certificación de existencia de crédito, acordo da Xunta de
Goberno e posterior liquidación e recoñecemento das obrigas, e coa finalidade en todo caso de evitar a
discrecionalidade e certa forma subxectividade na súa adxudicación.
A aplicación orzamentaria 9200.1500000 “Produtividade”, non conten crédito de natureza económica axeitada e
contía suficiente para facer fronte ao gasto proposto por un importe de 2.206,20 euros, dandose cobertura o
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mesmo ao estar en tramitación a modificación de créditos num 1/RRHH/2016, que incrementara a aplicación de
referencia nun importe de 209.128,66 euros
A Xunta de Goberno Local, e o Organo municipal competente para resolver o trámite en execución.
Por canto antecede, esta Intervención fiscaliza de conformidade a proposta contida no expediente de referencia
tramitada pola concellalía de Xestión municipal.
“

Como se indica no informe proposta de data 16/03/2016, por Resolución da Alcaldía de 26
de outubro de 2010 otorgábaselle a D.Albino Rodríguez Ferreira o cargo de Presidente do
Tribunal Económico Administrativo, ao estar vacante o posto e ata o nomeamento de Presidente Titular polo Pleno da Corporación segundo o disposto no artigo 137 da Lei 7/1985 do
2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. No punto Terceiro da devandita Resolución recóllese que, en virtude do especial rendemento requerido e dado o carácter obxectivo
no desempeño do cargo, o funcionario percibirá durante o período no que desempeñe as
funcións de Presidente do T.E.A. , en concepto de produtividade e excluído do previsto nas
Instruccións de plantilla, a diferencia que poida existir entre o complemento de destino e especifico do posto do que é titular e o cargo para o que se lle nomea provisionalmente.O nomeamento, de carácter temporal, terá efectos únicamente durante o tempo necesario para a
cobertura do posto segundo a modificación prevista no regulamento orgánico, circunstancia
ainda sen resolver.Inclúense no expediente copia de dita Resolución.
Indicase no informe da Intervencion que sempre que a situación administrativa extenda os
efectos o longo do ano 2016, que será requisito obrigatorio a tramitación da previa autorización da encomenda de funcións , entendendo esta funcionaria que a Resolución de data
26/10/2010 manten a súa vixencia, toda vez que non foi deixada sin efecto por acto
administrativo algún ata a data e non se procedeu a cobertura do posto vacante de
Presidente do Tribunal Económico Administrativo.
En canto ao non incorporacion dentro da proposta a liquidación concreta e detallada
xustificativa do importe efectivamente recoñecido, indicar que no informe proposta de data
16/03/2016 se recolle que :
“Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados, segundo os datos
obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións, etc o funcionario disfruotou de
vacacions nos periodos do 9 ao 22 de novembro e do 2 ao 14 de decembro d e2015 asi como asuntos
propios do 21 ao 31 de decembro de 2015 (6 dias), a cantidade a percibir no período sinalado serían as
seguintes, tendo en conta a diferencia retributiva en canto a complemento de destino e especifico existente entre o posto Codg Rtb 284.- Presidente organo reclamacions economico administrativo e o posto Cod
Rtb 70 Técnico Recursos e Programas, posto ao que se atopa adscrito o referido funcionario
N.P.

Nome

77274 Rodríguez Ferreira, Albino

Período
01/10/2015-31/12/2015

Importe
2.206,20 €

En relacion co tratamento homoxeneo dos expedientes administrativos relacionados coas
encomendas de funcions realizadas a funcionarios ao amparo do disposto no artigo 73.2 do
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre polo que se aproba o Texto refundido da
Lei do Estatuto Básico do Empregado Público sinalar que dende o ano 2012, todos eles
foron trámitados dacordo as instruccions de plantilla e as bases de execucion do orzamento
vixentes en cada momento, sendo as cantidades de aboamento propostas calculadas en
funcion do recollido nas Instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo
aprobadas pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010.
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No presente caso, no punto Terceiro da devandita Resolución recóllese que, en virtude do
especial rendemento requerido e dado o carácter obxectivo no desempeño do cargo, o
funcionario percibirá durante o período no que desempeñe as funcións de Presidente do
T.E.A., en concepto de produtividade e excluído do previsto nas Instruccións de
plantilla, a diferencia que poida existir entre o complemento de destino e especifico do
posto do que é titular e o cargo para o que se lle nomea provisionalmente.
En consecuencia, e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico
do Empregado público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas a súa clasificación, grao ou categoría, cando as
necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións; e dado que resulta
imprescindible manter o correcto funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión
do mesmos, tramitación de expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de
programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o
Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a
distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con
carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de
traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes ás prazas das cales son
titulares.
No CUARTO trimestre de 2015, atopabanse vixentes, entre outras:
En resolución da Alcaldía de 26 de outubro de 2010 otorgábaselle a D.Albino Rodríguez Ferreira o cargo de Presidente do Tribunal Económico Administrativo, ao estar vacante o posto
e ata o nomeamento de Presidente Titular polo Pleno da Corporación segundo o disposto no
artigo 137 da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Asi mesmo, no punto Terceiro da devandita Resolución recóllese que, en virtude do especial
rendemento requerido e dado o carácter obxectivo no desempeño do cargo, o funcionario
percibirá durante o período no que desempeñe as funcións de Presidente do T.E.A. , en
concepto de produtividade e excluído do previsto nas Instruccións de plantilla, a diferencia
que poida existir entre o complemento de destino e especifico do posto do que é titular e o
cargo para o que se lle nomea provisionalmente.
Asi mesmo, o nomeamento, de carácter temporal, terá efectos únicamente durante o tempo
necesario para a cobertura do posto segundo a modificación prevista no regulamento orgánico, circunstancia ainda sen resolver.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese expediente 4054-550.- Informe produtivdade do 4º trimestre do 2015 de Albino Rodriguez Ferreira do T.E.A.C.V.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado público
(BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do disposto
no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
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conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo 23
da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con que se
desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías individuais
do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
–A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias obxectivas
relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no seu caso, co grao
de participación na consecución dos resultados ou obxectivos asignados ao correspondente
programa.
–En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se adecúen
aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva 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, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
•

Forma parte do expediente 4054-550 informe pormenorizado no que se especifique
a cantidade do traballo realizado con arranxo aos principais indicadores do contido
funcional do seu posto e, a eficacia, calidade, logro de resultados, tempo de traballo
adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar coa conformidade do
concelleiro delegado correspondente.

Como xa se citou ateriormente , no punto Terceiro da Resolución de data 26/10/2010
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recóllese que, en virtude do especial rendemento requerido e dado o carácter obxectivo no
desempeño do cargo, o funcionario percibirá durante o período no que desempeñe as
funcións de Presidente do T.E.A. , en concepto de produtividade e excluído do previsto nas
Instruccións de plantilla, a diferencia que poida existir entre o complemento de destino e
especifico do posto do que é titular e o cargo para o que se lle nomea provisionalmente.
Deste xeito, no expediente 12625-77 nclúense informe de petición de aboamento de complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións encomendadas, conformado polo concelleiro da Área.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións,
etc o funcionario disfruotou de vacacions nos periodos do 9 ao 22 de novembro e do 2 ao 14
de decembro d e2015 asi como asuntos propios do 21 ao 31 de decembro de 2015 (6 dias),
a cantidade a percibir no período sinalado serían as seguintes, tendo en conta a diferencia
retributiva en canto a complemento de destino e especifico existente entre o posto Codg Rtb
284.- Presidente organo reclamacions economico administrativo e o posto Cod Rtb 70 Técnico Recursos e Programas, posto ao que se atopa adscrito o referido funcionario
N.P. Nome
77274 Rodríguez Ferreira, Albino

Período
01/10/2015-31/12/2015

Importe
2.206,20 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e servizos,
dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades Locais, que
den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de encomendas de
funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non atribuíbles a
outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á clasificación,
grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas vixentes
instruccións de plantilla.
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Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1. Outorgar ao funcionario D.Albino Rodriguez Ferreira, con nº de persoal 77274, un
complemento de produtividade polo desempeño das funcions encomendadas no periodo
01/10/2015-31/12/2015, segundo resolucion de data 26/10/2010, por importe de
2206.20€
2. Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 2206.20 en concepto de
productividade a favor do funcionario D.Albino Rodriguez Ferreira, con nº de persoal
77274 con cargo á partida orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”.
Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.
6(724).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS 1º TRIMESTRE-2016 DE DON JESÚS LÓPEZ MOURE. EXPTE.:
28044/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
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concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral, que di o seguinte:
"En relacion co informe da Intervencion Xeral de data 01/01/2016 aos expedientes 28044220,4054-550, 28056-220, 28054-220, 28057-220, 28066-220, 28060-220, 28055-220,
28061-220 no que no apartado IV.- Resultado da fiscalización expon o seguinte:
“Como resultado das comprobacións efectuadas, esta Intervención fiscaliza favorablemente os
expedientes referenciados, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún
caso, teñen carácter suspensivo na tramitación dos expedientes:
Observacións:
No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico no que se
fagan constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no período considerado,
así como a avaliación do desempeño das mesmas.
Con carácter xeral, non se acredita unha maior adicación horaria significativa
Recomendacións:
Tendo en conta o carácter provisional das encomendas de funcións, dado que as mesmas responden
a necesidades de carácter coxuntural, recoméndase revisar aquelas resolucións de encomenda cuxa
data sexa anterior ao correspondente exercicio orzamentario.”

Con carácter xeral, todos os expedentes citados no informe constan con maior adicacion
horaria, tal e como figura nas relacions de control horario anexadas nos mesmos.
En canto a recomendación sobre o carácter provisonal das encomendas, dende a Area de
Recursos Humanos e Formacion entendese que deberíase proceder a revisión dos acordos
previos ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle
nas instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
En consecuencia e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico
do Empregado público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas a súa clasificación, grao ou categoría, cando as
necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións; e dado que resulta
imprescindible manter o correcto funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión
do mesmos, tramitación de expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de
programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o
Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a
distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con
carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de
traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes ás prazas das cales son
titulares:
Con data 19 de xullo de 2011, o concelleiro-delegado de xestión municipal resolveu
encomendar, “as funcións de coordenación, planificación e supervisión administrativa e
orzamentaria e de programación dos servizos da Área de Cultura e Festas, e asistencia á
concelleira-delegada da citada área”, ao funcionario D Jesús López Moure, con nº de
persoal 77210. Así mesmo, neste decreto estipulábase que “as funcións desenvolveranse
baixo a dependencia directa da concelleira-delegada da Área, quen deberá acreditar e
avaliar a efectividade e satisfactoriedade das funcións desenvoltas, aos efectos de proceder
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eventualmente á tramitación do expediente administrativo de productividade polo
desempeño das funcións obxecto de encomenda”
Dita encomenda terá validez ata que se deixe sen efecto mediante acto administrativo
posterior, ou ben ata a implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, ou
reestructuración de áreas e servizos a realizar no marco da potestade de autoorganización
legalmente recoñecida ás Entidades Locais, polo que ata a data atopase vixente.
Recibese neste servizo expediente 708-330.- Aboamento complemento de produtividade
para o Xefe do Servizo de Xestion e promocion cultural por encomenda de funcions
correspondente ao 1º TRIMESTRE 2016.
A produtividade que se esta a tramitar ten orixe na Resolucion do Concelleiro Delegado de
Xestion Municipal de data 19/07/2011 pola que se encomendan ao funcionario D Jesús
López Moure, (Nº de persoal77210), non deixada sin efecto mediante acto administrativo
posterior nin que ata a data realizarase a implantación de novas estructuras organizativas e
funcionais, ou reestructuración de áreas e servizos a realizar no marco da potestade de
autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades Locais.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do
disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo
posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo
23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que
contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir
o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con
que se desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial
determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías
individuais do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias obxectivas
relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no seu caso, co grao
de participación na consecución dos resultados ou obxectivos asignados ao correspondente
programa.
En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un período
de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos.
En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
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retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva 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, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 establecen que :
Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello de
Vigo
Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.
Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo
que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes
sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo en conta os seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
–Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
–Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
–Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
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responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
–Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con
arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade,
logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar
coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
En todo caso, retribuirase:
•

Acumulacion de funcions de dous postos de traballo por motivos de urxencia

A actividade e dedicación extraordinaria derivada da realizacion temporal das funcions
atribuidas a outro posto de traballo distinto do o que esta adscrito e que se atope vacante ou o
seu titular atopese ausente, por motivos de urxencia e necesidade debidamente acreditados e
sempre que resulten axeitadas a sua clasificacion, grao o categoria profesional.
Deberá ser autorizada previamente pola Alcaldía ou Concellería-delegada da Área de Xestión
Municipal, tralo informe favorable da Xunta de Persoal, segundo proposta do Xefe do Servizo,
conformada polo Concelleiro/a Delegado/a da area correspondente, na que se xustifique a
necesidade e urxencia da mesma.
Para a realizacion da proposta de outorgamento do complemento de productividade, será
imprescindible a remision ao Servizo de Recursos Humanos de informe do Xefe do Servizo no
que se que xustifique o complemento, no que se faga constar as tarefas desempeñadas
correspondentes ao posto acumulado, a avaliación do desempeño das mesmas segundo
indicadores definidos e acreditacion da maior adicacion horaria. Dito exceso de xornada non
poderá ser compensado con descansos ou economicamente .
En ningun caso poderase acumular postos de inferior categoria e con carácter xeral a sua
duracion deberá ser superior a un mes, tendo como limite o 31 de decembro de cada ano,
debendose proceder polas xefaturas dos servizos das oportunas redistribucions das tarefas
entre os efectivos adscritos ao mesmo ou ben á reasignacion ou movilidade funcional de
efectivos.
Non terán carácter retroactivo a efectos do aboamento do complemento de productividade,
surtindo efectos económicos e administrativos dende a data do acto administrativo que así o
autorice.”
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da
área ou servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e
o correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar
as tarefas encomendadas
Aboarase o por importe equivalente ao do complemento de destino do posto acumulado,
que en ningun caso será fixo na sua cuantia nin perioido no seu devengo, tendo carácter
termporal, duarnte o periodo que dure a causa que a orixina o sexa autorizado e a sua contia.
En ningun caso será fixo na sua cuantia nin periódico no seu devengo, tendo caracter temporal
durante o período que dure a causa que a orixina o sexa autorizado
Deste xeito, no expediente 785-330 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, asinado polo respectivo concelleiro da Área.
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Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente
traballados, segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades
temporais, vacacións, etc (dous dias vacacions 3 catro de asuntos propios), a cantidade
a percibir no período 01/01/2016-31/03/2016 serían as seguintes, tendo en conta o
importe do complemento de destino do posto acumulado (Codg Retributivo 179.Técnico/a de xestion):
N.P.

Nome

Período

Importe

77210

López Moure, Jesús

01/01/2016-31/03/2016

1.752,24 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de
implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e
servizos, dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades
Locais, que den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de
encomendas de funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter
estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente
motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de
redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non
atribuíbles a outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e
tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á
clasificación, grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas
vixentes instruccións de plantilla.
Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
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amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
Outorgar ao funcionario D Jesús López Moure, con NP 77210 , un complemento de
produtividade polo desempeño das funcions encomendadas segundo resolucion de data 19
de xullo de 2011 do Concelleiro de Xestión Municipal no primer trimestre do ano 2016, por
importe de 1.752,24 €
Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 1.752,24 € en concepto de
productividade a favor do funcionario Jesús López Moure, con cargo á partida orzamentaria
920.0.1500000 “Productividade”.
Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.
7(725).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS 1º TRIMESTRE-2016 DE DONA RAQUEL ABALDE COMESAÑA.
EXPTE.: 28054/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral, que di o seguinte:
En relacion co informe da Intervencion Xeral de data 01/01/2016 aos expedientes 28044220,4054-550, 28056-220, 28054-220, 28057-220, 28066-220, 28060-220, 28055-220,
28061-220 no que no apartado IV.- Resultado da fiscalización expon o seguinte:
“Como resultado das comprobacións efectuadas, esta Intervención fiscaliza favorablemente os
expedientes referenciados, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún
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caso, teñen carácter suspensivo na tramitación dos expedientes:
Observacións:
No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico no que se
fagan constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no período considerado,
así como a avaliación do desempeño das mesmas.
Con carácter xeral, non se acredita unha maior adicación horaria significativa
Recomendacións:
Tendo en conta o carácter provisional das encomendas de funcións, dado que as mesmas responden
a necesidades de carácter coxuntural, recoméndase revisar aquelas resolucións de encomenda cuxa
data sexa anterior ao correspondente exercicio orzamentario.”

