ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 8 de febreiro de 2017
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
D. David Regades Fernández
Dª. Mª José Caride Estévez
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. Carlos López Font
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.

Na Casa do Concello de Vigo, ás dez horas e catro minutos do día oito de febreiro
de dous mil dezasete e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr. Caballero
Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados, actuando como
Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno
Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión EXTRAORDINARIA E
URXENTE de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación
legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o secretario de Admón. Municipal, Sr. Lorenzo
Penela, por ausencia da titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(46).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(47).-NOMEAMENTO INTERINO DUN/DUNHA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
INTERINO/A PARA O SERVIZO DE BENESTAR SOCIAL PARA O
DESENVOLVEMENTO DO PROGRAMA “AXUDAS EXTRAORDINARIAS A
FAMILIAS
PARA GASTOS
DE ALOXAMENTO,
SUBMINISTROS
E
ALIMENTACIÓN-2017”. EXPTE. 29228/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización de data
6/02/17, dáse conta do informe-proposta de 2/02/17, asinado polo técnico de
Organización e Planificación de Recursos Humanos, a xefa de Área de Recursos
Humanos e Formación e o concelleiro delegado de Xestión Municipal e Persoal, que
di o seguinte:
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1.- ANTECEDENTES
Con data 17 de novembro de 2016, a Xefa do Servizo e o Xefe da Área de Benestar Social,
coa conformidade da concelleira-delegada da Área de Política de Benestar, remite oficio no
que solicita, entre outros, no seu apartado d), no relativo ao programa “Axudas
Extraordinarias a familias para gastos de Aloxamento, Subministros e Alimentación-2017”, o
nomeamento interino de oito Auxiliares Administrativos/as, catro deles/as por execución do
dito programa temporal e outros/as catro por acumulación de tarefas.
En resposta a esta petición o concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal, mediante
instrución de servizo de data 04 de xaneiro de 2017, solicitou á Área de Recursos Humanos
e Formación o inicio de expediente administrativo para proceder a maior brevidade posible a
correspondente proposta de nomeamento interino á Xunta de Goberno Local de oito
auxiliares interinos, catro deles por execución do referido programa e outros catro por
acumulación de tarefas, de conformidade co disposto no artigo 10.1. c) e d) do Real Decreto
Lexislativo 5/2005, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do
Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP).
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión ordinaria de 27 de xaneiro de 2017, acordou o
seguinte acordo:
"PRIMEIRO: Declarar a urxencia no nomeamento de oito funcionarios/as interinos/as por
acumulación de tarefas (catro por execución de programa temporal e catro por acumulación
de tarefas), como Auxiliares de Administración Xeral, subgrupo C2 de Titulación, ao
abeiro do exposto no artigo 10.1.c) e d) do TREBEP, por un período máximo de once meses
no caso do persoal nomeado por execución de programa e, de seis meses no caso do
persoal nomeado por acumulación de tarefas, finalizando a relación de servizo transcorrido
ditos períodos, xustificada nas necesidades do Servizo de Benestar Social contidas no
escrito da xefa do Servizo e o xefe da Área de Benestar Social, coa conformidade da
concelleira-delegada da Área de Política de Benestar, de data 17 de novembro de 2016 e,
en consecuencia, autorizar o gasto por 128.290,84€, xunto cos custos de Seguridade Social
reflectidos no informe técnico, con cargo á partida orzamentaria 920.0.140.00.00 -Outras
modalidades nomeamento persoal temporal non permanente, para facer fronte aos referidos
nomeamentos.
SEGUNDO: En execución do contido no apartado anterior, nomear como funcionarias
interinas por execución do programa de carácter temporal “Axudas Extraordinarias a familias
para gastos de Aloxamento, Subministros e Alimentación-2017”, como Auxiliares de
administración xeral, por un período de once meses e, con duración máxima ata o
31/12/2017, ao abeiro do disposto no artigo 10.1.c) do TREBEP e de conformidade co
informe-técnico de data 23/01/2016, a/o/s aspirantes que constan nas listas cos números
nums. 5-SONEIRA VILLARINO, XOANA, DNI 36.163.678-L, 15-COLLAZO SAAVEDRA,
Mª CONCEPCIÓN, DNI 36.063.966-N, 19-BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ, BEATRIZ, DNI
36.143.333-Y, e, 21-VÁZQUEZ BARBOSA, SUSANA, DNI 34.965.732-M, na súa condición
de seguintes aspirantes que superaron todos os exercicios na última convocatoria para a
provisión de prazas de Auxiliar de Administración Xeral, incluídas na Oferta de Emprego
Público correspondente ao ano 2008, de conformidade coas bases xerais da mesma,
estando suxeito o dito vínculo ao réxime funcionarial (relación de servizo de carácter
temporal, suxeita ao Dereito Administrativo).
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TERCEIRO: Nomear funcionarias interinas por acumulación de tarefas como Auxiliares de
Administración Xeral, por un período máximo de seis meses, aos aspirantes que constan
nas listas cos números 36-COUÑAGO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL, DNI 77.001.336-G,
39-CARRERA PÈREZ, RUBÉN, DNI 36.174.579-H, 45- IZQUIERDO MARTÍN, JOSÉ LUIS,
DNI 32.633.254-A e, 30-GALLEGO SANTOS, RUTH Mª, DNI 44.458.160-B na súa
condición de seguintes aspirantes que superaron tódolos exercicios da lista de substitucións
da última oferta de emprego executada ou do último proceso de selección de persoal
convocado para o nomeamento de Auxiliares de Administración Xeral, autorizado pola Xunta
de Goberno Local na súa sesión de 16/01/2015, e no disposto no artigo 10.1.d) do Real
Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Estatuto Básico do Empregado Público, estando suxeito o dito vínculo ao réxime funcionarial
(relación de servizo de carácter temporal, suxeita ao Dereito Administrativo).
CUARTO: Dispoñer que os referidos nomeamentos faranse de conformidade co disposto
nos Artigos 10.1.c) e d) do TREBEP, rematando cando transcorran os once meses no caso
do persoal nomeado por execución de programa e, de seis meses no caso do persoal
nomeado por acumulación de tarefas, percibindo como retribucións o importe do soldo,
retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto Cód.
138-Auxiliar, sendo adscritos/as ao Servizo de Benestar Social, cód. 301, sen prexuízo de
que conformidade co disposto no artigo 10.6 do TREBEP, poida desempeñar as súas
funcións noutros servizos municipais, para cubrir necesidades urxentes e inaprazables,
restrinxíndose aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideren
prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos servizos públicos esenciais.
QUINTO: Establecer que a xornada laboral das funcionarias interinas nomeadas
desenvolverase de luns a venres, en xornada continuada de mañá e/ou tarde, segundo as
necesidades do Servizo que garantan os seus períodos de descanso regulamentarios, de
acordo coas determinacións reflectidas no apartado 3 das Instrucións sobre xornada e
horarios de traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de
febreiro de 2013, con corrección de erros adoptada mediante acordo da Xunta de Goberno
Local, de data 20 de maio de 2013.
SEXTO: Notificar o presente acordo as aspirantes nomeadas, a Xefa do Servizo e ao Xefe
da Área de Benestar Social, á Intervención Xeral, a Xefa de Negociado de Seguridade
Social, ao persoal técnico da Área de Recursos Humanos e Formación e, a Intervención
Xeral, e ao Comité de Persoal, aos efectos oportunos".
Nembargantes, a medio de escrito de data 31 de xaneiro actual, nº rexistro 170012529,
unha das candidatas nomeadas, Dª. Beatriz Bernárdez Rodríguez, DNI 36.143.333-Y,
solicita a súa renuncia voluntaria por mellora de emprego, sendo necesario proceder ao
nomeamento dun/dunha novo traballador a maior brevidade posible.
Consta no expediente da aprobación do programa, proposta de gasto e o correspondente
informe técnico-económico cuantificativo do estado de execución do Capítulo I do orzamento
e da incidencia no mesmo do importe total do gasto dos oito funcionarios interinos que
integran o programa.
En consecuencia, e en cumprimento das previsións legais contempladas na norma indicada,
procede a emisión de informe-proposta ao abeiro do establecido no artigo 172 do Real
Decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF).
FUNDAMENTOS XURÍDICOS
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I.- Nomeamento de funcionarios interinos por execución de programas de carácter
temporal:
Consonte ao artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se
aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (en diante,
TREBEP), os/as funcionarios/as interinos son aqueles/as que, por razóns expresamente
xustificadas de necesidade e urxencia, son nomeados/as como tales para o desempeño de
funcións propias de funcionarios/as de carreira, cando se dea algunha das circunstancias
consignadas no devandito precepto, entre as cales se atopan, a execución de programas de
carácter temporal (apartado c). De igual xeito o apartado 2 establece que a selección de
funcionarios interinos farase mediante procedementos áxiles que respectarán en todo caso
os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.
O nomeamento deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o ingreso
no Corpo ó que pertenza o posto de traballo. Dito nomeamento será revocado ademais de
polas causas previstas no artigo 63 do EBEP, cando finalice a causa que deu lugar ao seu
nomeamento, de acordo co art. 10 apartado 3, neste caso o remate do programa temporal.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ao corpo ao que pertenza a
vacante, neste caso (posto cód. 138-Auxiliar), adscrito ao Servizo de Benestar Social, cód.
301 da vixente Relación de Postos de Traballo (RPT), aprobada pola Xunta de Goberno
Local na súa sesión de data 20 de setembro de 2010 e modificacións puntuais aprobadas
con posterioridade.
O artigo 10.6 do TREBEP establece que dito persoal interino cuxa designación sexa
consecuencia da execución de programas de carácter temporal ou do exceso ou
acumulación de tarefas por prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce
meses, poderá desempeñar os servizos que se lle encomenden na unidade administrativa
na que se produza o seu nomeamento ou noutras unidades administrativas nas que
desempeñe funcións análogas, sempre que, respectivamente, ditas unidades participen no
ámbito de aplicación do citado programa de carácter temporal, co límite de duración
sinalado neste artigo, ou estean afectadas pola mencionada acumulación de tarefas.
Así mesmo e de acordo coas Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos
humanos para o ámbito deste Concello, actualizadas mediante acordo da Xunta de Goberno
Local na súa sesión de data 29 de xaneiro de 2016, o recurso ao persoal funcionario interino
–ou, de ser o caso, laboral temporal- realizarase unicamente en casos excepcionais e para
cubrir necesidades urxentes e inaprazables, restrinxíndose aos sectores, funcións e
categorías profesionais indicados como prioritarios ou que afecten ao funcionamento dos
servizos públicos esenciais, que deberá acreditar debida e motivadamente o servizo ou
unidade peticionaria do efectivo, baixo a responsabilidade da xefatura do servizo
correspondente, e requirirá a previa emisión de informe técnico cuantificativo do estado de
execución do Capítulo I e da incidencia no mesmo do gasto a propoñer, o cal deberá ser
incorporado ao expediente administrativo.
En canto ao establecemento da xornada e horarios de traballo, a xornada desenvolverase
de luns a venres, en xornada continuada de mañá e/ou tarde, segundo as necesidades do
Servizo, garantíndose os períodos de descanso regulamentarios, de acordo coas
determinacións reflectidas no apartado 3 das Instrucións sobre xornada e horarios de
traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de febreiro de
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2013, con corrección de erros adoptada mediante acordo da Xunta de Goberno Local, de
data 20 de maio de 2013.
II. Xustificación da necesidade e urxencia:
Segundo consta no escrito de petición tanto da Xefa do Servizo de Benestar Social, como
na instrución do concelleiro delegado de Xestión Municipal de data 04/01/2017 no que se