Con carácter xeral, todos os expedentes citados no informe constan con maior adicacion
horaria, tal e como figura nas relacions de control horario anexadas nos mesmos.
Indicar que o presente expediente, refirese a unha encomenda de funcions de posto de
categoria superior polo que non seria necesaria a acreditacion de maior adicacion horaria.
En canto a recomendación sobre o carácter provisonal das encomendas, dende a Area de
Recursos Humanos e Formacion entendese que deberíase proceder a revisión dos acordos
previos ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle
nas instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Polo tanto e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de
30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do
Empregado público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas a súa clasificación, grao ou categoría, cando as
necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións; e dado que resulta
imprescindible manter o correcto funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión
do mesmos, tramitación de expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de
programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o
Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a
distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con
carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de
traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes ás prazas das cales son
titulares:
O Concelleiro delegado de Xestion Municipal e Persoal, en data 19/03/2016 resolveu encomendar,
provisionalmente a funcionaria Dª Raquel Abalde Comesaña, con N.P. 78893 ao posto 209 – Xefe/a
Negociado Alcaldia as funcions correspondentes ao posto 179 “Técnico/a de Xestion” , vacante no
servizo “Gabinete de Alcaldia” con carácter transitorio e sen prexuízo das tarefas propias da praza e
posto de traballo asociado ao cal está adscrita, asi como outras tarefas que lle sexan encomendadas
pólo Concelleiro delegado da Área.
Dita encomenda ten carácter estritamente provisional e durará ata que se deixe sen efecto mediante
acto administrativo posterior, ou ben pola cobertura da praza de técnico/a de xestions adscrita a
Undade Administrativa da Alcaldia, pola implantación de novas estruturas organizativas e funcionáis
ou por reestruturación de áreas e servizos a realizar no marco da potestade de autoorganización
legalmente recoñecida ás Entidades Locais e en todo caso ata 31 de decembro do 2016. devengando
os dereitos retributivos que se establezan consonte á lexislación vixente e instruccións de plantilla
anexas á Relación de Postos de Traballo.
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Dado a dilacion na tramitacion acordase dotar a resolución de eficacia retroactiva ao 01/01/2016, toda
vez que iniciouse no mes de novembro de 2015 e a funcionaria leva realizado as tarefas a
encomendar con anterioridade ao incio do expediente.

Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese neste servizo documento 160043683, no que se solicita o aboamento dun
complemento de produtividade pola realizacion das funcions encomendadas no primeiro
trimestre do ano 2016.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do
disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo
posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo
23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que
contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir
o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con
que se desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial
determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías
individuais do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
-

A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias
obxectivas relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no
seu caso, co grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos
asignados ao correspondente programa.

-

En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva 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, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
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As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 establecen que :
Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
a)Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello de

Vigo
b)Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.

Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo
que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes
sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo en conta os seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
–Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
–Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
–Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
–Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con
arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade,
logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar
coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
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En todo caso, retribuirase o especial rendemento consecuencia do desempeño de postos de
superior categoria: O especial rendemento derivado do desempeño dun posto de categoria
superior, por ausencia do seu titular
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da
área ou servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e
o correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar
as tarefas encomendadas
Deste xeito, no documento 160043683 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, asinado polo concelleiro da Área.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións, etc
(5 dias de vacacions, 1 A.P. E 5 dias I.T:), a cantidade a percibir no período sinalado serían
as seguintes, tendo en conta o importe do complemento de destino do posto acumulado:
N.P.

Nome

78893 Abalde Comesaña, Raquel

Período
01/01/201631/03/2016

Importe
1.647,94 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de
implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e
servizos, dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades
Locais, que den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de
encomendas de funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter
estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente
motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de
redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non
atribuíbles a outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e
tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á
clasificación, grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
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Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas
vixentes instruccións de plantilla.
Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1. Outorgar ao funcionario Dª Raquel Abalde Comesaña con NP 78.893 , un complemento

de produtividade polo desempeño das funcions encomendadas segundo resolucion de
data 15/03/2016 do Concelleiro de Xestión Municipal por importe de 1.647,94 €
2. Aprobar e comprometer o gasto por importe total de

1.647,94 € en concepto de
productividade a favor do funcionario Raquel Abalde Comensaña, con cargo á partida
orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”.

Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.
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8(726).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS 1º TRIMESTRE-2016 DE DON ROSENDO GONZALO COVELO
ROMA. EXPTE.: 28055/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16, da técnica de Formación e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral que di o seguinte:
“En relacion co informe da Intervencion Xeral de data 01/01/2016 aos expedientes 28044220,4054-550, 28056-220, 28054-220, 28057-220, 28066-220, 28060-220, 28055-220,
28061-220 no que no apartado IV.- Resultado da fiscalización expon o seguinte:
“Como resultado das comprobacións efectuadas, esta Intervención fiscaliza favorablemente os
expedientes referenciados, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún
caso, teñen carácter suspensivo na tramitación dos expedientes:
Observacións:
No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico no que se
fagan constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no período considerado,
así como a avaliación do desempeño das mesmas.
Con carácter xeral, non se acredita unha maior adicación horaria significativa
Recomendacións:
Tendo en conta o carácter provisional das encomendas de funcións, dado que as mesmas responden
a necesidades de carácter coxuntural, recoméndase revisar aquelas resolucións de encomenda cuxa
data sexa anterior ao correspondente exercicio orzamentario.”

Con carácter xeral, todos os expedentes citados no informe constan con maior adicacion
horaria, tal e como figura nas relacions de control horario anexadas nos mesmos.
En canto a recomendación sobre o carácter provisonal das encomendas, dende a Area de
Recursos Humanos e Formacion entendese que deberíase proceder a revisión dos acordos
previos ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle
nas instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Polo tanto e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de
30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do
Empregado público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas a súa clasificación, grao ou categoría, cando as
necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións; e dado que resulta
imprescindible manter o correcto funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión
do mesmos, tramitación de expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de
programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o
Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a
distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con
carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de
traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes ás prazas das cales son
titulares:
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No PRIMERO trimestre de 2016, atopabanse vixentes, entre outras:
Encomenda de Funcións ao funcionario D. Rosendo Gonzalo Covelo Roma, con nº persoal
23.627.
En resolución de data 12 de maio de 2008 do Concelleiro de Xestión Municipal
encoméndase temporalmente a D. Rosendo Gonzalo Covelo Roma, con posto de
Administrativo de Admón Xeral, as funcións de dirección administrativa do Verbum, ata
cobertura definitiva do posto.
As funcións de dirección administrativa do Verbum, debe entenderse no senso de
realización das tarefas de dirección do Verbum , tendo en conta que dende a data da
encomenda de funcións o posto de Director do Verbum atópase vacante, según escrito do
Coordinador da Tenencia de Alcaldía de data 17 de novembro de 2008, considerandose
acumulado o posto de Director do Verbum-Casa das palabras.
Na Resolución de data 12/05/2008, deu conta a Xunta de Goberno Local , na sesión de data
19/5/2008, recoñécese o dereito do funcionario a percepción dun complemento de
produtividade que se determine conforme as vixentes Instruccións de Plantilla , previa
proposta do Servizo.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese neste servizo expediente 2510-340.- Aboamento complemento de produtividade
por encomenda de funcións 1º trimestre 2016.-D Rosendo Covelo Roma
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do
disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público , non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo
posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo
23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que
contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir
o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con
que se desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial
determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías
individuais do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
1. A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias
obxectivas relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no
seu caso, co grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos
asignados ao correspondente programa.
2. En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
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retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva 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, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 establecen que :
Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
•

Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello
de Vigo

•

Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.

Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo
que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes
sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo en conta os seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
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Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con
arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade,
logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar
coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
En todo caso, retribuirase:
–Acumulacion de funcions de dous postos de traballo por motivos de urxencia
A actividade e dedicación extraordinaria derivada da realizacion temporal das funcions
atribuidas a outro posto de traballo distinto do o que esta adscrito e que se atope vacante ou o
seu titular atopese ausente, por motivos de urxencia e necesidade debidamente acreditados e
sempre que resulten axeitadas a sua clasificacion, grao o categoria profesional.
Deberá ser autorizada previamente pola Alcaldía ou Concellería-delegada da Área de Xestión
Municipal, tralo informe favorable da Xunta de Persoal, segundo proposta do Xefe do Servizo,
conformada polo Concelleiro/a Delegado/a da area correspondente, na que se xustifique a
necesidade e urxencia da mesma.
Para a realizacion da proposta de outorgamento do complemento de productividade, será
imprescindible a remision ao Servizo de Recursos Humanos de informe do Xefe do Servizo no
que se que xustifique o complemento, no que se faga constar as tarefas desempeñadas
correspondentes ao posto acumulado, a avaliación do desempeño das mesmas segundo
indicadores definidos e acreditacion da maior adicacion horaria. Dito exceso de xornada non
poderá ser compensado con descansos ou economicamente .
En ningun caso poderase acumular postos de inferior categoria e con carácter xeral a sua
duracion deberá ser superior a un mes, tendo como limite o 31 de decembro de cada ano,
debendose proceder polas xefaturas dos servizos das oportunas redistribucions das tarefas
entre os efectivos adscritos ao mesmo ou ben á reasignacion ou movilidade funcional de
efectivos.
Non terán carácter retroactivo a efectos do aboamento do complemento de productividade,
surtindo efectos económicos e administrativos dende a data do acto administrativo que así o
autorice.”
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da
área ou servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e
o correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar
as tarefas encomendadas
Aboarase o por importe equivalente ao do complemento de destino do posto acumulado,
que en ningun caso será fixo na sua cuantia nin perioido no seu devengo, tendo carácter
termporal, duarnte o periodo que dure a causa que a orixina o sexa autorizado e a sua contia.
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En ningun caso será fixo na sua cuantia nin periódico no seu devengo, tendo caracter temporal
durante o período que dure a causa que a orixina o sexa autorizado
Deste xeito, no expediente 2510-340 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, conformado polo respectivo concelleiro da Área.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións, etc
(sete dias de A.P. e un permiso enfermidade), a cantidade a percibir no período sinalado
serían as seguintes, tendo en conta o importe do complemento de destino do posto
acumulado:
N.P. Nome
23627 Covelo Roma, Gonzalo

Período

Importe

01/01/201631/03/2016

1.927,82 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de
implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e
servizos, dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades
Locais, que den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de
encomendas de funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter
estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente
motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de
redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non
atribuíbles a outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e
tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á
clasificación, grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas
vixentes instruccións de plantilla.
Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
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Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1. Outorgar ao funcionario D Rosendo Gonzalo Covelo Roma, con NP 23627, un
complemento de produtividade polo desempeño das funcions encomendadas
segundo resolucion de data 12 de maio de 2008 do Concelleiro de Xestión Municipal,
no periodo comprendido entre o 01/01/2016 ao 31/03/2016, por importe de 1.927,82
€.
2. Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 1.927,82 € en concepto de
productividade a favor do funcionario D Rosendo Gonzalo Covelo Roma, con cargo á
partida orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”.
Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.

9(727).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS 1º TRIMESTRE-2016 DE DON ALBINO RODRÍGUEZ FERREIRA.
EXPTE.: 28056/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
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concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral, que di o seguinte:
En relacion co informe da Intervencion Xeral de data 01/01/2016 aos expedientes 28044220,4054-550, 28056-220, 28054-220, 28057-220, 28066-220, 28060-220, 28055-220,
28061-220 no que no apartado IV.- Resultado da fiscalización expon o seguinte:
“Como resultado das comprobacións efectuadas, esta Intervención fiscaliza favorablemente os
expedientes referenciados, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún
caso, teñen carácter suspensivo na tramitación dos expedientes:
Observacións:
No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico no que se
fagan constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no período considerado,
así como a avaliación do desempeño das mesmas.
Con carácter xeral, non se acredita unha maior adicación horaria significativa
Recomendacións:
Tendo en conta o carácter provisional das encomendas de funcións, dado que as mesmas responden
a necesidades de carácter coxuntural, recoméndase revisar aquelas resolucións de encomenda cuxa
data sexa anterior ao correspondente exercicio orzamentario.”

Con carácter xeral, todos os expedentes citados no informe constan con maior adicacion
horaria, tal e como figura nas relacions de control horario anexadas nos mesmos.
En canto a recomendación sobre o carácter provisonal das encomendas, dende a Area de
Recursos Humanos e Formacion entendese que deberíase proceder a revisión dos acordos
previos ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle
nas instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Polo tanto, e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de
30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do
Empregado público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas a súa clasificación, grao ou categoría, cando as
necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións; e dado que resulta
imprescindible manter o correcto funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión
do mesmos, tramitación de expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de
programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o
Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a
distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con
carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de
traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes ás prazas das cales son
titulares.
No primeiro trimestre de 2016, atopabanse vixentes, entre outras:
En resolución da Alcaldía de 26 de outubro de 2010 otorgábaselle a D.Albino Rodríguez
Ferreira o cargo de Presidente do Tribunal Económico Administrativo, ao estar vacante o
posto e ata o nomeamento de Presidente Titular polo Pleno da Corporación segundo o
disposto no artigo 137 da Lei 7/1985 do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
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Asi mesmo, no punto Terceiro da devandita Resolución recóllese que, en virtude do especial
rendemento requerido e dado o carácter obxectivo no desempeño do cargo, o funcionario
percibirá durante o período no que desempeñe as funcións de Presidente do T.E.A. , en
concepto de produtividade e excluído do previsto nas Instruccións de plantilla, a diferencia
que poida existir entre o complemento de destino e especifico do posto do que é titular e o
cargo para o que se lle nomea provisionalmente.
Asi mesmo, o nomeamento, de carácter temporal, terá efectos únicamente durante o tempo
necesario para a cobertura do posto segundo a modificación prevista no regulamento
orgánico, circunstancia ainda sen resolver.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese expediente 4107-550 Informe produtivdade do 1º trimestre do 2016 de D. Albino
Rodriguez Ferreira do T.E.A.C.V.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do
disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo
posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo
23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que
contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir
o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con
que se desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial
determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías
individuais do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
•

A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias
obxectivas relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no
seu caso, co grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos
asignados ao correspondente programa.

•

En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva o seu
traballo.
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A apreciación da productividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas
relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao
mesmo, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 establecen que :
Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
–Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello de
Vigo
–Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.
Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo
que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes
sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo en conta os seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
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Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con
arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade,
logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar
coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
Como xa se citou ateriormente , no punto Terceiro da Resolución de data 26/10/2010
recóllese que, en virtude do especial rendemento requerido e dado o carácter obxectivo no
desempeño do cargo, o funcionario percibirá durante o período no que desempeñe as
funcións de Presidente do T.E.A. , en concepto de produtividade e excluído do previsto nas
Instruccións de plantilla, a diferencia que poida existir entre o complemento de destino e
especifico do posto do que é titular e o cargo para o que se lle nomea provisionalmente.
Deste xeito, no expediente 12625-77 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, conformado polo concelleiro da Área.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente
traballados, segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades
temporais, vacacións, etc o funcionario disfruotou de 5 dias de Asuntos propios no 1º
trimestre de 2016, a cantidade a percibir no período sinalado serían as seguintes,
tendo en conta a diferencia retributiva en canto a complemento de destino e especifico
existente entre o posto Codg Rtb 284.- Presidente organo reclamacions económico
administrativo e o posto Cod Rtb 70 Técnico Recursos e Programas, posto ao que se
atopa adscrito o referido funcionario
N.P.

Nome

Período

77274 Rodríguez Ferreira, Albino 01/01/201631/03/2016

Importe
3.156,90 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de
implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e
servizos, dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades
Locais, que den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de
encomendas de funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter
estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente
motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de
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redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non
atribuíbles a outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e
tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á
clasificación, grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas
vixentes instruccións de plantilla.
Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1. Outorgar ao funcionario D.Albino Rodriguez Ferreira, con nº de persoal 77274, un
complemento de produtividade polo desempeño das funcions encomendadas no
periodo 01/01/2016-31/03/2016, segundo resolucion de data 26/10/2010, por
importe de 3.156,90€
2. Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 3.156,90€ en concepto de
productividade a favor do funcionario D.Albino Rodriguez Ferreira, con nº de persoal
77274 con cargo á partida orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”.

Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.”
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
10(728).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS DO 4º TRIMESTRE-2015 DE DON EUGENIO FALQUE FONTAN.
EXPTE.: 28057/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral, que di o seguinte:
“En relacion co informe da Intervencion Xeral de data 01/01/2016 aos expedientes 28044220,4054-550, 28056-220, 28054-220, 28057-220, 28066-220, 28060-220, 28055-220,
28061-220 no que no apartado IV.- Resultado da fiscalización expon o seguinte:
“Como resultado das comprobacións efectuadas, esta Intervención fiscaliza favorablemente os
expedientes referenciados, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún
caso, teñen carácter suspensivo na tramitación dos expedientes:
Observacións:
No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico no que se
fagan constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no período considerado,
así como a avaliación do desempeño das mesmas.
Con carácter xeral, non se acredita unha maior adicación horaria significativa
Recomendacións:
Tendo en conta o carácter provisional das encomendas de funcións, dado que as mesmas responden
a necesidades de carácter coxuntural, recoméndase revisar aquelas resolucións de encomenda cuxa
data sexa anterior ao correspondente exercicio orzamentario.”