ordena o inicio do presente expediente e, no informe do funcionario informante, resultou
acreditado que o presente é un dos casos excepcionais para cubrir necesidades urxentes e
inaprazables das restrinxidas aos sectores, funcións e categorías profesionais que se
consideran prioritarios ou que afectan ao funcionamento dos servizos públicos esenciais, de
acordo co esixido no artigo 20.2 da Lei 48/2015, de 29 de outubro, de Orzamentos Xerais do
Estado para o exercicio 2016, prorrogado para o presente ano 2017, e, de igual xeito, o
disposto na Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor
da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da Administración
Local, en relación coa mesma e, nas Instrucións en materia de planificación e xestión de
recursos humanos para o ámbito do Concello de Vigo derivadas da aplicación das previsións
contidas nas anteriores leis, aprobadas pola Xunta de Goberno Local, nas súas sesións de
data 20 de xuño e 29 de agosto de 2014 e que foron actualizadas na sesión do mesmo
Órgano de 29 de xaneiro de 2016, expte. 27576/220 a propósito da clarificación das
competencias das Entidades Locais distintas das propias e das atribuídas por delegación,
considerándose a prestación deste servizo como obrigatorio e prioritario, sendo unha das
competencias propias das recollidas no art. 25.2.e) e 26,3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a
modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro.
A urxencia do nomeamento proposto queda acreditada no escrito de petición da Xefa do
Servizo de Benestar Social, conformado polo Xefe da Área, coa conformidade da
Concelleira-Delegada da área de Política Social que figura no expediente.
III. Proposta de gasto:
De acordo co informe económico que consta no expediente, os nomeamentos interinos
propostos por un período máximo de once meses, de catro auxiliares administrativos/as por
programa temporal e de outros catro auxiliares por acumulación de tarefas por un período
de seis meses, supón un gasto de 128.290,84€, e ao que haberá que engadirse a cantidade
de 41.181,37€ en concepto de Seguridade Social a cargo da Empresa, polo que este
importe minguará necesariamente os importes das modificacións propostas, debendo
percibir o soldo correspondente ó corpo ó que pertenza a vacante (posto Cód. 138-Auxiliar),
da RPT vixente, aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 20 de
setembro de 2010 e modificacións puntuais aprobadas con posterioridade.
O referido gasto imputarase con cargo a partida orzamentaria 920.0.140.00.00 -Outras
modalidades nomeamento persoal temporal non permanente, do vixente orzamento
recentemente aprobado para o presente ano 2017.
No que respecta ao nomeamento proposto significar que funcionaria interina nomeada que
presentou a renuncia voluntaria ainda non tiña tomado posesión, polo que o gasto que
supón o nomeamento proposto, xa foi consignado e informado pola Intervención Xeral no
correspondente informe de fiscalización de data 24/01/2017.
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IV. Verificación das listas de reserva:
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión do 18 de decembro de 2015 aprobou uns novos
criterios de xestión das listas de reserva derivadas da execución das ofertas de emprego
público e convocatorias públicas de emprego do Concello de Vigo (expte. 26797/220),
modificados puntualmente en cumprimento do acordado pola Comisión de Seguimento das
listas, mediante acordo da Xunta de Goberno Local, na súa sesión extraordinaria e urxente
de data 3 de febreiro de 2016 (expte 27642/220), establecendo un réxime transitorio co
seguinte tenor literal: “VII.- RÉXIME TRANSITORIO.- En canto á limitación temporal de 3
anos de vixencia das listas, o presente acordo terá efectos naquelas listas de reserva
derivadas de procesos de selección de persoal que se realicen con posterioridade á data de
adopción do mesmo, quedando as listas preexistentes suxeitas a un límite temporal de 3
anos como máximo”, a contar dende a data de adopción do referido acordo. Ditas normas
foron modificadas novamente segundo acordo coa Comisión de Seguimento das listas,
mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 22/07/2016, expte. 28442/220 en
canto a número mínimo de temas por grupos de función e no que respecta aos membros/as
da Comisión de Seguimento da utilización de listas.
Segundo consta no informe técnico-económico que obra no expediente, en execución da
última oferta de emprego público deste Concello tiveron lugar as probas selectivas para a
cobertura como funcionarios/as de carreira de doce prazas de Auxiliar de Administración
Xeral, pola quenda libre, figurando na acta do tribunal de data 17 de xaneiro de 2012 a
correspondente proposta de nomeamento, tomando posesión da súa praza como
funcionarios/as de carreira con data 1 de marzo de 2012, tralo nomeamento pola Xunta de
Goberno Local de 20 de xaneiro anterior. Na referida proposta do Órgano de Selección,
figura a relación dos 48 aspirantes que a efectos do previsto no artigo 61.8 do Real Decreto
Lexislativo 5/2005, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do
Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP), tendo superadas todas e cada unha das
probas de que constou a oposición, e, de conformidade coas bases xerais da convocatoria
pasen a formar parte dunha lista de substitucións ordenada en función da puntuación obtida,
de maior a menor, ós efectos de poder ser nomeados/as ou contratadas como persoal
interino ou laboral.
Seguindo estritamente a orde da lista a que se refire o parágrafo anterior, corresponde o
nomeamento por execución de programa, no lugar da aspirante que renunciou, da
aspirante da lista a que se refire o anterior parágrafo, num. 22-MARTÍNEZ PARDO,
CAYETANA ALEJANDRA, DNI 53.183.075-Z, que aceptou expresamente o mesmo e
acreditou nesta Área de Recursos Humanos e Formación todos e cada un dos requisitos e
demais condicións para o desempeño da praza.
Consultados os datos que constan no programa informático de xestión de persoal,
compróbase que a aspirante proposta Sra. Martínez Pardo, está en condicións de ser
nomeada.
V. Competencia:
De conformidade co réxime de atribucións en materia de persoal e xestión económica do
mesmo contemplado na Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada por Lei 27/2013, do 27 de decembro, de Racionalización e Sostibilidade da
Administración Local, reflectidas no artigo 127.1 g) e h) da norma indicada; e nos termos e
condicións, alcance e contido do informe de fiscalización que pola Intervención Xeral
Municipal se emita; previa a conformidade da xefa da Área de Recursos Humanos e
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Formación e do Sr. Concelleiro-Delegado da Área de Xestión Municipal, nos termos das
delegacións competenciais efectuadas en data 19/06/2015, unha vez que a urxencia da
cobertura da totalidade do persoal deste programa xa foi acordada, elévase á Xunta de
Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO:
PRIMEIRO: Nomear funcionaria interina por execución do programa de carácter temporal
“Axudas Extraordinarias a familias para gastos de Aloxamento, Subministros e Alimentación2017”, como Auxiliar de administración xeral, por un período máximo de dez meses e
vintetrés días, con duración máxima ata o 31/12/2017, ao abeiro do disposto no artigo
10.1.c) do TREBEP, a aspirante que consta na lista na posición num. 22-Dª. CAYETANA
ALEJANDRA MARTÍNEZ PARDO, DNI 53.183.075-Z, na súa condición de seguinte
aspirante que superou todos os exercicios na última convocatoria para a provisión de prazas
de Auxiliar de Administración Xeral, incluídas na Oferta de Emprego Público correspondente
ao ano 2008, de conformidade coas bases xerais da mesma, estando suxeito o dito vínculo
ao réxime funcionarial (relación de servizo de carácter temporal, suxeita ao Dereito
Administrativo).
SEGUNDO: Dispoñer que o referido nomeamento farase de conformidade co disposto no
Artigo 10.1.c) do TREBEP, rematando cando transcorra o período máximo de once meses
(con duración máxima ata o 31/12/2017), percibindo como retribucións o importe do soldo,
retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto Cód.
138-Auxiliar, sendo adscrita ao Servizo de Benestar Social, cód. 301.
TERCEIRO: Establecer que a xornada laboral da funcionaria interina nomeada
desenvolverase de luns a venres, en xornada continuada de mañá e/ou tarde, segundo as
necesidades do Servizo que garanta os seus períodos de descanso regulamentarios, de
acordo coas determinacións reflectidas no apartado 3 das Instrucións sobre xornada e
horarios de traballo, aprobadas mediante acordo da Xunta de Goberno Local de data 15 de
febreiro de 2013, con corrección de erros adoptada mediante acordo da Xunta de Goberno
Local, de data 20 de maio de 2013.
CUARTO: Notificar o presente acordo a aspirante nomeada, a Xefa do Servizo e ao Xefe da
Área de Benestar Social, á Intervención Xeral, a Xefa de Negociado de Seguridade Social,
ao persoal técnico da Área de Recursos Humanos e Formación e, a Intervención Xeral, e ao
Comité de Persoal, aos efectos oportunos.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 MES a contar dende o día seguinte ao da súa notificación ou publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo perante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Vigo, no
prazo de 2 MESES tamén dende o día seguinte ao da notificación ou publicación do acto
administrativo firme, 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.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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3(48).-PROPOSTA DE APROBACIÓN DA LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E
EXCLUÍDOS, DESIGNACIÓN DE MEMBROS DOS ÓRGANOS DE SELECCIÓN E
DETERMINACIÓN DE LUGAR E DATA DE CELEBRACIÓN DO PROCESO
SELECTIVO PARA A PROVISIÓN EN PROPIEDADE DE 23 PRAZAS DE POLICÍA
LOCAL, OEP 2010-2011, 2ª FASE. EXPTE. 29344/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización de data
7/02/17, dáse conta do informe-proposta de 31/01/17, asinado polo técnico de
Organización e Planificación de Recursos Humanos, a xefa de Área de Recursos
Humanos e Formación e o concelleiro delegado de Xestión Municipal e Persoal, que
di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 30 de decembro de 2010, acordou aprobar
a Oferta de Emprego Público correspondente ao citado exercicio (publicación no BOP do
04/02/2011 e no DOG do 18/02/2011), e o mesmo Órgano, en sesión de data 30 de
decembro de 2011, acordou aprobar a Oferta de Emprego Público correspondente ao citado
exercicio (publicación no BOP do 16/02/2012 e no DOG do 28/02/2012).
2.- As bases xerais reitoras dos procesos selectivos e as bases específicas correspondentes
ás prazas que configuran a primeira fase da Oferta de Emprego Público foron aprobadas
pola Xunta de Goberno Local en sesión de data 14 de setembro de 2012, tendo sido
publicadas no BOP o 31/10/2012 e as bases específicas correspondentes ás prazas e
postos que configuran a segunda fase da Oferta de Emprego Público foron aprobadas pola
Xunta de Goberno Local en sesións de datas 05/12/2013 e 13/12/2013, tendo sido
publicadas no BOP de 16/12/2013 e no DOG de 24/12/2013. Por outro lado, producíronse
modificacións das ditas bases reitoras sendo publicadas no BOP de 12/06/2014 e no DOG
de 23/06/2014 (acordo da Xunta de Goberno Local de data 23/05/2014), BOP de 07/07/2015
e DOG de 23/09/2016 (acordo da Xunta de Goberno Local de data 04/05/2015), BOP de
04/11/2016 e DOG de 09/11/2016 (acordo da Xunta de Goberno Local de data 14/10/2016),
BOP de 05/12/2016 e DOG de 27/12/2016 (acordo da Xunta de Goberno Local de data
18/11/2016).
3.- Por Resolución do Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal e Persoal de
17/11/2013 (BOE nº 7 de 08/01/2014) procedeuse á convocatoria dos procesos selectivos
correspondentes á Oferta de Emprego Público 2010-2011 na súa segunda fase e novamente
por Resolucións do Concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal e Persoal de
09/11/2016 (BOE nº 278, do xoves 17/11/2016) e de 05/12/2016 (BOE nº 305, do luns
19/12/2016) procedeuse á nova convocatoria dos procesos selectivos en execución da
Sentenza nº 256/2016, do 23 de xuño, do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de
vigo, que estima o recurso contencioso-administrativo presentado contra acordo da Xunta de
Goberno Local de data 03/02/2016 que declara a caducidade parcial da Oferta de Emprego
Público 2010 e 2011 na súa segunda fase, e anula o acto recorrido, para a provisión das
prazas seguintes:
•