Con carácter xeral, todos os expedentes citados no informe constan con maior adicacion
horaria, tal e como figura nas relacions de control horario anexadas nos mesmos.
En canto a recomendación sobre o carácter provisonal das encomendas, dende a Area de
Recursos Humanos e Formacion entendese que deberíase proceder a revisión dos acordos
previos ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle
nas instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
En consecuencia e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico
do Empregado público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas a súa clasificación, grao ou categoría, cando as
necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións; e dado que resulta
imprescindible manter o correcto funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión
do mesmos, tramitación de expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de
programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o

S. extr.urx. 15.07.16

Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a
distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con
carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de
traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes ás prazas das cales son
titulares:
No CUARTO trimestre de 2015, atopabanse vixentes, entre outras:
Encomenda de funcions D. Eugenio Falque Fontan, Nº de persoal 80.495.
Con data 19 de xullo de 2011, o concelleiro-delegado de xestión municipal resolveu
encomendar, “as funcións de coordenación, planificación e supervisión administrativa e
orzamentaria e de programación dos servizos da Área de Cultura e Festas, e asistencia á
concelleira-delegada da citada área”, ao funcionario D. Eugenio Falque Fontan, con nº de
persoal 80.495. Así mesmo, neste decreto estipulábase que “as funcións desenvolveranse
baixo a dependencia directa da concelleira-delegada da Área, quen deberá acreditar e
avaliar a efectividade e satisfactoriedade das funcións desenvoltas, aos efectos de proceder
eventualmente á tramitación do expediente administrativo de productividade polo
desempeño das funcións obxecto de encomenda”
Dita encomenda terá validez ata que se deixe sen efecto mediante acto administrativo
posterior, ou ben ata a implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, ou
reestructuración de áreas e servizos a realizar no marco da potestade de autoorganización
legalmente recoñecida ás Entidades Locais.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese neste servizo Doc 160001205.- Aboamento encomenda de funcions ao traballador
D Eugenio falque Fontan correspondente ao cuarto trimestre 2015.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do
disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo
posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo
23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que
contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir
o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con
que se desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial
determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías
individuais do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
-

A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias
obxectivas relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no
seu caso, co grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos
asignados ao correspondente programa.
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-

En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva 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, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 establecen que :
Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
c)Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello de

Vigo
d)Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.

Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo
que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes
sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo en conta os seguintes criterios:
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O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
–Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
–Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
–Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
–Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con
arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade,
logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar
coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
En todo caso, retribuirase:
3. Acumulacion de funcions de dous postos de traballo por motivos de urxencia
A actividade e dedicación extraordinaria derivada da realizacion temporal das funcions
atribuidas a outro posto de traballo distinto do o que esta adscrito e que se atope vacante ou o
seu titular atopese ausente, por motivos de urxencia e necesidade debidamente acreditados e
sempre que resulten axeitadas a sua clasificacion, grao o categoria profesional.
Deberá ser autorizada previamente pola Alcaldía ou Concellería-delegada da Área de Xestión
Municipal, tralo informe favorable da Xunta de Persoal, segundo proposta do Xefe do Servizo,
conformada polo Concelleiro/a Delegado/a da area correspondente, na que se xustifique a
necesidade e urxencia da mesma.
Para a realizacion da proposta de outorgamento do complemento de productividade, será
imprescindible a remision ao Servizo de Recursos Humanos de informe do Xefe do Servizo no
que se que xustifique o complemento, no que se faga constar as tarefas desempeñadas
correspondentes ao posto acumulado, a avaliación do desempeño das mesmas segundo
indicadores definidos e acreditacion da maior adicacion horaria. Dito exceso de xornada non
poderá ser compensado con descansos ou economicamente .
En ningun caso poderase acumular postos de inferior categoria e con carácter xeral a sua
duracion deberá ser superior a un mes, tendo como limite o 31 de decembro de cada ano,
debendose proceder polas xefaturas dos servizos das oportunas redistribucions das tarefas
entre os efectivos adscritos ao mesmo ou ben á reasignacion ou movilidade funcional de
efectivos.
Non terán carácter retroactivo a efectos do aboamento do complemento de productividade,
surtindo efectos económicos e administrativos dende a data do acto administrativo que así o
autorice.”
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da
área ou servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e
o correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar
as tarefas encomendadas
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Aboarase o por importe equivalente ao do complemento de destino do posto acumulado, que
en ningun caso será fixo na sua cuantia nin perioido no seu devengo, tendo carácter termporal,
duarnte o periodo que dure a causa que a orixina o sexa autorizado e a sua contia.
En ningun caso será fixo na sua cuantia nin periódico no seu devengo, tendo caracter temporal
durante o período que dure a causa que a orixina o sexa autorizado
Deste xeito, no documento 160001205 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, asinado polo respectivo concelleiro da Área.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións, etc
(dous dias asunto propios e un de vacacions), a cantidade a percibir no período sinalado
serían as seguintes, tendo en conta o importe do complemento de destino do posto
acumulado:
N.P.
80495

Nome
Eugenio Falque Fontan

Período
01/10/201531/12/2015

Importe
1.090,11 €

O empregado D Eugenio Falque Fontan:presenta un saldo horario positivo de 17:18' horas
Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de
implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e
servizos, dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades
Locais, que den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de
encomendas de funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter
estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente
motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de
redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non
atribuíbles a outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e
tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á
clasificación, grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas
vixentes instruccións de plantilla.
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Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1.

Outorgar ao funcionario Francisco Falque Fontan con NP 80.495 , un complemento
de produtividade polo desempeño das funcions encomendadas segundo resolucion
de data 14/05/2015 do Concelleiro de Xestión Municipal por importe de 1.090,11
€ ,no periodo 01/10/2015 ao 31/12/2015

2.

Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 1.090,11 € en concepto de
productividade a favor do funcionario Francisco Falque Fontan, con cargo á partida
orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”.

Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.
11(729).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS DO 1º TRIMESTRE-2016 DE DON FRANCISCO ESPIÑEIRA
ÁLVAREZ. EXPTE.: 28060/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
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concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral, que di o seguinte:
“En relacion co informe da Intervencion Xeral de data 01/01/2016 aos expedientes 28044220,4054-550, 28056-220, 28054-220, 28057-220, 28066-220, 28060-220, 28055-220,
28061-220 no que no apartado IV.- Resultado da fiscalización expon o seguinte:
“Como resultado das comprobacións efectuadas, esta Intervención fiscaliza favorablemente os
expedientes referenciados, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún
caso, teñen carácter suspensivo na tramitación dos expedientes:
Observacións:
No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico no que se
fagan constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no período considerado,
así como a avaliación do desempeño das mesmas.
Con carácter xeral, non se acredita unha maior adicación horaria significativa
Recomendacións:
Tendo en conta o carácter provisional das encomendas de funcións, dado que as mesmas responden
a necesidades de carácter coxuntural, recoméndase revisar aquelas resolucións de encomenda cuxa
data sexa anterior ao correspondente exercicio orzamentario.”

Con carácter xeral, todos os expedentes citados no informe constan con maior adicacion
horaria, tal e como figura nas relacions de control horario anexadas nos mesmos.
Indicar que o presente expediente, refirese a unha encomenda de funcions de posto de
categoria superior polo que non seria necesaria a acreditacion de maior adicacion horaria.
En canto a recomendación sobre o carácter provisonal das encomendas, dende a Area de
Recursos Humanos e Formacion entendese que deberíase proceder a revisión dos acordos
previos ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle
nas instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
En consecuencia e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico
do Empregado público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas a súa clasificación, grao ou categoría, cando as
necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións; e dado que resulta
imprescindible manter o correcto funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión
do mesmos, tramitación de expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de
programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o
Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a
distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con
carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de
traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes ás prazas das cales son
titulares:
O Concelleiro delegado de Xestion Municipal e Persoal, en data 19/03/2016 encomendar provisional

e transitoriamente ao funcionario D. Francisco Espiñeira Alvarez, con nº de persoal 80613, as
funcións do posto vacante de Xefe de Sala de Proceso de datos, con carácter transitorio e sen
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prexuízo das tarefas propias da praza e posto de traballo asociado ao cal está adscrito, asi como
outras tarefas que lle sexan encomendadas pólo Concelleiro delegado da Área, relacionadas cós
servizos adscritos a mesma..
Dita encomenda ten carácter estritamente provisional dispoñendose a cesación automática da

citada encomenda no momento no cal se produza a cobertura, mediante algun dos mecanismos
legamente previstos do posto de xefe do sala de proceso de datos, e en todo caso ata o 31 de
decembro de 2016, devengando os dereitos retributivos que se establezan consonte á
lexislación vixente e instruccións de plantilla anexas á Relación de Postos de Traballo.
Dado a dilacion na tramitacion acordase dotar a resolución de eficacia retroactiva ao 01/01/2016, toda
vez que iniciouse no mes de novembro de 2015 e o funcionario leva realizado as tarefas a
encomendar con anterioridade ao incio do expediente.

Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese neste servizo documento 7010-113 no que se solicita o aboamento dun
complemento de produtividade pola realizacion das funcions encomendadas no primeiro
trimestre do ano 2016.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do
disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo
posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo
23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que
contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir
o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con
que se desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial
determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías
individuais do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
-

A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias
obxectivas relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no
seu caso, co grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos
asignados ao correspondente programa.

-

En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
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retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva 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, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 establecen que :
Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
e)Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello de

Vigo
f)Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.

Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo
que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes
sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo en conta os seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
–Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
–Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
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–Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
–Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con
arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade,
logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar
coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
En todo caso, retribuirase o especial rendemento consecuencia do desempeño de postos de
superior categoria: O especial rendemento derivado do desempeño dun posto de categoria
superior, por ausencia do seu titular
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da
área ou servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e
o correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar
as tarefas encomendadas
Deste xeito, no expte 7010-113 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, especificando as mesmas.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións, etc
(3 dias A.P. e 8 dias de I.T.:), a cantidade a percibir no período sinalado serían as seguintes,
tendo en conta o importe do complemento de destino do posto acumulado:
N.P.

Nome

Período

Importe

80613

Espiñeira Alvarez, Francisco

01/01/201631/03/2016

1.355,64 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de
implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e
servizos, dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades
Locais, que den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de
encomendas de funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter
estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente
motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de
redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non
atribuíbles a outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e
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tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á
clasificación, grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas
vixentes instruccións de plantilla.
Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1.
Outorgar ao funcionario D Francisco
Espiñeira Alvarez con NP 80613 , un
complemento de produtividade polo desempeño das funcions encomendadas segundo
resolucion de data 15/03/2016 do Concelleiro de Xestión Municipal por importe de 1355,64 €
2.
Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 1.355,64 € en concepto de
productividade a favor do funcionario D Francisco Espiñeira Alvarez, con cargo á partida
orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”.
Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.”
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
12(730).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS DO 4º TRIMESTRE-2015 DE DONA Mª ÁNGELES GONZÁLEZ
PEINADO. EXPTE.: 28061/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 27/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral, que di o seguinte:
"A Intervencion Xeral en data 01/06/2016 fiscaliza de xeito favorable o expediente 28061220 no que, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún caso,
teñen carácter suspensivo na tramitación dos expedientes:
“No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico
no que se fagan constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no
período considerado, así como a avaliación do desempeño das mesmas.”
A vista das mesmas, incorporase ao expediente de referencia informe do Concelleiro
Delegado de Xestion Municipal, relativo as funcions encomendadas por resolucion de data
19/10/2015 e desempeñadas de xeito satisfactorio pola funcionaria Dª Mª Angeles Gonzalez
Peinado, no 4º trimestre do ano 2015
Polo que, considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30
de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as Administracións
Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou responsabilidades distintas ás
correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan, sempre que resulten adecuadas a
súa clasificación, grao ou categoría, cando as necesidades do servizo así o xustifiquen e
sen merma das retribucións; e dado que resulta imprescindible manter o correcto
funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión do mesmos, tramitación de
expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de programas dos servizos,
etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o Concelleiro delegado de
Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a distintos funcionarios municipais
funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con carácter estrictamente provisional
e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de traballo ao cal esten adscritos, como
das características inherentes ás prazas das cales son titulares:
O Concelleiro delegado de Xestion Municipal e Persoal, en data 19/10/2015 resolve
encomendar provisional e transitoriamente a empregada municipal Dona M Angeles
Gonzalez Peinado, co nº de persoal 79495 e posto de Ordenanza porteiro, a realización
das funcións propias do posto de Xefa de Conserxeria, con carácter transitorio e sen
prexuízo das tarefas propias da praza e posto de traballo asociado ao cal está adscrito, asi
como outras tarefas que lle sexan encomendadas póla Xefa da Area e/ou Concelleiro
delegado da Área, relacionadas coas tarefas do posto encomendado.
Dita encomenda ten carácter estritamente provisional e supoñe a cesación automática no
momento no cal a incorporacion da sua baixa por I.T. Da titualr do posto Codg 110 Xefe/a
Subalternos e en todo caso o 31 de decembro de 2015, devengando os dereitos retributivos
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que se establezan consonte á lexislación vixente e instruccións de plantilla anexas á
Relación de Postos de Traballo.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese neste servizo documento 160025453 no que se solicita o aboamento dun
complemento de produtividade pola realizacion das funcions encomendadas no cuarto
trimestre do ano 2015.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do
disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo
posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo
23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que
contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir
o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con
que se desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial
determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías
individuais do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias obxectivas
relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no seu caso, co grao
de participación na consecución dos resultados ou obxectivos asignados ao correspondente
programa.
En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un período
de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos.
En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva 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, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
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As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 establecen que :
Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
–Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo
Concello de Vigo
–Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.
Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo
que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes
sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo en conta os seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
•

Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado
por razóns coxunturales debidamente xustificadas.

•

Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da
actividade municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.

•

Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.

•

Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado
con arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia,
calidade, logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e,
deberá contar coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.

S. extr.urx. 15.07.16

En todo caso, retribuirase o especial rendemento consecuencia do desempeño de postos de
superior categoria: O especial rendemento derivado do desempeño dun posto de categoria
superior, por ausencia do seu titular
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da
área ou servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e
o correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar
as tarefas encomendadas
Deste xeito, no doc 160025453 inclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, especificando as mesmas.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente traballados,
segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades temporais, vacacións, etc
(4 dias A.P. ), a cantidade a percibir no período sinalado serían as seguintes, tendo en conta
o importe do complemento de destino do posto acumulado:
N.P.

Nome

Período

Importe

79495

M Angeles Gonzalez Peinado

01/10/2015-31/12/2015

1.361,41 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de
implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e
servizos, dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades
Locais, que den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de
encomendas de funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter
estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente
motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de
redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non
atribuíbles a outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e
tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á
clasificación, grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas
vixentes instruccións de plantilla.
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Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1. Outorgar a funcionaria Dª M Angeles Gonzalez Peinado con NP 79495 , un
complemento de produtividade polo desempeño das funcions encomendadas
segundo resolucion de data 19/10/2015 do Concelleiro de Xestión Municipal por
importe de 1.361,41 €
2. Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 1.361,41 € en concepto de
productividade a favor do funcionario Dª M Angeles Gonzalez Peinado, con cargo á
partida orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”.
Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.
13(731).COMPLEMENTO
DE
PRODUTIVIDADE
ENCOMENDA
DE
FUNCIÓNS DO 1º TRIMESTRE-2016 DE DON FRANCISCO J. GUTIÉRREZ ORUE.
EXPTE.: 28066/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
01/06/16, dáse conta do informe-proposta do 06/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
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concelleiro-delegado de Xestión Municipal e fiscalizado de conformidade polo
interventor xeral, que di o seguinte:
"En relacion co informe da Intervencion Xeral de data 01/01/2016 aos expedientes 28044220,4054-550, 28056-220, 28054-220, 28057-220, 28066-220, 28060-220, 28055-220,
28061-220 no que no apartado IV.- Resultado da fiscalización expon o seguinte:
“Como resultado das comprobacións efectuadas, esta Intervención fiscaliza favorablemente os
expedientes referenciados, facendo as seguintes observacións e recomendacións que, en ningún
caso, teñen carácter suspensivo na tramitación dos expedientes:
Observacións:
No expte. 28061-220 non se incorpora informe do xefe de servizo, ou superior xerárquico no que se
fagan constar as tarefas efectivamente desempeñadas polos funcionarios no período considerado,
así como a avaliación do desempeño das mesmas.
Con carácter xeral, non se acredita unha maior adicación horaria significativa
Recomendacións:
Tendo en conta o carácter provisional das encomendas de funcións, dado que as mesmas responden
a necesidades de carácter coxuntural, recoméndase revisar aquelas resolucións de encomenda cuxa
data sexa anterior ao correspondente exercicio orzamentario.”