Policía Local (18 oposición libre e 5 mobilidade horizontal).
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4.- Rematado o prazo de presentación de instancias -20 días naturais- o día 7 de decembro
do 2016 para as prazas de Policía Local pola quenda libre e o 9 de xaneiro de 2017 para as
prazas de Policía Local por mobilidade horizontal, en data 30/01/2017 pola Concelleríadelegada de Xestión Municipal e Persoal, ditouse Instrución para a designación dos
membros integrantes do órgano de selección, lugar e data de celebración do primeiro
exercicio.
Así mesmo, procedeuse á verificación documental das solicitudes presentadas, de
conformidade coas bases reitoras das convocatorias, con indicación da lista de excluídos
nas prazas convocadas, comprobándose así mesmo que todos/as os membros
designados/as no órgano de selección, están en posesión de titulación igual ou superior a
esixida en cada unha das convocatorias, e pertencen a un Corpo, Escala ou Categoría
Profesional na que se requira unha titulación igual ou superior á esixida para participar no
proceso selectivo, contando con carácter xeral, todos eles coa especialidade técnica
requirida para a mesma, nos termos recollidos no informe técnico de data 30/01/2017
anexado ao expediente.
En consecuencia, procede elevar ao órgano competente proposta de aprobación dos
referidos aspectos.
FUNDAMENTACIÓN XURÍDICA
I.- O artigo 60 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o
Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, establece que:
“Os órganos de selección serán colexiados e deberán axustarse aos principios de
imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade
entre muller e home.
O persoal de elección ou designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual
non poderán formar parte dos órganos de selección.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo
ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén”.
Así mesmo, o artigo 59 da Lei 2/2015 de 29 de abril, do emprego público de Galicia dispón
que:
“1. Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos
principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e mais de paridade entre
mulleres e homes no conxunto das convocatorias da oferta de emprego público respectiva.
2. En ningún caso poden formar parte dos órganos de selección:
a) O persoal de elección ou de designación política.
b) O persoal funcionario interino ou laboral temporal.
c) O persoal eventual.
d) As persoas que nos cinco anos anteriores á publicación da convocatoria tivesen realizado
tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas ou tivesen colaborado durante ese
período con centros de preparación de opositores.
3. A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual e non se poderá exercer esta en representación ou por conta de ninguén.
4. Os membros dos órganos de selección deben pertencer a un corpo, escala ou categoría
profesional para o ingreso no cal se requira unha titulación de nivel igual ou superior ao esixido para participar no proceso selectivo.
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5. Os órganos de selección actúan con plena autonomía no exercicio da súa discrecionalidade técnica e os seus membros son persoalmente responsables da transparencia e obxectividade do procedemento, da confidencialidade das probas e do estrito cumprimento das bases da convocatoria e dos prazos establecidos para o desenvolvemento do proceso selectivo.
6. A composición e o réxime de funcionamento dos órganos de selección estableceranse regulamentariamente.
7. As administracións públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei poden crear órganos especializados e permanentes para a organización dos procesos selectivos.”
II.- O réxime de funcionamento dos órganos de selección recóllese no artigo 61 do antedito
Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico de Empregado Público, así como o contido e
desenvolvemento dos procesos selectivos, que os membros do citado órgano deberán
respectar en todo caso, sen prexuízo daquelas instrucións concretas de funcionamento
contidas nas bases ou en circulares e instrucións que poidan acordarse polos órganos
municipais competentes ao efecto.
III.- Pola súa banda, a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local,
modificada pola Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sostibilidade da
Administración Local, xa contemplaba no seu artigo 127.1, apartado h) que a composición
dos tribunais de oposicións será predominantemente técnica, debendo posuír todos os seus
membros un nivel de titulación igual ou superior ao esixido para o ingreso nas prazas
convocadas.
En consecuencia, visto o recollido na Base 7ª das Bases Xerais reitoras dos procesos
selectivos derivados da Oferta de Emprego Público 2010-2011 en canto á competencia da
Xunta de Goberno Local, e considerando igualmente o disposto no artigo 127 citado
anteriormente, proponse ao dito órgano a adopción do seguinte ACORDO:
“Primeiro.- Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos nos procesos selectivos
convocados para a provisión das seguintes prazas: Policía Local (18 oposición libre e 5
mobilidade horizontal), contidas nas Ofertas de Emprego público correspondentes aos anos
2010 e 2011, e en consecuencia declarar admitidos á totalidade dos aspirantes presentados
a excepción dos que expresamente se exclúen en listado subseguinte, nos termos do
informe emitido polo técnico de Organización e Planificación de Recursos Humanos en data
30/01/2017 e polos motivos indicados co código correspondente:
POLICÍA LOCAL
QUENDA LIBRE
APELIDOS