Con carácter xeral, todos os expedentes citados no informe constan con maior adicacion
horaria, tal e como figura nas relacions de control horario anexadas nos mesmos.
En canto a recomendación sobre o carácter provisonal das encomendas, dende a Area de
Recursos Humanos e Formacion entendese que deberíase proceder a revisión dos acordos
previos ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle
nas instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
En consecuencia, e considerando o disposto no artigo 73.2 do Real Decreto Lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico
do Empregado público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015) que preceptúa que as
Administracións Públicas poderán asignar ao seu persoal funcións, tarefas ou
responsabilidades distintas ás correspondentes ao posto de traballo que desenvolvan,
sempre que resulten adecuadas a súa clasificación, grao ou categoría, cando as
necesidades do servizo así o xustifiquen e sen merma das retribucións; e dado que resulta
imprescindible manter o correcto funcionamento dos Servizos municipais, en canto a xestión
do mesmos, tramitación de expedientes administrativos, desenvolvemento e seguimento de
programas dos servizos, etc, a fin de garantir a adecuada prestación do servizo público, o
Concelleiro delegado de Xestion Muncipal resolveu encomendar provisionalmente a
distintos funcionarios municipais funcións propias doutros postos de traballo vacantes, con
carácter estrictamente provisional e sen prexuízo tanto das tarefas propias do posto de
traballo ao cal esten adscritos, como das características inherentes ás prazas das cales son
titulares.
Por Resolución de data 09/02/2015, encomendouse provisional e transitoriamente ao
funcionario D. Francisco Javier Gutiérrez Orúe, con nº de persoal 13920, funcións de
responsable do Servizo de Participacion e Atencion Cidada, con carácter transitorio e sen
prexuízo das tarefas propias da praza e posto de traballo asociado ao cal está adscrito, asi
como outras tarefas que lle sexan encomendadas pólo Concelleiro delegado da Área,
relacionadas cós servizos adscritos a mesma
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Dita encomenda, de carácter provisional, terá validez dende a sinatura da Resolución e
dispoñéndose a cesación automática da citada encomenda no momento no cal se produza a
cobertura, mediante algún dos mecanismos legamente previstos, do posto de xefe do
Servizo de Participación e Atención Cidadá, e en todo caso ata o 31 de decembro de 2016,
devengando os dereitos retributivos que se establezan consonte á lexislación vixente e
instruccións de plantilla anexas á Relación de Postos de Traballo.
Inclúense no presente expediente copia da Resolución mencionada.
Recibese neste servizo expediente 12807-77.- Solicitude produtividade por encomenda de
funcions 1º trimestre 2016 de Francisco J Gutierrez Orue.
O complemento de productividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Basico do Empregado
público (BOE núm. 261 de 31 de Outubro de 2015); norma de carácter básico ao abeiro do
disposto no artigo 1 da mesma.
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei
do Estatuto Basico do Empregado público, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e
conseguinte entrada en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo
posterior (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo
23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á
súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á
vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado na vixente Lei de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, que
contempla o complemento de productividade como aquel complemento destinado a retribuir
o especial rendemento, actividade e adicación extraordinaria ou interese ou iniciativa con
que se desempeñen os postos de traballo, consignando que cada departamento ministerial
determinará -entre outros aspectos- os criterios de distribución e de fixación das contías
individuais do complemento de productividade dacordo coas seguintes normas:
•

A valoración da productividade deberá realizarse en función das circunstancias
obxectivas relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no
seu caso, co grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos
asignados ao correspondente programa.

•

En ningún caso as contías asignadas por complemento de productividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.

En Sentenza do Tribunal Supremo de 23 de xullo do 1996 ratifícase o carácter básico das
retribucións complementarias e, conseguintemente, a necesidade de que as mesmas se
adecúen aos criterios fixados para a Administración Xeral do Estado.
Específicamente, o Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das
retribucións dos funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á
normativa anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento
retributivo de productividade- que éste está destinado a retribuir o especial rendemento, a
actividade extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva 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, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de productividade durante
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un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de productividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes instruccions sobre plantilla e relación de postos de traballo aprobadas pola
Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 establecen que :
Con cargo ó Complemento de Productividade se retribuirá única e exclusivamente a
aqueles funcionarios nos que concurran circunstancias excepcionais na prestación dos seus
servizos, tales como o especial rendemento e a actividade extraordinaria, o interese e
iniciativa con que desempeñan as súas funcións.
O outorgamento deste complemento retributivo responderá necesariamente a:
•

Contribuír á mellora no funcionamento dos servizos públicos prestados polo Concello
de Vigo

•

Criterios de equidade en termos de rendemento efectivo e retribución.

Correspóndelle o Pleno da Corporación, trala negociación coa Mesa Xeral, determinar no
orzamento a cantidade global destinada á asignación de complemento de productividade,
sendo competente para a súa asignación individualizada a Xunta de Goberno Local; do acordo
que se adopte polo dito órgano municipal deberá darse conta comunicarse aos representantes
sindicais e aos funcionarios da Corporación.
A Xunta de Goberno Local establecerá no exercicio das suas competencias, atribuidas polo
artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local, os
parámetros obxectivos de asignación de complementos de productividade que considere,
tendo en conta os seguintes criterios:
O complemento de productividade establecerase orixinado única e exclusivamente por:
Aumento de volumen de traballo nas tarefas asignadas ao posto de traballo ocasionado por
razóns coxunturales debidamente xustificadas.
Asignación de novas tarefas ao posto de traballo motivadas polo incremento da actividade
municipal, e formalmente encomendadas polo organo competente.
Rendemento extraordinario do traballador no desempeño das actividades, cometidos e
responsabilidades encomendadas ao posto de traballo adscrito.
Será estimado mediante informe pormenorizado do resposable do servizo, unidade ou
departamento de adscripción, no que se especifique a cantidade do traballo realizado con
arranxo aos principais indicadores do contido funcional do seu posto e, a eficacia, calidade,
logro de resultados, tempo de traballo adicional e disponibilidade do traballo e, deberá contar
coa conformidade do concelleiro delegado correspondente.
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En todo caso, retribuirase:
–Acumulacion de funcions de dous postos de traballo por motivos de urxencia
A actividade e dedicación extraordinaria derivada da realizacion temporal das funcions
atribuidas a outro posto de traballo distinto do o que esta adscrito e que se atope vacante ou o
seu titular atopese ausente, por motivos de urxencia e necesidade debidamente acreditados e
sempre que resulten axeitadas a sua clasificacion, grao o categoria profesional.
Deberá ser autorizada previamente pola Alcaldía ou Concellería-delegada da Área de Xestión
Municipal, tralo informe favorable da Xunta de Persoal, segundo proposta do Xefe do Servizo,
conformada polo Concelleiro/a Delegado/a da area correspondente, na que se xustifique a
necesidade e urxencia da mesma.
Para a realizacion da proposta de outorgamento do complemento de productividade, será
imprescindible a remision ao Servizo de Recursos Humanos de informe do Xefe do Servizo no
que se que xustifique o complemento, no que se faga constar as tarefas desempeñadas
correspondentes ao posto acumulado, a avaliación do desempeño das mesmas segundo
indicadores definidos e acreditacion da maior adicacion horaria. Dito exceso de xornada non
poderá ser compensado con descansos ou economicamente .
En ningun caso poderase acumular postos de inferior categoria e con carácter xeral a sua
duracion deberá ser superior a un mes, tendo como limite o 31 de decembro de cada ano,
debendose proceder polas xefaturas dos servizos das oportunas redistribucions das tarefas
entre os efectivos adscritos ao mesmo ou ben á reasignacion ou movilidade funcional de
efectivos.
Non terán carácter retroactivo a efectos do aboamento do complemento de productividade,
surtindo efectos económicos e administrativos dende a data do acto administrativo que así o
autorice.”
En ningun caso se tramitarán ni autorizarán encomendas verbais realizadas polos xefes da
área ou servizos ou polos concelleiros-delegados, sen que exista a petición previa do servizo e
o correspondente informe xustificativo.
A realizacion tera carácter voluntario e deberá existir o compromiso do interesado para realizar
as tarefas encomendadas
Aboarase o por importe equivalente ao do complemento de destino do posto acumulado,
que en ningun caso será fixo na sua cuantia nin perioido no seu devengo, tendo carácter
termporal, duarnte o periodo que dure a causa que a orixina o sexa autorizado e a sua contia.
En ningun caso será fixo na sua cuantia nin periódico no seu devengo, tendo caracter temporal
durante o período que dure a causa que a orixina o sexa autorizado
Deste xeito, no expediente 12808-77 nclúense informe de petición de aboamento de
complemento de productividade polo desempeño das funcións correspondentes as funcións
encomendadas, asinado polo respectivo concelleiro da Área.
Dado que a productividade deberase calcular en función dos días efectivamente
traballados, segundo os datos obrantes neste servizo en canto a incapacidades
temporais, vacacións, etc (figura o disfrute de 6 dias de asuntos propios), a cantidade a
percibir no período sinalado serían as seguintes, tendo en conta o importe do
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complemento de destino do posto acumulado ( Codg 43 Xefe/a Participacion e
Atencion Cidada):
N.P.

Nome

Período

Importe

13920

Gutierrez Orue, Francisco J.

09/02/201631/03/2016

1.057,95 €

Compártense os criterios da Intervención Xeral en canto a necesidade de informe de
fiscalización da Intervención Xeral e a retención de crédito pertinente, previa a Resolucións
de encomendas de funcións, así como a autorización previa ao exercicio das funcións
encomendadas, xa contemplado nas vixentes instruccións de plantilla, e de tal xeito se ven
procedendo nas Resolucións asinadas neste exercicio orzamentario e anteriores.
A funcionaria que suscribe entende que deberíase proceder a revisión dos acordos previos
ao ano 2012, fixando un marco temporal para cada un deles, tal e como se recolle nas
instruccións de plantilla que sexa coincidente coa propia temporalidade do orzamento.
Asi mesmo e como xa se mencionou con anterioridade, considérase a urxencia de
implantación de novas estructuras organizativas e funcionais, a reestructuración de áreas e
servizos, dentro da potestade de autoorganización legalmente recoñecida ás Entidades
Locais, que den lugar a eliminación ou como menos a minimización da realización de
encomendas de funcións, e que , no caso de ser inevitables, se enfatice o seu carácter
estrictamente provisional.
As solicitudes de realización de encomendas de funcións deberán estar debidamente
motivada e xustificada a sua urxencia e necesidade (IT longa duración, imposibilidade de
redistribución de tarefas entre os efectivos do servizo, asignación de funcións non
atribuíbles a outros postos, xustificación da imposibilidade de realización das funcións e
tarefas encomendadas polos efectivos existentes, etc) e sempre que resulten axeitadas á
clasificación, grao ou categoria profesional.
No caso de asignación de funcións de postos de categoria superior, poderíase contemplar a
posibilidade de adscripción provisional por un período máximo definido, condicionado a
realización satisfactoria das funcións do posto.
Asi mesmo, considerase imprescindible a redefinición de parámetros de asignación de
complementos de productividade nos casos de acumulación de funcións, incluídos nas
vixentes instruccións de plantilla.
Por outra banda, nos acordos de encomendas de funcións non se contempla a delegación
no Concelleiro da Área de Xestión Municipal a a tramitación dos expedientes en execución
das encomendas en canto a autorización do gasto e recoñecemento das obrigas
devengadas en execución das mesmas.
Na solicitude de aboamento relacionase as tarefas levadas a cabo no período obxecto de
aboamento e anexase ao presente expediente o listado de control de presencia no que se
contemple a maior adicación horaria resultante da realización das tarefas encomendas
amais das correspondentes ao posto ao que se este adscrito. Dito exceso de xornada non
será compensable con descansos, compensación ou reducción de xornada nin aboable,
lembrando que constitúe responsabilidade dos respectivos xefes/as de servizo a correcta
reordenación das cargas de traballo dos efectivos ao seu cargo, de xeito que non se
xeneren situacións de desempeño de máis de un posto en franxa horaria simultánea.
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Vistas as circunstancias anteditas, e sempre previo o preceptivo informe de fiscalización en
relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do gasto
920.0.1500000-“Productividade”, nos termos do disposto nos artigos 214 e seguintes do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei Reguladora das Facendas Locais, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte
PROPOSTA:
1. Outorgar ao funcionario D. Francisco Javier Gutiérrez Orúe, con nº de persoal
13920, un complemento de produtividade polo desempeño das funcions
encomendadas segundo resolucion de data 09/02/2016 do Concelleiro de Xestión
Municipal no periodo 10/02/2016-31/03/2016, por importe de 1.057,95 €
2. Aprobar e comprometer o gasto por importe total de 1.057,95 € en concepto de
productividade a favor do funcionario D. Francisco Javier Gutiérrez Orúe , con cargo
á partida orzamentaria 920.0.1500000 “Productividade”.
Dése traslado do presente acordo aos interesados, Intervención Xeral e Comité de Persoal
aos efectos oportunos, debendo expoñerse asemade no Taboleiro 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, 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.

14(732).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR TOXICIDADE DO PERSOAL
DO SERVIZO DE DESINFECCIÓN, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2016.
EXPTE.: 28267/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 05/07/16, dáse
conta do informe-proposta do 30/06/16, da técnica de Formaión e Avaliación de RR HH,
conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo concelleiro-delegado de
Xestión Municipal, que di o seguinte:
A directora do Laboratorio Municipal co visto e prace da Concelleira-Delegada do servizo
remite relacións do persoal do servizo de Desinfección que ten dereito a percibir o
complemento de productividade correspondente ao mes de Maio-2016, por as tarefas que a
diario desenvolve o persoal de dito servizo de control de pragas que van orientadas ao
control curativo-preventivo de calquera praga (insectos, roedores, fungos, bacterias, etc.)
que eclosione dentro do término municipal.
O complemento de produtividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público (TREBEP), publicado no BOE nº 261, do sábado 31 de outubro de 2015.
No citado Real Decreto Lexislativo, concrétase no novo réxime retributivo deseñado no
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mesmo, concebindo como factores integrantes da contía e estrutura das retribucións
complementarias –sen prexuízo do que se dispoña pola lexislación de desenvolvemento
estatal e autonómica que se dite na materia, actualmente pendente de desenvolvementoentre outros o grao de interese, iniciativa ou esforzo co que o funcionario desenvolve o seu
traballo e o rendemento e resultados obtidos (artigo 24.c).
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación
e conseguinte entrada en vigor da normativa que se dite en desenvolvemento lexislativo
posterior da mesma (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa
ao artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función
Pública, e que á súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria
Única, apartado b). Á vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesmadebe acudirse ao preceptuado na Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Orzamentos Xerais
do Estado para o ano 2015, que contempla o complemento de produtividade como aquel
complemento destinado a retribuir o especial rendemento, actividade e adicación
extraordinaria ou interese ou iniciativa con que se desempeñen os postos de traballo,
consignando que cada departamento ministerial determinará -entre outros aspectos- os
criterios de distribución e de fixación das contías individuais do complemento de
produtividade de acordo coas seguintes normas:
A valoración da produtividade deberá realizarse en función das circunstancias obxectivas
relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no seu caso, co
grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos asignados ao
correspondente programa.
En ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos.
O Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das retribucións dos
funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á normativa
anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento retributivo de
produtividade- que este está destinado a retribuir o especial rendemento, a actividade
extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva o seu traballo.
A apreciación da produtividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas
relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao
mesmo, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demais funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, o propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de produtividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes Instrucións sobre cadro de persoal e Relación de Postos de Traballo do persoal
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ao servizo da Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos
de Traballo do Concello de Vigo (BOP nº 220, do martes 16 de novembro do 2010)
contemplan expresamente na Instrución Terceira apartado e), que “aboarase con cargo ó
complemento de produtividade, a toxicidade do persoal adscrito ó Servizo de Desinfección
que manipula produtos tóxicos e perigosos, por un importe de 122,21 €/mes, que para o
vindeiro ano de acordo co Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado
para o ano 2016, a cantidade a aboar sería 123,43 €/mes. Así mesmo, pola Xunta de
Goberno Local, poderá recoñecerse o dereito a dita percepción a calquera outro Servizo no
que se comprobe e acredite suficientemente que concorre este concepto”.
No presente expediente relaciónase o persoal da Unidade de Desinfección que manipula
productos tóxicos e perigrosos correspondente ao mes de Maio de 2016.
O servizo de prevención de Riscos laborais, en data 24/06/2014 informa a este servizo que
o traballo desenvolvido polo persoal adscrito a Unidade de Desinfección do Concello de
Vigo conleva unha importante esixencia física, que ten como riscos principais a
manipulación manual de cargas, a adopción de posturas forzadas e o risco de exposición a
produtos perigosos para o ser humano, co risco engadido que supón o traballo en horario
nocturno que realizan todos os venres do ano e os meses da campaña de desratización.
O aboamento das productividades efectuaranse en función dos días realmente traballados,
excluíndose polo tanto os períodos de baixa laboral, vacacións, permisos non retribuidos,
suspensión de relación laboral, etc., sen prexuizo do disposto no parágrafo segundo do
artigo 23 do Acordo regulador vixente. Nembargantes, consideraránse como traballados os
períodos correspondentes a permisos e licencias contidos no Acordo regulador de
condicións económicas e sociais do persoal ao servizo da Corporación, sempre que a
productividade conte con periodicidade e non se autorice día a día.
A Xunta de Goberno Local, en acordo de data 29/01/2016 , aprobou a “Actualización das
instruccións en materia de planificación e xestión de recursos humanos no Concello de Vigo
(Expte 27576-220) polo que se actualiza as Instruccións nestas materias aprobadas pola
Xunta de Goberno na súa sesión de data 20/06/2014 e modificadas por acordo de data
29/08/2014, ao marco de legalidade orzamentaria actualmente vixente, así como ás
novedades normativas contempladas na lexislación aprobada durante o ano 2015 en
materia do Dereito Administrativo do emprego público.
En consecuencia, calquera proposta de outorgamento de complementos retributivos que se
devenguen en concepto de produtividade deberán respectar, inxecusablemente, os límites
ao incremento das retribucións establecidos na lexislación vixente, que inclúe as limitacións
establecidas pola Lei Orgánica 2/2012, do 17 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostibilidade Financeira en canto ao teito de gasto nas entidades locais e demais aspectos
que afecten á xestión económica e orzamentaria da Entidade Local.
Vistas as circunstancias anteditas, e previo o preceptivo informe de fiscalización que pola
Intervención Xeral Municipal se emita nos termos do disposto nos artigos 213 a 223 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a Lei Reguladora das
Facendas Locais, en relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do
gasto 920.0.1500000-“Produtividade”, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte:
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ACORDO:
Primeiro(733).- Aprobar o outorgamento dun complemento de produtividade por toxicidade
ao persoal relacionado no listado anexo, fundamentadas nos informes emitidos pola
xefatura do servizo obrantes no expediente administrativo, acreditativas e motivadoras da
procedencia do incentivo, segundo o recollido na Instrución Terceira apartado e) sobre cadro
de persoal e Relación de Postos de Traballo do persoal ao servizo da Corporación e dos
seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos de Traballo do Concello de Vigo
e acordos da Xunta de Goberno Local, de data 16/05/2014 e 6/06/2014 (toxicidade) polas
cantidades que figuran na relación contida no Anexo I –e que forma parte inseparable do
presente acordo-, correspondente ao mes de Maio-2016, outorgamento que realizarase con
cargo á aplicación orzamentaria 920.0150.00.00- “Produtividade”, por importe de 358,53 €.
Segundo.- Lembrar, en aplicación do RD 861/1986, do 25 de abril, que en ningún caso as
contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo
orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos, sendo as contías que perciba cada funcionario por
este concepto de coñecemento público, tanto dos demais funcionarios da Corporación como
dos representantes sindicais.
Terceiro.- Notificar o presente acordo á Intervención Xeral Municipal, para a súa inclusión na
vindeira nómina”.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da
notificación 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
Xurisdición Contencioso-Administrativa, sen prexuizo de calquera outro que se estime
procedente en Dereito.
ANEXO
N.P.
16350
22790
81369

Apelidos e Nome
Seijas Álvarez, José Ramón
Sousa Atrio, José Manuel
Seijas Fernández, Alberto
IMPORTE TOTAL............................................