NOME

DNI

CAUSA

ABAD SÁNCHEZ

MARCOS

******933P

EXCLUÍDO/A (1)

ACUÑA LÓPEZ

AGUSTÍN

******716Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

AIRABELLA MARRA

DANIEL

******617T

EXCLUÍDO/A (4)

AJENISE-KUTI AKINDEINDE

OLUKEMI OLUFUNMIL

******560T

EXCLUÍDO/A (3,4)

ALCAINE TORRES

SERGIO

******158N

EXCLUÍDO/A (4)

ALCÁNTARA TRONCOSO

DIEGO

******951P

EXCLUÍDO/A (3,4)

ALFONSO VIEITES

BERNARDO

******406J

EXCLUÍDO/A (3,4)

ALONSO DOMÍNGUEZ

GLORIA

******608Q

EXCLUÍDA (3,4)

ALONSO ESMORÍS

HÉCTOR

******394A

EXCLUÍDO/A (3,4)

ALONSO FERNÁNDEZ

JORY MANUEL

******348N

EXCLUÍDO/A (4)

ALONSO RODRÍGUEZ

JOSE ÁNGEL

******774B

EXCLUÍDO/A (3,4)

ALONSO SANDIAS

RICARDO

******364Z

EXCLUÍDO/A (4)
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APELIDOS

NOME

DNI

CAUSA

ALONSO VILA

IVÁN

******747W

EXCLUÍDO/A (4)

ÁLVAREZ GONZÁLEZ

FRANCISCO

******510M

EXCLUÍDO/A (6)

ÁLVAREZ MARTÍNEZ

MARTA

******399D

EXCLUÍDO/A (4)

ÁLVAREZ OTERO

YAGO

******846B

EXCLUÍDO/A (3,4)

ÁLVAREZ PARADA

JUAN SALVADOR

******030G

EXCLUÍDO/A (4)

ÁLVAREZ SÁNCHEZ

DANIEL

******724K

EXCLUÍDO/A (3,4)

ÁLVAREZ SOLANO

DIEGO

******211M

EXCLUÍDO/A (4)

ANDRÉS SILVA

ALICIA

******776D

EXCLUÍDO/A (2)

ANEIROS GANDARA

CARLOS

******418M

EXCLUÍDO/A (3,4)

AÑÓN CANEDO

RAFAEL MANUEL

******796J

EXCLUÍDO/A (3,4)

ANTELO SANTOS

SERGIO

******033G

EXCLUÍDO/A (4)

ANTELO VÁZQUEZ

JAVIER

******414N

EXCLUÍDO/A (4)

ARIAS GUTIÉRREZ

FERNANDO

******576H

EXCLUÍDO/A (3,4)

ARISTEGUI GONZÁLEZ

BEATRIZ

******914H

EXCLUÍDA (4)

ARMADA CORRAL

ALEJANDRO

******211M

EXCLUÍDO/A (4)

BALLON CÚE

JOSE MANUEL

******242E

EXCLUÍDO/A (2,3,4)

BANIELA GARCÍA

RUBÉN

******529L

EXCLUÍDO/A (3,4)

BARBEITO FERNÁNDEZ

MANUEL

******902H

EXCLUÍDO/A (4)

BARCALA CAMPOS

MARCOS

******207B

EXCLUÍDO/A (3,4)

BARREIRO RODRÍGUEZ

DAVID

******306Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

BARRIENTOS VARELA

SERGIO

******620M

EXCLUÍDO/A (3,4)

BAZARRA LÓPEZ

ALEJANDRO

******281Q

EXCLUÍDO/A (3,4)

BEA CACABELOS

RODRIGO

******694B

EXCLUÍDO/A (3,4)

BELAY MARRERO

ROBERTO

******062Q

EXCLUÍDO/A (4)

BERMO SAMPEDRO

ANTONIO

******940N

EXCLUÍDO/A (3,4)

BERMÚDEZ ÁLVAREZ

DANIEL

******383J

EXCLUÍDO/A (1)

BERMÚDEZ FERNÁNDEZ

NONITO ÁNGEL

******453K

EXCLUÍDO/A (3,4)

BERMÚDEZ GONZÁLEZ

RUBÉN

******713H

EXCLUÍDO/A (4)

BLANCO DÍAZ

IVÁN

******186M

EXCLUÍDO/A (3,4)

BLANCO FERNÁNDEZ

DAVID

******387R

EXCLUÍDO/A (4)

BLANCO GARCÍA

ÓSCAR

******907H

EXCLUÍDO/A (3,4)

BUDIÑO DUARTE

MARIO JOSÉ

******835A

EXCLUÍDO/A (3,4)

CABALLERO VÁZQUEZ

TAMARA ANTÍA

******891Y

EXCLUÍDO/A (4)

CABRAL ALONSO

ISAAC

******567F

EXCLUÍDO/A (4)

CAL FERNÁNDEZ

ÓSCAR

******596N

EXCLUÍDO/A (1)

CALDERÓN GÁNDARA

ENRIQUE

******978L

EXCLUÍDO/A (3,4)

CALVO ESTÉVEZ

SAMUEL

******557E

EXCLUÍDO/A (2,4)

CALVO GONZÁLEZ

ERIC ALFONSO

******333W

EXCLUÍDO/A (3,4)

CALVO MUÑÍZ

IVÁN

******183V

EXCLUÍDO/A (3,4)

CALZÓN PALMEIRO

BEATRIZ ALICIA

******072H

EXCLUÍDO/A (4)

CAMESELLE MARTÍNEZ

IRIA

******929Z

EXCLUÍDO/A (5)

CAMPO COMBA

PABLO

******457G

EXCLUÍDO/A (3,4)

CAMPOS BREA

ROCIO

******797T

EXCLUÍDO/A (4)

CAMPOS FERNÁNDEZ

ALEXANDRA

******511K

EXCLUÍDA (3,4)

CAMPOS TUBÍO

ANDRÉS

******228M

EXCLUÍDO/A (3,4)

CAÑAS GÓMEZ

IVÁN

******903V

EXCLUÍDO/A (3,4)

CAPELÁN MARTÍNEZ

EMILIO JOSÉ

******088Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

CASADO SEIJAS

CLAUDIA

******591D

EXCLUÍDO/A (3,4)

CASAL COSTAS

MANUEL ALEJANDRO

******515T

EXCLUÍDO/A (3,4)

CASANOVA BARREIRO

ÁLVARO

******440Z

EXCLUÍDO/A (2,4)
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APELIDOS

NOME

DNI

CAUSA

CASTRO COLLAZO

RODRIGO

******658A

EXCLUÍDO/A (3,4)

CASTRO GARCÍA

JESÚS

******210F

EXCLUÍDO/A (3,4)

CASTRO PENA

CRISTIAN

******869Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

CASTRO REAL

RAFAEL EDUARDO

******576X

EXCLUÍDO/A (3,4)

CASTRO VIGO

EVA

******283H

EXCLUÍDO/A (3,4)

CASTRO VIZOSO

NOELIA

******304H

EXCLUÍDO/A (3,4)

CENDÓN DOMÍNGUEZ

MARCOS

******934D

EXCLUÍDO/A (3,4)

CERVINO OCAMPO

JOSE IGNACIO

******042J

EXCLUÍDO/A (3,4)

CHAMORRO REY

IVÁN

******132N

EXCLUÍDO/A (4)

CHOREN GARCÍA

ADRIÁN

******277Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

COLMENERO RODCHANTHONG

LUIS MIGUEL

******371T

EXCLUÍDO/A (3,4)

COMESAÑA AMBROSIO

ÚRSULA

******567B

EXCLUÍDO/A (4)

COMESAÑA PIRES

ANTONIO

******100G

EXCLUÍDO/A (4)

COMESAÑA RODRÍGUEZ

ALBERTO

******486D

EXCLUÍDO/A (3,4)

CONDE CASTRO

DAVID

******872E

EXCLUÍDO/A (3,4)

CONDE MARTÍNEZ

IVÁN

******762J

EXCLUÍDO/A (4)

CONSTANTINO FERNÁNDEZ

FRANCISCO JOSE

******803D

EXCLUÍDO/A (3,4)

COSTAS DURÁN

VERÓNICA

******200R

EXCLUÍDO/A (4)

COSTOYA MOSTEIRO

MARCOS

******855K

EXCLUÍDO/A (4)

COTA MOREIRA

VÍCTOR MANUEL

******885Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

CRESPO VÁZQUEZ

JOSE MANUEL

******994D

EXCLUÍDO/A (3,4)

CRIADO LÓPEZ

SERGIO

******488N

EXCLUÍDO/A (3,4)

CURRÁS TOREA

CARLA

******113P

EXCLUÍDA (3)

DÍAZ CERVIÑO

ÓSCAR

******240S

EXCLUÍDO/A (4)

DÍAZ TABOADA

JUAN JOSE

******571E

EXCLUÍDO/A (3,4)

DÍEZ MARTÍNEZ

CAROLINA

******166M

EXCLUÍDO/A (3,4)

DIZ LOZANO

SERGIO

******635T

EXCLUÍDO/A (3,4)

DOMÍNGUEZ BORINES

GABRIEL

******117L

EXCLUÍDO/A (4)

DOMÍNGUEZ IGLESIAS

DAVID

******556T

EXCLUÍDO/A (4)

DOMÍNGUEZ MAYA

SERGIO

******992Q

EXCLUÍDO/A (4)

DOMÍNGUEZ SEOANE

FRANCISCO JAVIER

******412Y

EXCLUÍDO/A (4)

FACHADO BLANCO

CARLOS

******616R

EXCLUÍDO/A (3,4)

FARO DEL PICO

SERGIO

******514Y

EXCLUÍDO/A (4)

FERNÁNDEZ ALARCOS

RAFAEL

******274Z

EXCLUÍDO/A (4)

FERNÁNDEZ ALONSO

LUCÍA

******059J

EXCLUÍDA (4)

FERNÁNDEZ CALDERÓN

SERGIO

******980G

EXCLUÍDO/A (7)

FERNÁNDEZ ESTÉVEZ

MARÍA LUISA

******009D

EXCLUÍDO/A (4)

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

ELIZABETH

******900Q

EXCLUÍDO/A (3,4)

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

YAGO

******048N

EXCLUÍDO/A (3,4)

FERNÁNDEZ LÓPEZ

CRISTINA

******832F

EXCLUÍDO/A (3,4)

FERNÁNDEZ OTERO

MARINA

******907A

EXCLUÍDA (3,4)

FERNÁNDEZ PEREIRAS

DANIEL

******938Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

FERNÁNDEZ PÉREZ

NOELIA

******727G

EXCLUÍDO/A (3,4)

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

LUIS

******150X

EXCLUÍDO/A (2,3,4)

FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

GUILLERMO

******615Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

FERNÁNDEZ VÁZQUEZ

PABLO

******228S

EXCLUÍDO/A (3,4)

FERNÁNDEZ YAÑEZ

VANESA

******643C

EXCLUÍDO/A (4)

FORMIGO RODRÍGUEZ

ADRIÁN

******746D

EXCLUÍDO/A (3,4)

FRAGA OTERO

IVÁN

******269Q

EXCLUÍDO/A (4)

FREIRE ESTRAVIZ

ADRIÁN

******049E

EXCLUÍDO/A (4)
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APELIDOS

NOME

DNI

CAUSA

FREIRE GÓMEZ

MARÍA NATALIA

******079D

EXCLUÍDO/A (3,4)

FREIRE LÓPEZ

MIGUEL ALEJANDRO

******034D

EXCLUÍDO/A (3,4)

GALLEGO CAAMAÑO

FRANCISCO JOSÉ

******283F

EXCLUÍDO/A (3,4)

GARCÍA ARIAS

JOSE MANUEL

******473Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

GARCÍA FERNÁNDEZ

DAVID

******471Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

GARCÍA MOSQUERA

CRISTIAN

******599R

EXCLUÍDO/A (3,4)

GARCÍA SUÁREZ

ADRIÁN

******025Y

EXCLUÍDO/A (3,4),

GARRIDO SANZ

JOSÉ LUIS

******595L

EXCLUÍDO/A (3,4)

GAVIN BAAMONDE

ANTONIO

******750G

EXCLUÍDO/A (1)

GIL GONZÁLEZ

ADRIÁN

******648D

EXCLUÍDO/A (4)

GÓMEZ GARCÍA

RAQUEL

******697P

EXCLUÍDO/A (2)

GÓMEZ GÓMEZ

FAMIANO

******515F

EXCLUÍDO/A (4)

GÓMEZ MARTÍNEZ

ÁLVARO

******798C

EXCLUÍDO/A (4)

GÓMEZ TEIJEIRA

DAVID

******707N

EXCLUÍDO/A (4)

GONZÁLEZ ÁLVAREZ

JOSÉ MANUEL

******235G

EXCLUÍDO/A (1,4)

GONZÁLEZ COMESAÑA

YÓNATAN

******536K

EXCLUÍDO/A (3,4)

GONZÁLEZ COTO

JUAN

******981V

EXCLUÍDO/A (3,4)

GONZÁLEZ GARCÍA

IGNACIO

******216H

EXCLUÍDO/A (4)

GONZÁLEZ MIRANDA

CARLOS

******494Q

EXCLUÍDO/A (4)

GONZÁLEZ PATIÑO

DIEGO

******984D

EXCLUÍDO/A (5)

GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

DAVID

******410B

EXCLUÍDO/A (2)

GONZÁLEZ SEOANE

ROBERTO

******720G

EXCLUÍDO/A (2,4)

GONZÁLEZ-NOVO FERNÁNDEZ

MARTA

******516X

EXCLUÍDO/A (3,4)

GRACIA FEIJOO

SERGIO

******319P

EXCLUÍDO/A (5)

GULDRÍS ÁLVAREZ

CRISTIAN

******943V

EXCLUÍDO/A (3,4)

GULIÁS OGANDO

CRISTINA

******889T

EXCLUÍDA (3)

HERMIDA MARTÍNEZ

VANESA

******228P

EXCLUÍDA (5)

HERRUZO CARREÑO

GUILLERMO

******802M

EXCLUÍDO/A (3,4)

HORTAS LIAÑO

PABLO

******357A

EXCLUÍDO/A (4)

IGLESIAS BLANCO

SERGIO

******503S

EXCLUÍDO/A (3,4,6)

INSUA ARIAS

EDGAR

******321X

EXCLUÍDO/A (3,4)

JIMÉNEZ VERCHER

HUGO

******227X

EXCLUÍDO/A (3,4)

JUSTEL IGLESIAS

RODRIGO

******493P

EXCLUÍDO/A (1)

LAMAS LÓPEZ

ROSALÍA

******444P

EXCLUÍDO/A (4)

LATORRE ESMORÍS

ARIEL

******260F

EXCLUÍDO/A (4)

LEIVA FONTENLA

RAQUEL

******628K

EXCLUÍDA (2,3,4)

LOIS FORTES

MOISÉS

******165M

EXCLUÍDO/A (3,4)

LOMBARDÍA SUÁREZ

DANIEL

******976Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

LÓPEZ ESPADA

LUCÍA

******753A

EXCLUÍDO/A (4)

LÓPEZ IGLESIAS

ÓSCAR

******424N

EXCLUÍDO/A (3,4)

LÓPEZ LÓPEZ

MARÍA

******816G

EXCLUÍDO/A (2)

LÓPEZ PINO

JAVIER

******235B

EXCLUÍDO/A (3,4)

LÓPEZ REY

ÓSCAR

******515J

EXCLUÍDO/A (3,4)

LÓPEZ ROMERO

ALBERTO

******148H

EXCLUÍDO/A (5)

LORENZO GREGORIO

JOSE MANUEL

******807Y

EXCLUÍDO/A (4)

LOZANO QUINTEIRO

ALEJANDRO

******854P

EXCLUÍDO/A (3,4)

LUSQUIÑOS GONZÁLEZ

ANA MARÍA

******248W

MAHO CHUANA

JHOAQUIN

******2183X

EXCLUÍDO/A (3,4)
EXCLUÍDO/A
(2,3,4,5,6,7)

MALLO SEOANE

ADRIÁN

******996R

EXCLUÍDO/A (3,4)
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APELIDOS

NOME

DNI

CAUSA

MANTEIGA CABANAS

ALBERTO

******893N

EXCLUÍDO/A (4)

MARTÍNEZ ALONSO

PAULA

******682S

EXCLUÍDO/A (3,4)

MARTÍNEZ CORREA

SANTIAGO

******857C

EXCLUÍDO/A (4)

MARTÍNEZ DEL RÍO

ALEXANDRE

******000C

EXCLUÍDO/A (4)

MARTÍNEZ MARTÍNEZ

EVA

******886W

EXCLUÍDO/A (4)

MARTÍNEZ MEDINA

ESTIVEL

******409W

EXCLUÍDO/A (3,4)