Importe
111,67 €
123,43 €
123,43 €
358,53 €

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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15(733).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR TOXICIDADE DAS
BRIGADAS DE PAVIMENTACIÓN DOS SERVIZOS DE VÍAS E OBRAS E PARQUE
MÓBIL, CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO-2016. EXPTE.: 28270/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
05/07/16, dáse conta do informe-proposta do 30/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
“Recíbense no servizo de Recursos Humanos, en datas 7 e 8/06/2016, asinadas polo xefe
da Unidade de Mantemento de Viais Municipais, co conforme do Xefe da Área de Servizos
Xerais e o visto e prace do concelleiro-delegado da Área, relacións de persoal do servizo de
Vías e Obras e servizo do Parque Móbil, adscritos as brigadas de pavimentación que teñen
dereito a percibir o complemento de produtividade por toxicidade correspondente ao mes de
Maio-2016. Ditas relacións inclúe nome, nº de persoal e data nas que os empregados
municipais relacionados realizaron as súas funcións en circunstancias especialmente
penosas ao estar expostos a estrés térmico e contaminantes químicos.
As vixentes Instrucións sobre cadro de persoal e Relación de Postos de Traballo do persoal
ao servizo da Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos
de Traballo do Concello de Vigo (BOP nº 220, do martes 16 de novembro do 2010)
contemplan expresamente na Instrución Terceira apartado e), que “aboarase con cargo ó
complemento de produtividade, a toxicidade do persoal adscrito ó servizo de Desinfección
que manipula produtos tóxicos e perigosos, por un importe de 122,21 €/mes (5,58 €/día),
que para o vindeiro ano de acordo co Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais
do Estado para o ano 2016, a cantidade a aboar sería 5,64 €/día. Así mesmo, pola Xunta
de Goberno Local, poderá recoñecerse o dereito a dita percepción a calquera outro Servizo
no que se comprobe e acredite suficientemente que concorre este concepto”.
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 16/05/2014, rectificado na sesión de
6/06/2014 acordou a autorización de aboamento de produtividade por toxicidade ao persoal
das brigadas de pavimentación do servizo de vías e obras e parque móbil. (expte.
28174/220), no que se recoñece a especial penosidade dos postos de traballo adscritos ao
servizo de Vías e obras e Parque Móbil, con funcións de execución de firmes e pavimento e
se autoriza o aboamento, en concepto de toxicidade. Dito complemento de produtividade
por toxicidade basease nos informes do Servizo de Prevención de Riscos Laborais, sobre a
especial penosidade e perigosidade do posto de Oficial pavimentador, de data 27 de xullo
2012 no que se informa das circunstancias en canto a contaminantes químicos,
contaminantes físicos, contaminantes biolóxicos, e estrés térmico nas que dito posto
desenvolve as súas funcións, concluindo que a adopción das medidas preventivas sinaladas
no informe destinadas a controlar os posibles riscos supoñen un nivel de risco aceptable.
Posteriormente, en data 11 de xullo de 2013, o servizo de prevención de riscos laborais
informa sobre a especial penosidade dos postos de traballo adscritos aos servizos de vías e
obras e parque móbil que realizan traballos de bacheo e pavimentado, e que inclúe non so
aos postos de oficial pavimentador senón que debe entederse extensiva a tódolos postos:
oficial pavimentador, axudantes de oficios, peóns e oficiais condutores. Así mesmo, no
informe da Intervención Xeral de data 07/05/2014 citase o art 34 do Convenio Colectivo
Provincial de Construción e Obras Pública no que se recoñece a especial penosidade,
toxicidade e perigosidade dos traballos dos embreadores, asfaltadores e alquitranadores.
En canto a posibilidade contemplada no informe da Intervención Xeral citado anteriormente,
de considerar estas percepcións como fixas dentro dos complementos retributivos
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permanentes destes postos de traballo, considerase mais axeitado nestes intres
consideralos como incentivos de carácter variable, aboándose única e exclusivamente ao
persoal que esta en contacto cos produtos que se consideren contaminantes químicos,
físicos ou biolóxicos, e única e exclusivamente nas xornadas de traballo nos que se dé esta
circunstancia, xa que o aboamento da produtividade efectuaranse en función dos días
realmente traballados realizando funcións de execución de firmes e pavimento, en
circunstancias especialmente penosas ao estar expostos a estrés térmico e contaminantes
químicos. Exclúense polo tanto os días nos que se realizan outras tarefas, períodos de
baixa laboral, vacacións, permisos non retribuídos, suspensión de relación laboral, etc., sen
prexuízo do disposto no parágrafo segundo do artigo 23 do Acordo regulador vixente.
O complemento de produtividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público (TREBEP), publicado no BOE nº 261, do sábado 31 de outubro de 2015.
No citado Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, concrétase no
novo réxime retributivo deseñado no mesmo, concebindo como factores integrantes da
contía e estrutura das retribucións complementarias –sen prexuízo do que se dispoña pola
lexislación de desenvolvemento estatal e autonómica que se dite na materia, actualmente
pendente de desenvolvemento- entre outros o grao de interese, iniciativa ou esforzo co que
o funcionario desenvolve o seu traballo e o rendemento e resultados obtidos (artigo 24.c).
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación
e conseguinte entrada en vigor da normativa que se dite en desenvolvemento lexislativo
posterior da mesma (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa
ao artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función
Pública, e que á súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria
Única, apartado b). Á vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesmadebe acudirse ao preceptuado na Lei 36/2014, de 26 de decembro, de Orzamentos Xerais
do Estado para o ano 2015, que contempla o complemento de produtividade como aquel
complemento destinado a retribuir o especial rendemento, actividade e adicación
extraordinaria ou interese ou iniciativa con que se desempeñen os postos de traballo,
consignando que cada departamento ministerial determinará -entre outros aspectos- os
criterios de distribución e de fixación das contías individuais do complemento de
produtividade de acordo coas seguintes normas:
A valoración da produtividade deberá realizarse en función das circunstancias obxectivas
relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no seu caso, co
grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos asignados ao
correspondente programa.
En ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos.
O Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das retribucións dos
funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á normativa
anteriormente exposta- establece no seu artigo 5 -en canto ao complemento retributivo de
produtividade- que este está destinado a retribuir o especial rendemento, a actividade
extraordinaria e o interese e iniciativa con que o funcionario desenvolva o seu traballo.
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A apreciación da produtividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas
relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao
mesmo, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividade durante
un período de tempo orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou
apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demais funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, o propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de produtividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
No presente expediente relaciónase o persoal do servizo de Vías e Obras e do Parque móbil
que forman parte das brigadas de pavimentación e que realizan funcións relacionadas coa
execución de firmes e pavimentos.
A Xunta de Goberno Local, en acordo de data 29/01/2016 , aprobou a “Actualización das
instruccións en materia de planificación e xestión de recursos humanos no Concello de Vigo
(Expte 27576-220) polo que se actualiza as Instruccións nestas materias aprobadas pola
Xunta de Goberno na súa sesión de data 20/06/2014 e modificadas por acordo de data
29/08/2014, ao marco de legalidade orzamentaria actualmente vixente, así como ás
novedades normativas contempladas na lexislación aprobada durante o ano 2015 en
materia do Dereito Administrativo do emprego público.
En consecuencia, calquera proposta de outorgamento de complementos retributivos que se
devenguen en concepto de produtividade deberán respectar, inexcusablemente, os límites
ao incremento das retribucións establecidos na lexislación vixente, que inclúe as limitacións
establecidas pola Lei Orgánica 2/2012, do 17 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostibilidade Financeira en canto ao teito de gasto nas entidades locais e demais aspectos
que afecten á xestión económica e orzamentaria da Entidade Local.
Vistas as circunstancias anteditas, e previo o preceptivo informe de fiscalización que pola
Intervención Xeral Municipal se emita nos termos do disposto nos artigos 213 a 223 do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a Lei Reguladora das
Facendas Locais, en relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do
gasto 920.0.1500000-“Productividade”, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte:
ACORDO:
Primeiro.- Aprobar o outorgamento dun complemento de produtividade por toxicidade ao
persoal das brigadas de pavimentación do servizo de Vías e Obras e do servizo do Parque
Móbil que se relacionan nos listados anexos, fundamentadas nos informes emitidos polas
xefaturas dos servizos obrantes no expediente administrativo, acreditativas e motivadoras
da procedencia do incentivo, segundo o recollido na Instrución Terceira apartado e) sobre
cadro de persoal e Relación de Postos de Traballo do persoal ao servizo da Corporación e
dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos de Traballo do Concello de
Vigo e acordos da Xunta de Goberno Local, de data 16/05/2014 e 6/06/2014 (toxicidade)
polas cantidades que figuran na relación contida no Anexo I –e que forma parte inseparable
do presente acordo-, outorgamento que realizarase con cargo á aplicación orzamentaria
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920.0.150.00.00- “Produtividade”, por importe de 783,96 €, correspondente ao mes de Maio2016.
Segundo.- Lembrar, en aplicación do RD 861/1986, do 25 de abril, que en ningún caso as
contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo
orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos, sendo as contías que perciba cada funcionario por
este concepto de coñecemento público, tanto dos demais funcionarios da Corporación como
dos representantes sindicais.
Terceiro.- Notificar o presente acordo a Intervención Xeral, para a súa inclusión na vindeira
nómina.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da
notificación 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
Xurisdición Contencioso-Administrativa, sen prexuizo de calquera outro que se estime
procedente en Dereito.
ANEXOS:
SERVIZO DE VÍAS E OBRAS
Nº Persoal
17390
81662
17360
76566
17408

Apelidos e nome
Alonso Cue, Miguel Angel
Barros González, Delio
Bastos Román, Jesús
López Rivera, Juan Ramón
Rodríguez Rocha, Rodrigo

TOTAIS

Importes
62,04 €
95,88 €
95,88 €
90,24 €
90,24 €
434,28 €

SERVIZO DO PARQUE MOBIL
Nº Persoal
15881
15496
17331
14953
16142
13221
TOTAIS

Apelidos e nome
Alonso Iglesias, Manuel
Andujar Picans, Fernando C.
Comesaña Pérez, Hipólito
Fernández Rodríguez, Manuel
Martíns Fernández, Juan A.
Prieto Domínguez, Florentino

Importes
45,12 €
78,96 €
90,24 €
90,24 €
73,32 €
5,64 €
349,68 €

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
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16(734).GRATIFICACIÓN
POR
SERVIZOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS POR EXCESO DE XORNADA ANUAL DO SERVIZO DE
CEMITERIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2016. EXPTE.: 28271/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
05/07/16, dáse conta do informe-proposta do 30/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
“Con data 31/05/2016, a xefe de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo co visto e prace da
Concelleira-Delegada da Área de Medio Ambiente e Vida Saúdable, remite relación do
persoal que deberá percibir gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso
de xornada anual correspondente ao mes de Maio-2016, asi como as datas de realización
de dito exceso.
A instrucción cuarta, apartado f) actualmente en vigor, sobre plantilla e relación de postos de
traballo do persoal o servizo da Corporación e dos seus organismos autónomos, establece
os servizos extraordinarios a realizar polo persoal auxiliar que presta os seus servizos na
oficina administrativa de cemiterios, resultante do exceso estructural sobre a xornada anual,
realizada fundamentalmente, en sábados, domingos e festivos, retribuiranse con cargo a
este complemento cun importe máximo anual de 6.079'70 €, cantidade modificada por
acordo da Xunta de Goberno Local de data 30 de decembro de 2013, tendo en conta o
exceso real de xornada anual realizada por dito persoal que supera as 470 horas.
Dito acordo basease na actualización do Acordo Plenario de data 14/1/2003 no que se
acorda a inclusión na Instrucción 4º de Plantilla da “actividade extraordinaria e especial
dedicación do persoal administrativo que presta servicios na oficina administrativa de
Cemiterios resultante do exceso estructural de 236 horas anuais realizadas,
fundamentalmente, en sábados, domingos e festivos, retribuirase con cargo a este
complemento cun importe máximo anual de 3.450 euros. Dito importe reducirase na parte
proporcional que corresponda para o caso de non chegar a realizarse dito exceso de
xornada”, que para o vindeiro ano de acordo co Lei 48/2015, de 29 de outubro, de
Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, a cantidade a aboar sería 3.484,50 €
anuales, aboamento que se fará en función dos días realmente traballados en relación cos
que con carácter xeral correspondería prestar no servizo.
Dito importe reducirase na parte proporcional que corresponda para o caso de non chegar a
realizarse dito exceso de xornada.
O persoal relacionado no expediente atópase adscrito, como non podería ser doutro xeito,
ao negociado de cemiterios.
Compróbase por parte desta Área de Recursos Humanos e Formación que o persoal
referenciado non tivo baixas por I.T. no período obxecto de aboamento.
A xustificación do aboamento, en concepto de gratificacións, ten orixe no exceso de xornada
anual realizado polo persoal administrativo do Servizo de Cemiterios pola atención que
prestan tódolos sábados, domingos e festivos do ano na atención do Xulgado de Guardia,
na expedición das autorizacións xudiciais de inhumacións, etc.
No escrito do xefe do servizo de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo de data 30/05/2016
figura relación do persoal , indicando Nº de persoal, datas e horario de realización do
exceso de xornada en sábados, domingos e festivos do mes de Maio de 2016, debidamente
asinado e conformado pola concelleira delegada da Area.
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As retribucións en concepto de gratificacións por servizos extraordinarios forma parte das
retribucións complementarias dos empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei
do Estatuto Básico do Empregado Público, publicado no BOE nº 261, do sábado 31 de
outubro de 2015; norma de carácter básico ao abeiro do disposto no artigo 1 da mesma.
No citado Real Decreto Lexislativo, concrétase no novo réxime retributivo deseñado no
mesmo, concebindo como factores integrantes da contía e estructura das retribucións
complementarias –sen prexuízo do que se dispoña pola lexislación de desenvolvemento
estatal e autonómica que se dicte na materia, actualmente pendente de desenvolvementoentre outros os servizos extraordinarios prestados fora da xornada normal de traballo (artigo
24.d).
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado na Lei
7/2007, do 12 de abril, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación e conseguinte entrada
en vigor da normativa que se dicte en desenvolvemento lexislativo posterior da mesma
(Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa ao artigo 23 da Lei
30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función Pública, e que á súa vez
ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria Única, apartado b). Á vista
do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesma- debe acudirse ao
preceptuado no art 24 f) da Lei 36/2014, de 26 de diciembre, de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2015, que contempla as gratificacións por servizos extraordinarios por
servizos prestados fora da xornada normal de traballo sin que, en ningun caso, poidan ser
fixas na súa contía nin periódicas no seu devengo, nin orixinar dereitos individuais en
períodos sucesivos.
O Real Decreto 861/1986, do 25 de abril, polo que se aproba o réxime das retribucións dos
funcionarios da Administración Local –vixente no que non se opoña á normativa
anteriormente exposta- establece no seu artigo 6 -en canto aos servizos extraordinariosque éste está destinado a retribuir os servizos extraordinarios prestados fora da xornada
normal de traballo.
A Xunta de Goberno Local, en acordo de data 29/01/2016, aprobou a “Actualizacion das
instruccións en materia de planificación e xestión de recursos humanos no Concello de Vigo
(Expte 27576-220) polo que se actualiza as Instruccións nestas materias aprobadas pola
Xunta de Goberno na súa sesión de data 20/06/2014 e modificadas por acordo de data
29/08/2014, ao marco de legalidade orzamentaria actualmente vixente, así como ás
novedades normativas contempladas na lexislación aprobada durante o ano 2015 en
materia do Dereito Administrativo do emprego público.
Vistas as circunstancias anteditas, e previo o preceptivo informe de fiscalización previa que
pola Intervención Xeral Municipal se emita nos termos do disposto nos artigos 213 a 223 do
Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a Lei Reguladora das
Facendas Locais, en relación á existencia de crédito suficiente na partida de imputación do
gasto 920.0.1510000-“Gratificacions”, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do
seguinte:
ACORDO:
“Primeiro.- Aprobar o outorgamento dun complemento de gratificacións por servizos
extraordinarios por servizos prestados fora da xornada normal de traballo ao persoal
administrativo do Servizo de Cemiterios que figura no listado anexo, fundamentadas nos
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informes emitidos pola xefatura do servizo obrantes no expediente administrativo,
acreditativas e motivadoras da procedencia da retribución complementaria en concepto de
gratificacións, correspondente ao mes de Maio-2016, segundo o recollido na Instrución
Cuarta apartado f) sobre cadro e Relación de Postos de Traballo do persoal ao servizo da
Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos de Traballo
do Concello de Vigo polas cantidades que figuran na relación contida no Anexo I –e que
forma parte inseparable do presente acordo-, outorgamento que realizarase con cargo á
aplicación orzamentaria 920.0151.00.00- “Gratificacións”, por importe total de 1.116,44 €.
Segundo.- Lembrar, en aplicación do RD 861/1986, do 25 de abril, que en ningún caso as
contías asignadas en concepto de gratificacións, haberán de responder a servizos
extraordinarios realizados fora da xornada normal de traballo e non orixinarán ningún tipo de
dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións correspondentes a períodos
sucesivos, sendo as contías que perciba cada funcionario por este concepto de
coñecemento público, tanto dos demais funcionarios da Corporación como dos
representantes sindicais.
Terceiro.- Notificar o presente acordo a Intervención Xeral para a súa inclusión na vindeira
nómina”.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da
notificación 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, sen prexuizo de calquera outro que se estime
procedente en Dereito.
Anexo
Nº Persoal