MARTÍNEZ MENOR

ADRIEL

******336K

EXCLUÍDO/A (4)

MARTÍNEZ NAYA

COSME

******390A

EXCLUÍDO/A (3,4)

MARTÍNEZ NIEBLA

JORGE MANUEL

******053D

EXCLUÍDO/A (4)

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

DIEGO

******831N

EXCLUÍDO/A (3,4)

MARTÍNEZ SÁNCHEZ

DAVID

******944B

EXCLUÍDO/A (4)

MARTÍNEZ TROITIÑO

ABEL JAVIER

******463L

EXCLUÍDO/A (1,3)

MATANZAS BARCIELA

DAVID

******654K

EXCLUÍDO/A (3,4)

MEIRA CUESTA

JAVIER

******836V

EXCLUÍDO/A (3,4)

MÉNDEZ BARRIENTOS

PABLO

******789R

EXCLUÍDO/A (1)

MÉNDEZ CASTRO

DIEGO

******749L

EXCLUÍDO/A (3,4)

MÉNDEZ LÓPEZ

MELANIE

******039J

EXCLUÍDO/A (4)

MÉNDEZ MARTORELL

FRANCISCO

******131E

EXCLUÍDO/A (4)

MIGUÉLEZ CID

EVA

******175V

EXCLUÍDO/A (2)

MÍGUEZ PÉREZ

PABLO

******014J

EXCLUÍDO/A (4)

MILLÁN CONDE

RODRIGO

******216E

EXCLUÍDO/A (3,4)

MONTAGUT ROSSELLÓ

CARLES

******025K

EXCLUÍDO/A (2,3,4)

MONTERO VILLANUEVA

CARLOS

******344G

EXCLUÍDO/A (4)

MORÁN RODRÍGUEZ

LAURA

******633V

EXCLUÍDO/A (3,4)

MOREIRA FEIJOO

DANIEL

******022B

EXCLUÍDO/A (3)

MOSQUERA RENDO

RUBÉN

******727Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

MOURO SEAGE

RUBÉN

******098H

EXCLUÍDO/A (3,4)

MUÍÑA ÁLVAREZ

BRAIS

******164M

EXCLUÍDO/A (3)

MUÑOZ GONZÁLEZ

DANIEL

******730M

EXCLUÍDO/A (4)

NEO MARTÍNEZ

JOSE

******349Q

EXCLUÍDO/A (3,4)

NIETO RODRÍGUEZ

JAVIER

******151X

EXCLUÍDO/A (4)

NOVO RODRÍGUEZ

ALEJANDRO

******396V

EXCLUÍDO/A (3,4)

NUÑEZ CASTIÑEIRA

FRANCISCO

******687G

EXCLUÍDO/A (4)

OJEA CARBALLO

SERGIO

******891Q

EXCLUÍDO/A (2,3,4)

OLIVARES PARGA

ROBERTO

******958W

EXCLUÍDO/A (4)

ORGE LAGO

VANESSA

******727A

EXCLUÍDO/A (3,4)

OTERO CONDE

ISMAEL

******694G

EXCLUÍDO/A (4)

OTERO NOVO

RUBÉN

******481A

EXCLUÍDO/A (2)

OTERO SEOANE

VERÓNICA

******754F

EXCLUÍDO/A (1)

OUTEDA GRAÑA

ANDREA

******419D

EXCLUÍDO/A (4)

PACÍN JUL

THAIS

******543Y

EXCLUÍDO/A (4)

PÁRAMOS ARJONES

SANTIAGO

******281F

EXCLUÍDO/A (4)

PARDO FIGUEROA

MANUEL JACOBO

******833L

EXCLUÍDO/A (4)

PARENTE TOIMIL

DAVID

******752X

EXCLUÍDO/A (3,4)

PARGA DAPENA

ALEJANDRO

******094V

EXCLUÍDO/A (4,5)

PAZ ÁLVAREZ

MIGUEL

******360E

EXCLUÍDO/A (3,4)

PELÁEZ DÍAZ

ALEJANDRO

******275N

EXCLUÍDO/A (3,4)

PENA LAMIGUEIRO

DIEGO

******975Y

EXCLUÍDO/A (4)

PENA SEARA

RAMÓN

******412D

EXCLUÍDO/A (3,4)

PENAS GARCÍA

JOAQUÍN

******100K

EXCLUÍDO/A (4)
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APELIDOS

NOME

DNI

CAUSA

PEREIRA BOULLOSA

MANUEL

******453K

EXCLUÍDO/A (3,4)

PEREIRA CID

YAIZA

******712W

EXCLUÍDO/A (1,4)

PEREIRA OYA

JOSE MANUEL

******893K

EXCLUÍDO/A (3,4)

PEREIRA PÉREZ

FRANCK ANTONIO

******704X

EXCLUÍDO/A (3,4)

PEREIRA RIGAL

ANTONIO RUBÉN

******164P

EXCLUÍDO/A (3,4)

PÉREZ ARIAS

CLAUDIO

******654Q

EXCLUÍDO/A (4)

PÉREZ LORENZO

ALFONSO

******392X

EXCLUÍDO/A (3,4)

PÉREZ MÉNDEZ

JACOBO

******193Q

EXCLUÍDO/A (4)

PÉREZ MÍGUEZ

MARCOS

******270H

EXCLUÍDO/A (4)

PÉREZ PAIS

BEGOÑA

******907G

EXCLUÍDO/A (1,3,4)

PÉREZ PÉREZ

BRAIS

******023W

EXCLUÍDO/A (3,4)

PÉREZ SOTO

IVÁN

******532Q

EXCLUÍDO/A (3,4)

PÉREZ-CARRO LÓPEZ ACUÑA

TOMAS

******966W

EXCLUÍDO/A (1)

PIEDRA RODRÍGUEZ

CONSTANTINO

******559V

EXCLUÍDO/A (4)

PILLADO ROZAS

SONIA

******740Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

PIÑEIRO AGULLA

ISIDRO JOSÉ

******545Y

EXCLUÍDO/A (4)

PIÑEIRO BARROS

ESTEBAN

******751Q

EXCLUÍDO/A (3,4)

PIÑEIRO GONZÁLEZ

JAVIER

******023Y

EXCLUÍDO/A (3)

PITA FERNÁNDEZ

MANUEL DAVID

******274L

EXCLUÍDO/A (2)

PORRAS ESPIÑEIRA

ADRIÁN GUTIER

******562T

EXCLUÍDO/A (3,4)

PORTELA GONZÁLEZ

ANTONIO

******428T

EXCLUÍDO/A (3)

PRADO CARNERO

FRANCISCO JAVIER

******800D

EXCLUÍDO/A (4)

PRIETO NIÑO

SANTIAGO

******100T

EXCLUÍDO/A (3,4)

PUGA TORRES

ESTEFANÍA

******108G

EXCLUÍDO/A (3,4)

QUINTÁNS CASTRO

JOSE

******052K

EXCLUÍDO/A (2,3,4)

QUINTAS MORÁN

BENITO

******689E

EXCLUÍDO/A (3,4)

QUIROGA GARCÍA

JUAN JOSÉ

******395D

EXCLUÍDO/A (3,4)

RAMALLO LORENZO

MIGUEL

******101S

EXCLUÍDO/A (3,4)

RATÓN ÁLVAREZ

ROBERTO

******560K

EXCLUÍDO/A (3,4)

REAL PÉREZ

MÓNICA

******774V

EXCLUÍDO/A (3,4)

REGO MARTÍNEZ

DIEGO

******397B

EXCLUÍDO/A (4)

REGO SANFIZ

JAVIER

******043L

EXCLUÍDO/A (3,4)

REGUEIRA GAGO

RUBÉN

******878Y

EXCLUÍDO/A (4)

REVUELTA MENÉNDEZ

DAVID ALEJANDRO

******117S

EXCLUÍDO/A (2)

REY CASTRO

JUAN

******599H

EXCLUÍDO/A (3,4)

RIAL MOLINA

EVELIO

******401A

EXCLUÍDO/A (3,4)

RICO TEIJEIRO

MIGUEL

******385P

EXCLUÍDO/A (3,4)

RIELO GESTO

EMILIO

******089H

EXCLUÍDO/A (3,4)

RÍOS GESTO

JUNIOR JOSE

******707N

EXCLUÍDO/A (1)

RÍOS OYA

ALEJANDRO

******850L

EXCLUÍDO/A (4)

RIVADOMAR OUTEDA

ÁNGEL CRISTIAN

******007L

EXCLUÍDO/A (4)

RIVAS PARADA

JAVIER

******480Q

EXCLUÍDO/A (3,4)

RIVEIRO MONTES

IVÁN

******660E

EXCLUÍDO/A (3,4)

ROCA CANCIO

RUBÉN ÁNGEL

******779W

EXCLUÍDO/A (3,4)

RODRÍGUEZ CASTOSA

JOSE ÁNGEL

******005Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

RODRÍGUEZ COELLO

FRANCISCO JESÚS

******542P

EXCLUÍDO/A (3,4)

RODRÍGUEZ COSTAS

SERGIO

******731L

EXCLUÍDO/A (3,4)