Apelidos e Nome

Importe

13570 Hermida Rodriguez, José Luis

558'22 €

13758 Rosende Ríos, Gumersindo Manuel

558,22 €

IMPORTE TOTAL........................................................

1.116,44 €

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
17(735).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR XORNADA PARTIDA
DO PERSOAL DO SERVIZO DE CEMITERIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE
MAIO-2016. EXPTE.: 28273/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
05/07/16, dáse conta do informe-proposta do 30/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
Recíbese escrito do xefe de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo en data 31/05/2016, co
visto e prace da concelleira-delegada da Área, relacionando o persoal adscrito ao servizo de

S. extr.urx. 15.07.16

cemiterios que ten dereito a percibir o complemento de produtividade por prestar servizos en
réxime de xornada partida, correspondente ao mes de Maio-2016, na que se indica Nº de
Persoal, nome, cemiterio municipal e data pola que cada empregado ten dereito ao
aboamento de produtividade pola realización da actividade laboral en xornada partida.
O persoal do servizo de cemiterios relacionado no escrito da xefa de negociado do Servizo
realiza a súa actividade laboral en réxime de xornada partida, dada a necesidade de contar
coa presencia do persoal municipal no horario de apertura dos cemiterios municipais
(horario de maña de 9.00h a 13.00h e tarde de 15.15 a 18.30 h).
Así mesmo, no informe de data 31/05/2016 sinalan os dias nos que o persoal relacionado
disfrutou de vacacións, permisos, baixas por I.T., datas comprobadas por esta Área de
Recursos Humanos e Formación, e que polo tanto non lle corresponde o aboamento de
produtividade pola realización da actividade laboral en xornada partida.
O complemento de produtividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público (TREBEP), publicado no BOE nº 261, do sábado 31 de outubro de 2015.
No citado Real Decreto Lexislativo, concrétase no novo réxime retributivo deseñado no
mesmo, concebindo como factores integrantes da contía e estrutura das retribucións
complementarias –sen prexuízo do que se dispoña pola lexislación de desenvolvemento
estatal e autonómica que se dite na materia, actualmente pendente de desenvolvementoentre outros o grao de interese, iniciativa ou esforzo co que o funcionario desenvolve o seu
traballo e o rendemento e resultados obtidos (artigo 24.c).
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación
e conseguinte entrada en vigor da normativa que se dite en desenvolvemento lexislativo
posterior da mesma (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa
ao artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función
Pública, e que á súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria
Única, apartado b). Á vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesmadebe acudirse ao preceptuado na Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2016, que contempla o complemento de produtividade como aquel
complemento destinado a retribuir o especial rendemento, actividade e adicación
extraordinaria ou interese ou iniciativa con que se desempeñen os postos de traballo,
consignando que cada departamento ministerial determinará -entre outros aspectos- os
criterios de distribución e de fixación das contías individuais do complemento de
produtividade de acordo coas seguintes normas:
A valoración da produtividade deberá realizarse en función das circunstancias obxectivas
relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no seu caso, co
grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos asignados ao
correspondente programa.
En ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos.
A apreciación da produtividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas
relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao
mesmo, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividade durante
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un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións
ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demáis funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, o propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de produtividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes Instrucións sobre cadro de persoal e Relación de Postos de Traballo do persoal
ao servizo da Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos
de Traballo do Concello de Vigo (BOP nº 220, do martes 16 de novembro do 2010)
contemplan expresamente na Instrución Terceira apartado d), que: con cargo ao
complemento de produtividade “a dedicación extraordinaria de traballos en réxime de
xornada partida, por un importe de 3’64 € dia, aboamento que se fará en función dos días
realmente traballados en relación cos que con carácter xeral correspondería prestar no
servizo. Dacordo coa Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para
o ano 2016, a cantidade a aboar no ano 2016 sería 3'68 €/dia , aboamento que se fará en
función dos días realmente traballados en relación cos que con carácter xeral
correspondería prestar no servizo.
A Xunta de Goberno Local, en acordo de data 29/01/2016 , aprobou a “Actualizacion das
instruccións en materia de planificación e xestión de recursos humanos no Concello de Vigo
(Expte 27576-220) polo que se actualiza as Instruccións nestas materias aprobadas pola
Xunta de Goberno na súa sesión de data 20/06/2014 e modificadas por acordo de data
29/08/2014, ao marco de legalidade orzamentaria actualmente vixente, así como ás
novedades normativas contempladas na lexislación aprobada durante o ano 2015 en
materia do Dereito Administrativo do emprego público.
En consecuencia, calquera proposta de outorgamento de complementos retributivos que se
devenguen en concepto de produtividade deberán respectar, inxecusablemente, os límites
ao incremento das retribucións establecidos na lexislación vixente, que inclúe as limitacións
establecidas pola Lei Orgánica 2/2012, do 17 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostibilidade Financeira en canto ao teito de gasto nas entidades locais e demáis aspectos
que afecten á xestión económica e orzamentaria da Entidade Local.
Considerando a motivación exposta, e previo o preceptivo informe de fiscalización previa
que pola Intervención Xeral Municipal se emita nos termos do disposto nos artigos 213 a
223 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a Lei
Reguladora das Facendas Locais, en relación á existencia de crédito suficiente na partida
de imputación do gasto 920.0.1500000-“Produtividade”, propónse á Xunta de Goberno Local
a adopción do seguinte:
ACORDO:
Primeiro.- Aprobar o outorgamento dun complemento de produtividade ao persoal do
servizo de Cemiterios por xornada partida, pola especial adicación, interese e iniciativa no
desempeño das súas funcións ao persoal relacionado nos listados anexos, fundamentadas
nos informes emitidos pola xefatura dos servizo obrante no expediente administrativo,
acreditativas e motivadoras da procedencia do incentivo, segundo o recollido na Instrución
Terceira apartado d) sobre cadro de persoal e Relación de Postos de Traballo do persoal ao
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servizo da Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos de
Traballo do Concello de Vigo, polas cantidades que figuran na relación contida no Anexo I,
correspondente ao mes de Maio-2016 e que forma parte inseparable do presente acordo-,
outorgamento que realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 920.0150.00.00“Productividade”, por importe de 1.108,34 €.
Segundo.- Lembrar, en aplicación do RD 861/1986, do 25 de abril, que en ningún caso as
contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo
orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos, sendo as contías que perciba cada funcionario por
este concepto de coñecemento público, tanto dos demáis funcionarios da Corporación como
dos representantes sindicais.
Terceiro.- Notificar o presente acordo á Intervención Xeral para a súa inclusión na vindeira
nómina.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo
de 1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da
notificación 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
Xurisdición Contencioso-Administrativa, sen prexuizo de calquera outro que se estime
procedente en Dereito.
Anexo:
Nº
Persoal

Apelidos e nome

Importe
día

Días traballados

Total
euros

23490 Alfonso Paz, Jesús

3,67

20

73,40 €

78372 Alvarez Lago, Jesús

3,67

22

80,74 €

13600 Cabaleiro González, José

3,67

22

80,74 €

77225 Cid González, Alberto

3,67

22

80,74 €

82216 Comis González, Esteban

3,67

21

77,07 €

78122 Costas Riveiro, Rafael

3,67

21

77,07 €

82456 Costas Villar, Alberto

3,67

16

58,75 €

79828 Cousiño Sendin, Mª Concepción

3,67

21

77,07 €

78924 González Seijo, Antonio

3,67

20

73,40 €

23509 Márquez Losada, Manuel Enrique

3,67

21

77,07 €

76563 Pereira Fona, Juan José

3,67

21

77,07 €

82187 Quintas Pérez, José Juan

3,67

15

55,05 €

76430 Rodríguez López, Adolfo

3,67

20

73,40 €

3,67

19

69,73 €

3,67

21

77,07 €

280 días

1.108,34 €

7224 Vila Abalde, Eliseo Silverio
77690 Vilanova Acuña, Delmiro

Importe
total
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Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
18(736).GRATIFICACIÓN
POR
SERVIZOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS DE GRAN GALA PRESTADOS POLA POLICIA LOCAL CON
MOTIVO DA "CONMEMORACIÓN DA RECONQUISTA". EXPTE.: 28314/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
05/07/16, dáse conta do informe-proposta do 30/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
“A Policia Local remite con data 13.06.2016 a esta oficina de Recursos Humanos, oficio
relacionando os funcionarios que con motivo da "Conmemoración da Reconquista",
prestaron servizos de Gran gala, e no que informa que dito servizo realizouse fora da
xornada ordinaria de traballo e que a súa duración foi superior a 5 horas.
Considerando que a instrucción cuarta, apartado e), sobre cadro de persoal e relación de
postos de traballo do persoal o servicio da corporación e dos seus organismos autónomos
para o ano 2010 vigente, establece que aboarase con cargo a gratificacións, o persoal do
Corpo da Policía Local que realice servicios de garda ou escolta de honor nas cerimonias ou
actos protocolarios nos que participe a Corporación como tal, co seguinte importe, unha vez
actualizado o seu importe dacordo ao art 19.Dous da Lei 48/2015, de 29 de outubro, de
Orzamentos Xerais do Estado para 2016.
- Actos de máis de 4 horas de duración:
- Actos de menos de 4 horas de duración:

119,77 €.
63,86 €.

Os funcionarios relacionados nos informes adxuntos son:
Nº Persoal
22250
76476
21025
77044

Apelidos e Nome
Conde Vázquez, Manuel
Vicente Ferreira, José Ignacio
González García, Katia María
Barciela Rivera, Manuel
TOTAL………………………………………………….........

Importe
119'77 €
119'77 €
119'77 €
119'77 €
479,08 €

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 por Ley 27/2013, de 27 de diciembre 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:
“Recoñece-las obrigas que polo concepto de gratificación por servizos especiais
prestados con motivo da "Conmemoración da Reconquista", aboarase o persoal da Policía
Local que figura na relación que se achega, remitida polo Intendente da Policia Local, con
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data 13/06/2016 e que comenza por don Manuel Conde Vázquez e remata por don Manuel
Barciela Rivera, relación que de seguido se especifica, polas cantidades que corresponden
a cada un deles e por un total de 479,08 € (catrocentos setenta e nove euros con oito
céntimos), con cargo á partida presupostaria 920.0.151.00.00-Gratificacións”.
Nº Persoal
22250
76476
21025
77044

Apelidos e Nome
Conde Vázquez, Manuel
Vicente Ferreira, José Ignacio
González García, Katia María
Barciela Rivera, Manuel
TOTAL………………………………………………….........

Importe
119'77 €
119'77 €
119'77 €
119'77 €
479,08 €

“

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
19(737.GRATIFICACIÓN
POR
SERVIZOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS DE GRAN GALA PRESTADOS POLA POLICIA LOCAL CON
MOTIVO DO ACTO "VIGUESES DISTINGUIDOS". EXPTE.: 28316/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
05/07/16, dáse conta do informe-proposta do 30/06/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
A Policia Local remite con data 13.06.2016 a esta oficina de Recursos Humanos, oficio
relacionando os funcionarios que con motivo do acto de “Vigueses Distinguidos”, prestaron
servizos de Gran gala, e no que informa que dito servizo realizouse fora da xornada
ordinaria de traballo e que a súa duración foi superior a 5 horas.
Considerando que a instrucción cuarta, apartado e), sobre cadro de persoal e relación de
postos de traballo do persoal o servicio da corporación e dos seus organismos autónomos
para o ano 2010 vigente, establece que aboarase con cargo a gratificacións, o persoal do
Corpo da Policía Local que realice servicios de garda ou escolta de honor nas cerimonias ou
actos protocolarios nos que participe a Corporación como tal, co seguinte importe, unha vez
actualizado o seu importe dacordo ao art 19.Dous da Lei 48/2015, de 29 de outubro, de
Orzamentos Xerais do Estado para 2016.
- Actos de máis de 4 horas de duración:
- Actos de menos de 4 horas de duración:

119,77 €.
63,86 €.

Os funcionarios relacionados nos informes adxuntos son:
Nº Persoal
22250
76476
21025
77044

Apelidos e Nome
Conde Vázquez, Manuel
Vicente Ferreira, José Ignacio
González García, Katia María
Barciela Rivera, Manuel
TOTAL………………………………………………….........

Importe
119'77 €
119'77 €
119'77 €
119'77 €
479,08 €
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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 por Ley 27/2013, de 27 de diciembre 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:
“Recoñece-las obrigas que polo concepto de gratificación por servizos especiais prestados
con motivo do acto de “Vigueses Distinguidos”, aboarase o persoal da Policía Local que
figura na relación que se achega, remitida polo Intendente da Policia Local, con data
13/06/2016 e que comenza por don Manuel Conde Vázquez e remata por don Manuel
Barciela Rivera, relación que de seguido se especifica, polas cantidades que corresponden
a cada un deles e por un total de 479,08 € (catrocentos setenta e nove euros con oito
céntimos), con cargo á partida presupostaria 920.0.151.00.00-Gratificacións”.
Nº Persoal
22250
76476
21025
77044

Apelidos e Nome
Conde Vázquez, Manuel
Vicente Ferreira, José Ignacio
González García, Katia María
Barciela Rivera, Manuel
TOTAL………………………………………………….........

Importe
119'77 €
119'77 €
119'77 €
119'77 €
479,08 €

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
20(738).COMPLEMENTO DE PRODUTIVIDADE POR XORNADA PARTIDA
DO PERSOAL DO SERVIZO DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ, CORRESPONDENTE
AO MES DE MAIO-2016. EXPTE.: 28330/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
05/07/16, dáse conta do informe-proposta do 30/06/16, da técnica de Formación e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
“Recíbese escrito do xefe de Participación Cidadá en data 27/06/2016, co visto e prace da
concelleira-delegada da Área, no que se solicita se lle abone a dona Maria do Carmen
Alonso Otero (nº persoal 82540), o aboamento de produtividade que ten dereito a percibir
por prestar servizos en réxime de xornada partida, correspondente ao mes de Maio-2016.
Dita empregada realiza a súa actividade laboral en réxime de xornada partida, dada a
necesidade de contar coa presencia do persoal municipal no horario de apertura da oficina
Municipal de Distrito "A Miñoca", en horario continuo.
O complemento de produtividade forma parte das retribucións complementarias dos
empregados públicos, consonte ao artigo 24 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de
outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
Público (TREBEP), publicado no BOE nº 261, do sábado 31 de outubro de 2015.
No citado Real Decreto Lexislativo, concrétase no novo réxime retributivo deseñado no
mesmo, concebindo como factores integrantes da contía e estrutura das retribucións
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complementarias –sen prexuízo do que se dispoña pola lexislación de desenvolvemento
estatal e autonómica que se dite na materia, actualmente pendente de desenvolvementoentre outros o grao de interese, iniciativa ou esforzo co que o funcionario desenvolve o seu
traballo e o rendemento e resultados obtidos (artigo 24.c).
Sen prexuízo do anterior, debe significarse que o réxime retributivo contemplado no Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, non entrará en vigor ata a ulterior aprobación
e conseguinte entrada en vigor da normativa que se dite en desenvolvemento lexislativo
posterior da mesma (Disposición Final Cuarta) debendo efectuarse unha remisión normativa
ao artigo 23 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a Reforma da Función
Pública, e que á súa vez ten sido expresamente derogado pola Disposición Derogatoria
Única, apartado b). Á vista do cal -e cos obvios límites temporais que condicionan a mesmadebe acudirse ao preceptuado na Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do
Estado para o ano 2016, que contempla o complemento de produtividade como aquel
complemento destinado a retribuir o especial rendemento, actividade e adicación
extraordinaria ou interese ou iniciativa con que se desempeñen os postos de traballo,
consignando que cada departamento ministerial determinará -entre outros aspectos- os
criterios de distribución e de fixación das contías individuais do complemento de
produtividade de acordo coas seguintes normas:
A valoración da produtividade deberá realizarse en función das circunstancias obxectivas
relacionadas co tipo de posto de traballo e co desempeño do mesmo, e no seu caso, co
grao de participación na consecución dos resultados ou obxectivos asignados ao
correspondente programa.
En ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividades durante un
período de tempo orixinarán dereitos individuais respecto das valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos.
A apreciación da produtividade deberá realizarse en función de circunstancias obxectivas
relacionadas directamente co desempeño do posto de traballo e obxectivos asignados ao
mesmo, e en ningún caso as contías asignadas por complemento de produtividade durante
un período de tempo non orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións
ou apreciacións correspondentes a períodos sucesivos.
As contías que perciba cada funcionario por este concepto serán de coñecemento público,
tanto dos demais funcionarios da Corporación como dos representantes sindicais.
Adicionalmente, o propio Real Decreto preceptúa que corresponde ao Pleno de cada
Corporación a determinación no orzamento da cantidade global destinada á asignación do
complemento de produtividade aos funcionarios dentro dos límites máximos sinalados no
artigo 7.2.b) –30% no caso concreto, resultante da operación de resta á masa retributiva
global orzamentada para cada exercicio económico –excluída a referida ao persoal laboralda suma das cantidades que correspondan ao persoal funcionario nos conceptos de
retribucións básicas, complemento de destino e axuda familiar-.
As vixentes Instrucións sobre cadro de persoal e Relación de Postos de Traballo do persoal
ao servizo da Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos
de Traballo do Concello de Vigo (BOP nº 220, do martes 16 de novembro do 2010)
contemplan expresamente na Instrución Terceira apartado d), que: con cargo ao
complemento de produtividade “a dedicación extraordinaria de traballos en réxime de
xornada partida, por un importe de 3’64 € dia, que para o vindeiro ano de acordo co Lei
48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2016, a cantidade
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a aboar sería 3'68 €, aboamento que se fará en función dos días realmente traballados en
relación cos que con carácter xeral correspondería prestar no servizo.
A Xunta de Goberno Local, en acordo de data 29/01/2016 , aprobou a “Actualización das
instruccións en materia de planificación e xestión de recursos humanos no Concello de Vigo
(Expte 27576-220) polo que se actualiza as Instruccións nestas materias aprobadas pola
Xunta de Goberno na súa sesión de data 20/06/2014 e modificadas por acordo de data
29/08/2014, ao marco de legalidade orzamentaria actualmente vixente, así como ás
novedades normativas contempladas na lexislación aprobada durante o ano 2015 en
materia do Dereito Administrativo do emprego público.
En consecuencia, calquera proposta de outorgamento de complementos retributivos que se
devenguen en concepto de produtividade deberán respectar, inexcusablemente, os límites
ao incremento das retribucións establecidos na lexislación vixente, que inclúe as limitacións
establecidas pola Lei Orgánica 2/2012, do 17 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e
Sostibilidade Financeira en canto ao teito de gasto nas entidades locais e demáis aspectos
que afecten á xestión económica e orzamentaria da Entidade Local.
Considerando a motivación exposta, e previo o preceptivo informe de fiscalización previa
que pola Intervención Xeral Municipal se emita nos termos do disposto nos artigos 213 a
223 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba a Lei
Reguladora das Facendas Locais, en relación á existencia de crédito suficiente na partida
de imputación do gasto 920.0.1500000-“Produtividade”, propónse á Xunta de Goberno Local
a adopción do seguinte:
ACORDO:
Primerio.- Aprobar o outorgamento dun complemento de produtividade a Mª do Carmen
Alonso Otero (nº persoal 82540) do servizo de Participación Cidadá, pola especial
adicación, interese e iniciativa no desempeño das súas funcións, fundamentadas nos
informes emitidos pola xefatura dos servizo obrante no expediente administrativo,
acreditativas e motivadoras da procedencia do incentivo, segundo o recollido na Instrución
Terceira apartado d) sobre cadro de persoal e Relación de Postos de Traballo do persoal ao
servizo da Corporación e dos seus Organismos Autónomos anexas á Relación de Postos de
Traballo do Concello de Vigo, polas cantidades que figuran nas relacións adxuntas,
correspondente ao mes de Maio-2016 e que forma parte inseparable do presente acordo-,
outorgamento que realizarase con cargo á aplicación orzamentaria 920.0150.00.00“Productividade”, por importe de 58,88 €.
Segundo.- Lembrar, en aplicación do RD 861/1986, do 25 de abril, que en ningún caso as
contías asignadas por complemento de produtividade durante un período de tempo
orixinarán ningún tipo de dereito individual respecto ás valoracións ou apreciacións
correspondentes a períodos sucesivos, sendo as contías que perciba cada funcionario por
este concepto de coñecemento público, tanto dos demáis funcionarios da Corporación como
dos representantes sindicais.
Terceiro.- Notificar o presente acordo á Intervención Xeral para a súa inclusión na vindeira
nómina.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da
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notificación 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
Xurisdición Contencioso-Administrativa, sen prexuizo de calquera outro que se estime
procedente en Dereito.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
21(739).DOMINGOS, FESTIVOS E NOCTURNIDADE DO PERSOAL
MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO-2016. EXPTE.: 28333/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
11/07/16, dáse conta do informe-proposta do 05/07/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
"Distintos servizos e unidades municipais remitiron a Área de Recursos Humanos e
Formación, relación dos domingos, festivos e nocturnidade correspondentes ao mes de
Maio-2016, todas elas co visto e prace dos Concelleiros-Delegados de cada servizo.
As instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servizo da
Corporación e dos seus organismos autónomos, aprobadas pola Xunta de Goberno Local
na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 e vixente na actualidade no seu apartado
cuarto, letra a), establece que aboaranse ós traballos realizados en horas nocturnas, entre
as 22’00 e 7’00 horas, cun recargo por hora traballada de 2’72 €/hora, no seu apartado letra
b), asi mesmo que aboaranse os traballos realizados en sábados, domingos ou festivos, cun
recargo por hora de 4,02 €. Dacordo coa Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos
Xerais do Estado para o ano 2016, a cantidade a aboar sería 2'75 €/hora, para os traballos
en horas nocturnas e 4,06 €/hora, para os traballos realizados en sábados, domingos ou
festivos.
A distribución por servizos dos gastos orixinados polos conceptos de festividade e
nocturnidade é :
SERVICIO

MES

TOTAL
FESTIVAS

IMPORTE
FESTIVAS

TOTAL
IMPORTE
NOCTURNAS NOCTURNAS

IMPORTE
TOTAL

Alcaldía

Maio

152,00

617,12 €

49,00

134,75 €

751,87 €

Policía Local

Maio

9806,1

39.812,77 €

10978,73

30.191,51 €

70.004,27 €

Cemiterios

Maio

652,5

2.649,15 €

0,00

0,00 €

2.649,15 €

Extinción de Incendios

Maio

1488,00

6.041,28 €

481,00

1.322,75 €

7.364,03 €

Turismo

Maio

112,00

454,72 €

0,00

0,00 €

454,72 €

Museo

Maio

43,50

176,61 €

0,00

0,00 €

176,61 €

Bibliotecas
Participación Cidadá

Maio

24,00

97,44 €

0,00

0,00 €

97,44 €

Maio

9,00

36,54 €

0,00

0,00 €

36,54 €

IMD

Maio

1.297,80

5.269,07 €

566,75

1.558,56 €

6.827,63 €

Parque Móbil

Maio

16,00

64,96 €

108,00

297,00 €

361,96 €

Parque Central

Abril/Maio

456,00

1.851,36 €

558,00

1.534,50 €

3.385,86 €

Vigo-Zoo

Maio

350,35

1.422,42 €

0,00

0,00 €

1.422,42 €

Cultura

Maio

9,50

38,57 €

4,00

11,00 €

49,57 €

Conserxeria

Febreiro

11,00

44,66 €

0,00

0,00 €

44,66 €

14.416,75

58.532,01

12.745,48

35.050,07

93.626,74

TOTAL
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Nos informes que forman parte do expediente, asinados polas xefaturas e concellerías de
área correspondentes figuran Servizo, Número de persoal, Nome do empregado, data e
franxa horaria que dan lugar ao aboamento en concepto de gratificación dos recargos de
festividade e nocturnidade, total de horas nas que cada empregado municipal desempeñou
as suas funcións en xornada festiva ou horario nocturno e total a retribuir, segundo as
vixentes instruccións sobre plantilla e relación de postos de traballo do persoal o servicio da
Corporación e dos seus organismos autónomos.
De todos os xeitos e dadas as dificultades de comprensión das relacións de persoal,
manifestadas pola Intervención Xeral, aclárase:
No caso dos choferes de Alcaldía, amais da relación de datas e franxa horaria, é evidente
que dito recargo se corresponde co desempeño das funcións propias e habituais do posto
Conductor de Alcadía.
Proponse o aboamento de gratificación por festividade ao persoal relacionado do servizo de
cemiterios xa que, os cemiterios municipais atópanse abertos sábados, domingos e
festivos, e deben dispor da presencia do persoal municipal.
Extinción de Incendios.- Os recargos por festividade e nocturnidade propostos corresponde
ao exceso de xornada realizado polo persoal relacionado, derivadas de diversas actuacións
e intervencións en distintos siniestros asi como horas de asistencia ao xulgado, fora da
xornada habitual de traballo, segundo fai constar o subxefe do servizo no seu informe,
conformado polo Concelleiro da área.
Turismo.- informes de horas realizadas polo persoal do servizo de Turismo, por horario de
apertura en sábados, domingos e festivos, segundo informe da xefa do servizo de Turismo,
conformado polo concelleiro-delegado da Área de Festas e Turismo, achégase relación do
persoal que realizou ditas horas, asi como horario e lugar onde se realizan.
Cultura.- informes de horas realizadas polo persoal de Cultura, por ter que asistir a actos no
Auditorio os fins de semana, segundo informe do xefe do servizo de Cultura y Bibliotecas,
conformado polo concelleiro-delegado da Área de Cultura, no que se achéga relación do
persoal que realizou ditas horas, asi como horario e lugar onde se realizan.
Museo.- informes de horas realizadas polo persoal do Museo, por horario de apertura en
sábados, domingos e festivos, segundo informe do xefe do servizo de Museos, conformado
polo concelleiro-delegado da Área de Cultura, no que se informa do horario de
funcionamiento do Centro de Recepción de Visitantes adscrito a dito servizo achégase
relación do persoal que realizou ditas horas, asi como horario e lugar onde se realizan.
Bibliotecas.- informes de horas realizadas polo persoal de Bibliotecas, por horario de
apertura en sábados, segundo informe do xefe do servizo de Cultura e Bibliotecas,
conformado polo concelleiro-delegado da Área de Cultura, achégase relación do persoal
que realizou ditas horas, asi como horario e lugar onde se realizan.
Participación Cidadá.- tal e como se recolle nos informes do Xefe do servizo de
Participación Cidadá, co conforme do Concelleiro delegado da Área, no que se informa do
horario de funcionamiento da oficina Municipal de distrito "A Miñoca" en horario discontinuo
en sábados, domingos ou festivos, polo que corresponde o aboamento ao persoal proposto,
do recargo en concepto de festividade.
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IMD.- Achegase informes do director técnico do IMD, no que se xustifica o aboamento dos
recargos de festividade e nocturnidade no desempeño das funcións do persoal do servizo
municipal de Deportes.
Parque Móbil.- Informe sobre horario de execución das mesmas que orixinan o aboamento
dos recargos de festividade e nocturnidade.
Vigo-Zoo.- tal e como se recolle nos informes do Xefe do servizo, co conforme do
Concelleiro delegado da Área, informe sobre horario de execución das mesmas que orixinan
o aboamento dos recargos de festividade e nocturnidade.
Cultura.- informes de horas realizadas polo persoal de Cultura, pola realización do
seguemento da programación Vigocultura da que é responsable a funcionaria, así como
asitencia a estreas, presentación e seguemento xeral, segundo informe do xefe do servizo
de Cultura e Bibliotecas, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Cultura,
achégase relación de ditas horas, asi como horario e lugar onde se realizan.
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:
“Aboar en concepto de gratificación por servicios extraordinarios de domingos, festivos e a
xornada nocturna ó persoal que figura nas relacións achegadas segundo a seguinte
distribución:
SERVICIO
Alcaldía

MES
Maio

APELIDOS E NOME
De V ázquez Martínez, Manuel A .
A Fontan Balbuena, Camilo

Policía Local

Maio

Cemiterios

Maio

Extinción de Incendios

Maio

Turismo

Maio

Museo

Maio

Bibliotecas

Maio

De A balle González,Manuel a
Vivero Mijares, Juan Guillermo
De A lf onso Paz, Jesús a
Vilanova Acuña, Delmiro
De A lonso Abalde, Manuel a
Villaverde Veleiro, José Benito
De Díaz López, Emma a
Barreiro Fidalgo, Natalia
Ogando López, José Manuel a
Román Breijo, Manuel
De Aguiar Castro, César a
Vázquez Ruiz de Ocenda, Josef a

Participación Cidadá

Maio

De Alonso Otero, Carmen

IMD

Maio

Parque Móbil

Maio

Parque Central

Abril/Maio

De A lonso Campa de la, Alberto a
Viñas Hernández, Sonia
De A lonso González, Á ngel a
Puente Veiga, Alf onso
De A rias Rodríguez, Dámaso a
Rodríguez Leiros, Alf onso

Vigo-Zoo

Maio

Cultura

Maio

Alonso Abalde, José Maria a
Ramos Martínez, Ivan Julio
De Núñez Aboy, Marta

Conserxeria

Maio

De Rodriguez Fernánez, José Luis

TOTAL

IMPORTE
FESTIVAS

IMPORTE
NOCTURNAS

IMPORTE
TOTAL

617,12 €

134,75 €

751,87 €

39.812,77 €

30.191,51 €

70.004,27 €

2.649,15 €

0,00 €

2.649,15 €

6.041,28 €

1.322,75 €

7.364,03 €

454,72 €

0,00 €

454,72 €

176,61 €

0,00 €

176,61 €

97,44 €

0,00 €

97,44 €

36,54 €

0,00 €

36,54 €

5.269,07 €

1.558,56 €

6.827,63 €

64,96 €

297,00 €

361,96 €

1.851,36 €

1.534,50 €

3.385,86 €

1.422,42 €

0,00 €

1.422,42 €

38,57 €

11,00 €

49,57 €

44,66 €

0,00 €

44,66 €

58.576,67

35.050,07

93.626,74 €
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Os importes que en cada caso se indican e que ascenden a un total de 93.626,74 €, con
cargo a partida presupostaria 920.0.151.00.00-GRATIFICACIÓNS.”
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende o seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o seguinte ao da
notificación 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, sen prexuizo de calquera outro que se estime
procedente en Dereito.”