RODRÍGUEZ GARCÍA

YAIZA

******286J

EXCLUÍDO/A (3,4)

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

LUIS ROBERTO

******708S

EXCLUÍDO/A (3,4)

RODRÍGUEZ LÓPEZ

LUIS MIGUEL

******684K

EXCLUÍDO/A (3,4)
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APELIDOS

NOME

DNI

CAUSA

RODRÍGUEZ MUÑIZ

RAQUEL

******885H

EXCLUÍDO/A (4)

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

VÍCTOR

******895J

EXCLUÍDO/A (3)

RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

DAVID

******528Z

EXCLUÍDO/A (1)

RODRÍGUEZ TAIBO

DANIEL

******315L

EXCLUÍDO/A (3,4)

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ

FRANCISCO JAVIER

******278K

EXCLUÍDO/A (4)

ROUCO PÉREZ

NÉSTOR JOSÉ

******366T

EXCLUÍDO/A (3,4)

RUBIO ORTIZ

SAMUEL

******880L

EXCLUÍDO/A (4)

RUIDO TABOADA

CÉSAR AUGUSTO

******178M

EXCLUÍDO/A (4)

SAAVEDRA FIGUEROA

RAFAEL

******133R

EXCLUÍDO/A (1,2,4)

SABORIDO TOUZA

ROI

******567P

EXCLUÍDO/A (3,4)

SAMPEDRO FERNÁNDEZ

JUAN ANTONIO

******402P

EXCLUÍDO/A (3,4)

SÁNCHEZ BALADO

DAVID

******758B

EXCLUÍDO/A (4)

SÁNCHEZ FRANCO

CÉSAR MANUEL

******874P

EXCLUÍDO/A (4)

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

ÁNGEL

******868S

EXCLUÍDO/A/A (4)

SANJUAN PASTORIZA

JUAN CARLOS

******554D

EXCLUÍDO/A (3,4)

SANMIGUEL RODRÍGUEZ

ALBERTO

******875Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

SANTEIRO CONDE

ALEJANDRO

******027X

EXCLUÍDO/A (2)

SANTOS RIVAS

PAULINO

******955Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

SANZ GARCÍA

JORGE

******020W

EXCLUÍDO/A (4)

SEGADE PALLAS

DAVID

******563Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

SENRA MARTÍNEZ

PABLO

******523Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

SILVA CORRAL

HUGO

******983P

EXCLUÍDO/A (3,4)

SIMÓN ÁLVAREZ

MIGUEL JOSE

******275P

EXCLUÍDO/A (4)

SOTELO RODRÍGUEZ

ANA

******207Z

EXCLUÍDO/A (3,4)

SOUTO RIAL

FRANCISCO JOSÉ

******703Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

SOUTO VARELA

FERNANDO

******802C

EXCLUÍDO/A (1)

SUÁREZ LÓPEZ

ALEJANDRO

******930F

EXCLUÍDO/A (3,4)

TAIBO CORTIÑAS

AGUSTÍN

******101R

EXCLUÍDO/A (4)

TARRIO GARCÍA

VÍCTOR MANUEL

******352B

EXCLUÍDO/A (3,4)

TEIXEIRA LAGO

CARLA MARÍA

******374Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

UCHA FERNÁNDEZ

SIMÓN

******638N

EXCLUÍDO/A (2)

VALENCIA BARCIA

ALBERTO

******432E

EXCLUÍDO/A (1)

VALLE OUBIÑA

MÍCHEL

******918A

EXCLUÍDO/A (3,4)

VALVERDE RÍOS

CHRISTIAN

******389V

EXCLUÍDO/A (4)

VARELA ÁLVAREZ

IÑAKI

******513V

EXCLUÍDO/A (4)

VARELA VÁZQUEZ

MIGUEL

******245C

EXCLUÍDO/A (4)

VÁZQUEZ GÓMEZ

ÓSCAR

******665J

EXCLUÍDO/A (4)

VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

ALBERTO

******463V

EXCLUÍDO/A (3,4)

VÁZQUEZ MAÑANA

ADRIÁN

******856K

EXCLUÍDO/A (3,4)

VÁZQUEZ VALENCIA

MARCO ANTONIO

******836S

EXCLUÍDO/A (4)

VÁZQUEZ VÁZQUEZ

MARIO

******151Z

EXCLUÍDO/A (4)

VIDAL BRAVO

DANIEL

******638W

EXCLUÍDO/A (3,4)

VIEITES HERMIDA

SANTIAGO

******529Y

EXCLUÍDO/A (3,4)

VIEITES RODRÍGUEZ

JOSE LUIS

******240T

EXCLUÍDO/A (4)

VILLAR DA VILA

RAÚL

******455P

EXCLUÍDO/A (3,4)

VILLARINO GAVIN

JESÚS

******450A

EXCLUÍDO/A (3,4)

VILLAVERDE GULIAS

MANUEL

******522D

EXCLUÍDO/A (3,4)

VIZCAINO LÓPEZ

DIEGO

******715Z

EXCLUÍDO/A (3,4)
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POLICÍA LOCAL
MOBILIDADE HORIZONTAL
APELIDOS

NOME

DNI

BRAGE RODRÍGUEZ

XOSE LOIS

******072J

CAUSA

DIAZ DIAZ

CHABELY

******736D

EXCLUÍDA (8)

GÓMEZ BALEA

JORGE

******090W

EXCLUÍDO (8)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DIEGO

******289J

EXCLUÍDO (2)

LEMOS ABREU

JOSÉ MANUEL

******872R

EXCLUÍDO (1)

LOPEZ LAGO

OLALLA

******842Y

EXCLUÍDA (2)

RODRIGUEZ GARCIA

BAUTISTA

******952F

EXCLUÍDO (8)

VILLA SOBRINO

RICARDO

******075A

EXCLUÍDO (8)

EXCLUÍDO (2)

CORRESPONDENCIAS DOS CÓDIGOS NUMÉRICOS
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

Por falta de sinatura da solicitude de admisión ás correspondentes probas selectivas.
Por non acreditación da identidade mediante copia simple do DNI/NIE.
Por non acreditación de estar en posesión dos permisos de conducir A2+B,mediante
copia compulsada do dito permiso.
Por non acreditación de estar en posesión da titulación requirida nas bases da
convocatoria, mediante copia compulsada da dita titulación.
Por non presentar a declaración xurada segundo as bases da convocatoria.
Por non acreditación do pago da taxa.
Por presentar a súa solicitude fora de prazo.
Por non acreditar permanecer en servizo activo.

Segundo.- De conformidade co previsto no artigo 68 da Lei 39/2015, de 1 de outubro do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, os aspirantes excluídos
dispoñen de un prazo de emenda de deficiencias, achega de documentación e recusación
dos membros dos órganos de selección de 10 días hábiles, contados dende o seguinte ao
da publicación do presente acordo no Boletín Oficial da Provincia; emenda que deberá
realizarse inescusablemente mediante a presentación da documentación no Rexistro Xeral
do Concello de Vigo ou nas demais formas que determina o artigo 16 da citada Lei, no
modelo de solicitude que figura como anexo ao presente acordo, advertíndoselle que de non
facelo serán declarados definitivamente excluídos.
Unha vez resoltas as reclamacións, a relación definitiva de admitidos publicarase no
Taboleiro de Editos da Casa do Concello e na páxina web do concello (www.vigo.org), sen
necesidade de novo anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Terceiro.- Dar conformidade á proposta para a designación dos membros integrantes dos
órganos de selección, lugares e datas de celebración dos exercicios correspondentes,
efectuada polo Concelleiro-delegada de Área de Xestión Municipal e Persoal, contida en
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Instrución de data 30/01/2017, acordando que os órganos de selección quedarán integrados
polos seguintes membros:

Presidente.Titular:
Suplente:
de Vigo.

D. Francisco Martínez Muñoz, Intendente do Corpo da Policía Local de Vigo.
D. Lucio C. Varela Borreguero, Técnico de Administración Xeral do Concello

Secretario/a .Titular:
Suplente:

D. Antonio Vivero Mijares, Licenciado en Dereito do Concello de Vigo.
Dª. Marta Riobó Ibáñez, Técnica de Administración Xeral do Concello de Vigo.

Vogais.1º

Titular:
Suplente:

2º
3º

Titular:
Suplente:
Titular:
Suplente:

D. José Francisco Rodríguez Rey, Oficial de Policía Local do Concello de
Cambre.
D. Nemesio Gómez Mangana, Oficial de Policía Local do Concello de
Cambre.
Dª. Alexandra Mª Dopico Iglesias, Policía Local do Concello de Ferrol.
Dª. Marta Pereiro Domínguez, Policía Local do Concello de Mos.
D. Jesús González Costas, Policía Local do Concello de Mos.
D. Constante Fernández Blanco, Policía Local do Concello de Mondariz.