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
22(740).GRATIFICACIÓN
POR
SERVIZOS
ESPECIAIS
E
EXTRAORDINARIOS
DO
PERSOAL
DOS
DISTINTOS
SERVIZOS,
CORRESPONDENTES AOS MESES DE XANEIRO E MAIO-2016. EXPTE.:
28338/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
11/07/16, dáse conta do informe-proposta do 05/07/16, da técnica de Formaión e
Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación e polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal, que di o seguinte:
"Segundo se establece no vixente “Acordo Regulador das condicións económicas e sociais
dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo”, os servizos extraordinarios en exceso
sobre a xornada mensual compensaranse con descansos a razón de unha hora por cada
hora traballada, e sen prexuízo da compensación económica que corresponda no caso de
que se trate de sábados, domingos ou festivos, na data que indique o/a funcionario/a, sen
prexuízo de que o funcionario ou empregado poda solicitar que se lle acumulen a efectos de
permiso previo á xubilación.
No caso de non poder compensarse con descansos no prazo de 4 meses desde o seguinte
ó que se produciron, serán aboados a razón do resultado da división das retribucións fixas e
periódicas mensuais por 30 días e o resultado por 7,30 horas e multiplicando a que resulte
polo número de horas realizadas en exceso sobre as normais do mes segundo calendario
laboral, polo/a funcionario/a ou empregado/a, sen prexuízo dos recargos que procedan por
nocturnidade ou festividade.
Recíbense na Área de Recursos Humanos e Formación os documentos que a continuación
se relacionan, nos que as xefaturas dos distintos servizos, co conforme do concelleiro/a
delegado/a da área correspondente, relacionan o persoal que realizou exceso de xornada
nos meses de Xaneiro e Maio-2016 (Alcaldía, Polícia Local, Extinción Incendios, Ospio,
Seguridade e Mobilidade, Inspección Vías e Obras, Vías e Obras, Parque Móbil, Limpeza e
Museos).
Nos documentos remitidos indícase nome, número de persoal, servizo ao que esta adscrito
o empregado municipal, data de realización do exceso de xornada, intervalo horario, lugar e
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motivo e número de horas en exceso realizadas. Constitúe responsabilidade exclusiva de
cada xefe/a do servizo a verificación da efectiva realización das mesmas polos efectivos
municipais asignados á unidade correspondente, con indicación expresa do número de
horas traballadas que, en todo caso, non superará o número de horas autorizadas, xunto co
seguimento e indicación das tarefas realizadas fora do horario de traballo, así como dos
días na que foron realizadas.
Así mesmo, todo o exceso de xornada remitido, conta coa resolución do concelleirodelegado de Xestión Municipal de autorización de realización das mesmas.
Nas devanditas Resolucións, no seu punto II, se indica que:
“Constitúe responsabilidade exclusiva de cada xefe/a do servizo a verificación da efectiva
realización das mesmas polos efectivos municipais asignados á unidade correspondente,
con indicación expresa do numero de horas traballadas que, en todo caso, non superará o
número de horas autorizadas, xunto co seguimento e indicación das tarefas realizadas fora
do horario de traballo, así como dos días na que foron realizadas. Igualmente, estas
deberán figurar no cómputo mensual do sistema de control horario como saldo positivo,
segundo sexan para compensar con descansos ou para o seu aboamento, nos termos da
xornada laboral establecida pola Lei vixente.”
Nas relacións correspondentes ao Servizo da Policía Local e servizo de Extinción de
Incendios, polas súas especiais características, non se esixe a autorización previa. No caso
do Servizo da Policía Local , amais do exceso de xornada realizado remítense os listados
correspondentes a asistencia a xulgados do persoal do servizo.
Inclúense no expediente relacións cuantificadas das horas de asistencia a xulgado,
prolongación de xornada laboral e, nocturnidade e festividade por cuadrante, figurando as
datas, motivo e nº de horas do exceso de xornada realizado persoal do Servizo da Policía
Local.
Nas relacións do persoal que forman parte do expediente 28338-220 e que se corresponden
cos documentos sinalados anteriormente figuran o servizo ao que están adscritos os
empregados municipais, nome e apelido, número de persoal, posto, data, intervalo horario,
lugar e motivo do exceso de xornada.
Pola Tesourería Municipal liquidáronse as cantidades que corresponden e que ascenden a
un total de 28.182,58 €, segundo o previsto na disposición transitoria 6ª.3ª do Acordo
regulador e as directrices contidas no antecedente da presente resolución, para a súa
posterior inclusión na nómina de cada un dos interesados.
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 por 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:
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“Asignar unha gratificación por servizos especiais e extraordinarios correspondente
ao período indicado no cadro adxunto, con cargo á partida presupostaria 920.0.151.00.00GRATIFICACIÓNS, que se aboará na nómina do vindeiro mes, ó persoal que figura nas
relacións que forman parte do expediente, asinadas polos respectivos xefes e servizo e
conformadas polos concelleiros-delegados das Áreas correspondentes, dos servizos que a
continuación se indican polos conceptos e importes relacionados:

SERVIZO
Alcaldía (Conductores)

MES
Maio-2016

Policía Local

Maio-2016

Extinción de Incendios

Abril-2016

Ospio

Xaneiro-2016

SERVIZO
Seguridade e Movilidade

MES
Xaneiro-2016

Inspección Vías e Obras

Xaneiro-2016

Vías e Obras

Xaneiro-2016

Nº HORAS
APELIDOS E NOME
267,00 De Vázquez Martínez, Manuel A. A
Fontán Balbuena, Camilo
514,20 Alonso Moreira, José Luis a
Villar Sánchez, Enrique
31,00 Pascual González, José Carlos
1.488,00 De Alonso Abalde, Manuel a
Villaverde Veleiro, José Benito
64,00 De Ferro Mancho, Ángel a
Romero Gil-Delgado, Loreto

Nº HORAS

APELIDOS E NOME
34,00 De García Alfonso, Juan Jesús a
Bacelos González, José a

Xaneiro-2016

Limpeza
Parque Móbil

Xaneiro-2016
Xaneiro-2016
Xaneiro-2016

Museos

Decembro-2015

28,00 De Matilde Viñas, J.Eugenio a
Villar Estévez, Raimundo
135,00 De Amoedo Cabaleiro, Jose L. a
Rodríguez Rocha, Rodrigo
35,00 De Alonso Iglesias, Manuel a
Troncoso Martínez, Avelino
8,00 Rodríguez Lestón, Bernardo
8,00 Quintas Pérez, Manuel
106,00 Alonso González, Ángel a
Troncoso Martínez, Avelino
Vázquez Martínez, Ramón

O montante do presente expediente ascende a un total de 28.182,58 €.

Acordo:
A Xunta de Goberno Local aproba a proposta contida no precedente informe.
23(741).INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DE SERVIZO (GASTOS DE
LOCOMOCIÓN) DE DIFERENTES SERVIZOS MUNICIPAIS. EXPTE.: 28346/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
12/07/16, dáse conta do informe-proposta do 05/07/16, da técnica de Formación e

S. extr.urx. 15.07.16

Avaliación de RR HH, conformado pola xefa da área de RR HH e Formación, polo
concelleiro-delegado de Xestión Municipal , que di o seguinte:
“Na Área de Recursos Humanos e Formación teñen sido recibidos diferentes expedientes
administrativos referidos a indemnizacións por razón do servizo efectuados por persoal
municipal, xuntamente cos informes acreditativos da efectiva realización dos mesmos. Ditos
documentos están asinados polos correspondentes xefes/as dos servizos ou Áreas e contan
coa conformidade dos Concelleiros/as-delegados/as das Áreas de goberno.
Os expedientes recibidos corresponden aos servizos municipais de Vias e Obras, Ospio,
Desenvolvemento Local e Emprego, Conserxería, Mobilidade e Seguridade, Servizos
Económicos (Inspección), Cemiterios, Museos, Benestar Social e Educación.
En tódolos expedientes relacionados inclúese orde de servizo a cada empregado municipal
para a realización dos desprazamentos en función do desempeño das tarefas do seu posto
indicando éstas en cada caso, data, identificación do empregado municipal, percorrido e
número de quilómetros correspondentes a cada ún deles, así como a matrícula do vehículo
utilizado nestes desprazamentos.
A efectiva realización dos desprazamentos, xunto coa veracidade na necesidade e
procedencia dos mesmos en relación coa prestación do servizo público presúmese coa
correspondente sinatura dos xefes dos servizos e Concelleiros/as-delegados/as dos centros
xestores.
Compróbase a concordancia dos datos que figuran no sistema de control de presencia en
concepto de saídas por motivos de traballo (código 02) cos datos individuais de cada un dos
empregados municipais propostos así como demais ausencias (vacacións, permisos, etc).
Tendo en conta o importe unitario por Km. percorrido establecido no Real Decreto 462/2002,
de 24 de maio, sobre indemnizacións por razón do servizo e a Orden ministerial 3770/2005,
de 1 de decembro, que actualiza o importe da indemnización por uso do vehículo particular,
e o nº de Km. que figuran en cada unha das relacións asinadas polas Xefaturas de Servizo
e conformadas polos Concelleiros/as Delegados correspondentes, o importe dos devanditos
expedientes, nos termos dos cálculos efectuados por este Servizo, supón un importe de
11.560,68€.
A relación dos efectivos públicos municipais con dereito á percibir das indemnizacións por
razón do servizo correspondentes para os períodos temporais consignados concrétase no
listado subseguinte -que comeza por D. Cobas Rey, Eugenio e que remata en Dna. Alonso
Asenjo, Beatriz.-:

Nº Expte.

Servizo

Traballador

DNI

Nº
Pers

Mes/período

Importe

S. extr.urx. 15.07.16

77251/77561
-250

Cobas Rey, Eugenio
Gómez Pascual, Julio
Matilde Viñas, José Eugenio
VÍAS E
OBRAS

Salgueiro Piñeiro, Benigno
Oujo Gerut, Ventura
Villar Estévez, Raimundo

77556-250

Martínez Boga, Ramón
Ferro Mancho, Angel
Lobato Cameselle, Ricardo

3243/3252443

OSPIO

Romero Gil-Delgado, Loreto
Vázquez Rial, Ramón

DESEN12840/12932 VOLV.LO- Francisco J. Gutiérrez Orúe
-77
CAL
411/415-201

160041241/1
60055064

CONSERXERÍA

MOBIL.–
SEG.

SZOS.
33311/33323/
ECONÓM.
33445-502

10832/10856
-255
10834/10833
-255

CEMITERIOS

36017739-S 15467
34901122-W 11819
36000551-P 11831
36009349-C 10694
36019537-L 17740
36012815-J 11682
36063274-X 78927
36072730-J
79185
35999817-X
36064307-P

17489
78929

36022874-K 13273

Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Marzo-maio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio

Abrilmaio
AbrilFernández Amil, Fernando
36022162-E 13706
maio
AbrilYáñez Rodríguez, Julio
36031496-H 17822
maio
AbrilRoca Dafonte, José Manuel
32429643-B 15303
maio
Rodríguez Caramés, José
AbrilM.
35547314-D 15355
maio
AbrilBacelos González, José
36023371-N 15480
maio
FebreiFragua Jamardo, Vicente
36036018-D 15510 ro-abril
FebreiFernández Pedreira, Enrique 36042726-R 11529 ro-abril
FebreiComesaña Rial, Manuel
36033647-F 9550 ro-abril
Domínguez Vázquez, José
FebreiM.
36006131-E 9361 ro-abril
FebreiGonzález Campelos, Manuel 35997315-S 23656 ro-abril
Rodríguez López, Adolfo
36030284-W 76430 Abrilmaio
Vilanova Acuña, Delmiro
36088629-C 77690 Febreiro-abril
Alvarez Lago, Jesús
36089800-V 76575 Febrei-

594,89 €
547,96 €
599,83 €
465,69 €
584,63 €
596,60 €
52,25 €
542,45 €
572,85 €
570,76 €
568,10 €

13894232R 13920

58,44 €
635,93 €
590,52 €
403,75 €
352,45 €
380,00 €
605,34 €
517,75 €
394,63 €
419,14 €
723,90 €
257,45 €
41,42 €
34,20 €

S. extr.urx. 15.07.16

ro-abril
160072039

MUSEOS Rodríguez Fernández, Javier 34967837-V 80072

120814-301
121661-301
160067392
160055254/1
60055257
160055249

Martínez Ramos, Erea
BENESTAR SO- Diz Martínez, Yolanda
CIAL
De la Cruz Alvarez, Marta
Codesido Rodriguez, José
EDUCA- Felipe
CIÓN
Alonso Asenjo, Beatriz

36157793-E

2456

36134817-T 83407

maio

48,00 €

marzo
Abrilmaio

2,09 €

maio
Mar36081823-K 19399 zo-abril
35991455-C 15651
abril
TOTAL

18,03 €
96,52 €

36112483-E 76078

193,23 €
91,88 €
11.560,68 €

FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA:
I.- Artigo 32 da Lei 48/2015, do 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano
2016.
II.- Artigos 10, 18, 20 e 21 do Real Decreto 462/2002, do 24 de maio, sobre indemnizacións
por razón do servizo.
III.- Base 36ª das Bases de Execución do Orzamentos Municipais do Concello de Vigo para
o exercicio económico 2016.
IV.- Artigo 219 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei de Facendas Locais: Imputación do gasto: clasificación económica
2312000 -”Gastos de Locomoción” e aplicación 337.1.23020000 “Dietas do persoal” dos
vixentes Orzamentos Municipais e conseguintes Bases de Execución do Orzamentos
Municipais do Concello de Vigo para o exercicio económico 2016.
V.- Artigo 127.1, apartados g) e h) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local, en redacción dada por Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas para a
Modernización do Goberno Local, en canto ao réxime de atribución competencial da Xunta
de Goberno Local, modificada pola Lei 27/2013, de 27 de decembro de Racionalización e
Sostibilidade da Administración Local.
En consecuencia, e previo o preceptivo informe de fiscalización que pola Intervención Xeral
Municipal se emita nos termos do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, proponse á Xunta de Goberno
Local a adopción do seguinte:
ACORDO:
PRIMEIRO.- “Aprobar o gasto por un importe de 11.560,68 €, correspondente aos
desprazamentos efectuados por persoal municipal en concepto de indemnizacións por
razón do servizo, acreditada a súa efectiva realización nos expedientes e informes recibidos
no Servizo de Recursos Humanos, asinados polos correspondentes xefes/as dos servizos
ou Áreas e contan coa conformidade dos Concelleiros/as-delegados/as das Áreas de
goberno, segundo a relación contida no cadro subseguinte -que comeza por D. Cobas Rey,

S. extr.urx. 15.07.16

Eugenio e que remata en Dna. Alonso Asenjo, Beatriz.-, imputándose o gasto con cargo á
clasificación económica dos vixentes Orzamentos municipais 231.2 -Gastos de Locomoción.
Nº Expte.
77251/77561
-250

Servizo

Traballador
Cobas Rey, Eugenio
Gómez Pascual, Julio
Matilde Viñas, José Eugenio

VÍAS E
OBRAS

Salgueiro Piñeiro, Benigno
Oujo Gerut, Ventura
Villar Estévez, Raimundo

77556-250

3243/3252443

Martínez Boga, Ramón

OSPIO

34901122-W 11819
36000551-P

11831

36009349-C 10694
36019537-L

17740

36012815-J

11682

Lobato Cameselle, Ricardo

35999817-X

Romero Gil-Delgado, Loreto

36064307-P

Fernández Amil, Fernando
Yáñez Rodríguez, Julio
Roca Dafonte, José Manuel

160041241/1
60055064

36017739-S 15467

Ferro Mancho, Angel

DESEN12840/12932 VOLV.LO- Francisco J. Gutiérrez Orúe
-77
CAL
CONSERXERÍA

Nº Pers

36063274-X 78927
36072730-J
79185

Vázquez Rial, Ramón

411/415-201

DNI

MOBIL.– Rodríguez Caramés, José
SEG.
M.
Bacelos González, José
Fragua Jamardo, Vicente

17489
78929

36022874-K

13273

13894232R

13920

36022162-E 13706
36031496-H 17822
32429643-B 15303
35547314-D 15355
36023371-N 15480
36036018-D

15510

Fernández Pedreira, Enrique 36042726-R
SZOS.
33311/33323/
ECONÓM.
33445-502
Comesaña Rial, Manuel
36033647-F
Domínguez Vázquez, José
M.
36006131-E

11529

González Campelos, Manuel 35997315-S

23656

9550
9361

Mes/período
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Marzo-maio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Abrilmaio
Febreiro-abril
Febreiro-abril
Febreiro-abril
Febreiro-abril
Febreiro-abril

Importe
594,89 €
547,96 €
599,83 €
465,69 €
584,63 €
596,60 €
52,25 €
542,45 €
572,85 €
570,76 €
568,10 €
58,44 €
635,93 €
590,52 €
403,75 €
352,45 €
380,00 €
605,34 €
517,75 €
394,63 €
419,14 €
723,90 €

S. extr.urx. 15.07.16

Nº Expte.
10832/10856
-255

Servizo

Traballador

DNI

Rodríguez López, Adolfo

36030284-W 76430

CEMITEVilanova Acuña, Delmiro
RIOS
10834/10833
-255
160072039
120814-301
121661-301
160067392
160055254/1
60055257
160055249

Nº Pers

36088629-C 77690

Alvarez Lago, Jesús

36089800-V 76575

MUSEOS Rodríguez Fernández, Javier 34967837-V
Martínez Ramos, Erea

36157793-E

BENESTAR SO- Diz Martínez, Yolanda
CIAL
De la Cruz Alvarez, Marta

36112483-E

Importe
257,45 €
41,42 €
34,20 €

80072

maio

48,00 €

2456

marzo
Abrilmaio

2,09 €

36134817-T 83407

Codesido Rodriguez, José
EDUCA- Felipe
CIÓN
Alonso Asenjo, Beatriz

Mes/período
Abrilmaio
Febreiro-abril
Febreiro-abril

76078

36081823-K 19399
35991455-C 15651

maio
Marzo-abril
abril

TOTAL

18,03 €
96,52 €

193,23 €
91,88 €
11.560,68
€

Das seguintes partidas funcionais:
NÚM. PARTIDA
1532
2410
9200
1330
9320
1640
3330
2310
3230

SERVIZO
Vías e Obras-O.S.P.I.O.
Desenvolvemento Local e Emprego
Conserxería
Mobilidade e Seguridade
Servizos Económicos
Cemiterios
Museos
Benestar Social
Educación
TOTAL

TOTAL
5.696,01 €
58,44 €
1.226,45 .€
1.136,20 €
2.660,76 €
333,07 €
48,00 €
116,64 €
285,11 €
11.560,68 €

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
vinte minutos. Como secretaria dou fé.
me.
O ALCALDE

Abel Caballero Álvarez.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Olga Alonso Suárez.

S. extr.urx. 15.07.16