Cuarto.- En igual senso, dispoñer que a data e lugar de celebración do primeiro exercicio do
proceso selectivo será o seguinte:
Policía Local (quenda libre): Venres 3 de marzo de 2017 ás 12:00 horas no Complexo
deportivo de Navia, sito na Rúa Lamelas s/n, 36212 de Vigo.
Para o suposto de modificación do lugar e data de celebración da proba do proceso
selectivos de Policía Local das Ofertas de Emprego Público correspondentes aos anos 2010
e 2011, habilítase expresamente ao Concelleiro-delegado de Xestión Municipal e Persoal
para dispoñer tales cambios por resolución do mesmo.
Quinto.- Informar aos/ás aspirantes que as probas efectuaranse en chamamento único,
quedando excluídos os/as aspirantes que non concorran. Deberán presentarse para a
realización de cada exercicio provistos do DNI ou documento equivalente acreditativo de
identidade, así como dos medios materiais adecuados e necesarios para a práctica das
probas. Os sucesivos anuncios publicaranse exclusivamente no Taboleiro de Editos da Casa
do Concello, nos lugares onde se celebren as probas e na páxina web do Concello de Vigo
(www.vigo.org)
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Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de
1 mes contado dende a publicación do mesmo, 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 ContenciosoAdministrativa.
ANEXO
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE VIGO
Apelidos e Nome:

DNI:

Domicilio:

Telefono:

Domicilio a efectos de notificación:

Telefono:

MANIFESTA:
Que tendo sido excluído dos procesos selectivos convocados para a provisión da praza de
POLICÍA LOCAL
, pertencente a Oferta Publica de Emprego do ano
2010-2011, polo motivo (marcar) SOLICITA a súa admisión.
CORRESPONDENCIAS DOS CÓDIGOS NUMÉRICOS
(1)Por falta de sinatura da solicitude de admisión ás correspondentes probas selectivas.
(2)Por non acreditación da identidade mediante copia simple do DNI/NIE.
(3)Por non acreditación de estar en posesión dos permisos de conducir A2+B,mediante copia
compulsada do dito permiso.
(4)Por non acreditación de estar en posesión da titulación requirida nas bases da convocatoria,
mediante copia compulsada da dita titulación.
(5)Por non presentar a declaración xurada segundo as bases da convocatoria.
(6)Por non acreditación do pago da taxa.
(7)Por presentar a súa solicitude fora de prazo.
(8) Por non acreditar permanecer en servizo activo.
Vigo,

de

de 2017

O/A INTERESADO/A
(Apelidos e nome)

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
4(49).-PROPOSTA DE CREACIÓN DAS LISTAS DE RESERVA DERIVADAS DA
EXECUCIÓN DA OEP 2010-2011 (2ª FASE) QUE PERMITAN NOMEAMENTOS
INTERINOS COMO AUXILIARES DE ADMÓN. XERAL, DIPLOMADOS/AS EN
TRABALLO SOCIAL E OFICIAIS CONDUTORES. EXPTE. 29414/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización de data
7/02/17, dáse conta do informe-proposta de, asinado polo técnico de Organización e
Planificación de Recursos Humanos, a xefa de Área de Recursos Humanos e
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Formación e o concelleiro delegado de Xestión Municipal e Persoal, que di o
seguinte:
Antecedentes:
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 14/09/2012, aprobou as bases reitoras
das distintas prazas incluídas na Oferta de Emprego Público correspondente aos anos 2010
e 2011, que foron publicadas no DOG nº 240 de 18 de decembro de 2012. Así mesmo, na
súas sesións de datas 05/12/2013 e 13/12/2013 adoptou acordo polo que se aprobaron as
bases específicas correspondentes ás prazas que configuran a segunda fase da dita oferta
de emprego público, e foron publicadas no DOG nº 245 de 24 de decembro de 2013.
No apartado “Outras disposicións comúns” das bases xerais da convocatoria, último
parágrafo, establecíase que “As/os candidatas/os, que, non tendo superado o proceso
selectivo, aprobasen todas as probas da fase de oposición para ingreso nos
correspondentes grupos, corpos ou escalas formarán parte dunha lista de substitucións para
os efectos de poderen ser nomeados ou contratados como persoal interino ou laboral
respectivamente, segundo o establecido no artigo 3.3 da Orde 1461/2002, do 6 de xuño, do
MAP, e normativa de concordante aplicación.”
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 18 de decembro de 2015, adoptou acordo
de aprobación dos criterios de xestión das listas de reserva derivadas da execución das
ofertas de emprego público e convocatorias públicas de emprego do Concello de Vigo,
expte. 26797/220, en vigor dende a data de aprobación, nos que se establece, entre outros:
“Integran igualmente as listas de reserva a bolsa de persoas que superaron, sen dereito a
ser nomeadas, a totalidade de exercicios integrantes dos procesos selectivos executados
para a selección de funcionariado interino en calquera das modalidades previstas no artigo
10 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei 7/2007, do Estatuto Básico do Empregado Público; Lei 2/2015, do 29 de
abril, de Emprego Público de Galicia (artigos 23 e 200); Lei 7/1985, do 2 de abril,
Reguladora das Bases do Réxime Local (artigos 100 a 102) e demáis normativa de
concordante e procedente aplicación.
A renuncia expresa dos aspirantes a un eventual nomeamento cando fosen requiridos ou
notificados a tal fin producirá como efectos os que se indican seguidamente:
a) A primeira renuncia implicará que o/a aspirante pasará a ocupar un lugar no final da lista
elaborada, a efectos de garantir o dereito constitucional á igualdade de oportunidades
contemplado no artigo 14 da CE 1978 de todos os aspirantes que teñen superado as probas
sen dereito a obter praza, non cabendo alegación de motivo algún que impida ter por
efectuada a renuncia.
b) A segunda renuncia implicará a expulsión definitiva da lista de reserva.
Non afectarán as renuncias os supostos seguintes:
–
–
–

supostos de permisos de paternidade e/ou maternidade;
supostos de incapacidade temporal (IT);
supostos nos cales o/a aspirante se atope prestando servizos, como persoal
funcionario ou laboral, en outra Administración Pública;

S.extr.urx. 8.02.17

–

supostos nos cales o/a aspirante se atope prestando servizos, como persoal laboral
temporal por conta allea e en situación de alta no réxime xeral da Seguridade Social,
no sector privado.

A tales efectos, deberá aportarse xustificación documental das situacións indicadas,
mediante acreditación da maternidade/paternidade na forma legalmente prevista; mediante
parte de declaración da situación de IT, ou certificación acreditativa da condición de persoal
funcionario ou laboral expedida pola Administración Pública de destino; mediante
certificación expedida por persoa capacitada legalmente para representar á empresa, na cal
se acredite a existencia de contrato laboral temporal como traballador por conta allea do/da
aspirante, debendo xuntar xustificación de alta no réxime xeral da Seguridade Social,
respectivamente.
As listas de reserva terán validez ata que se realice un novo proceso selectivo, perdendo a
súa vixencia cona finalización de cada proceso selectivo, establecéndose en todo caso un
límite máximo de vixencia temporal de 3 anos.
No suposto de inexistencia de lista de reserva por esgotamento da mesma, ou por non
reunir os reservistas os requisitos legais para poder ser nomeados no momento en que se
proceda á sinatura da orde de incoación do expediente administrativo de nomeamento,
acudiráse á pública convocatoria para a selección de funcionariado interino, nos termos do
marco legal vixente. As listas que resulten da nova pública convocatoria sustituirán á
anterior, permitindo deste xeito a actualización permanente das mesmas.
No suposto de concorrencia de unha lista principal con outra supletoria, primará na súa
vixencia a que contemple un temario idéntico en número de temas ao temario tipo das
Ofertas de Emprego Público (OEPs) sendo suplementaria da lista principal calquera outra
lista que contemplase menor número de temas que os que conforman os temarios tipo das
mencionadas ofertas”.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión extraordinaria e urxente de data 3 de febreiro de
2016, expte. 27642/220, adoptou acordo de modificación puntual dos referidos criterios, en
cumprimento do acordado pola Comisión de Seguimento das listas en sesión celebrada o 23
de xaneiro de 2016, engadindo á dita previsión o seguinte parágrafo:
“VII.- RÉXIME TRANSITORIO.- En canto á limitación temporal de 3 anos de vixencia das
listas, o presente acordo terá efectos naquelas listas de reserva derivadas de procesos de
selección de persoal que se realicen con posterioridade á data de adopción do mesmo,
quedando as listas preexistentes suxeitas a un límite temporal de 3 anos como máximo”.
Rematado o proceso selectivo, o Órgano de Selección nomeado para as prazas de Auxiliar
de Administración Xeral incluídas na Oferta de Emprego Público correspondente aos anos
2010 e 2011, na súa sesión de data 16 de xaneiro de 2017, formulou a correspondente
proposta dos/as aspirantes aptos para confeccionar a referida lista de reserva, segundo a
seguinte relación:
Nº
1
2
3
4
5

APELIDOS
BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ
CAMPOS RIVAS
OLMOS PITA
DOMÍNGUEZ BORINES
COVELA RÚA

NOME
BEATRIZ
LAURA
LUCIA
JÉSSICA
SARA

DNI
36143333-Y
76996573-W
33545516-Q
36121672-B
44084121-K

PUNTUACIÓN
28,750
28,625
28,523
28,466
27,756
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Nº
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

APELIDOS
CARRERA PÉREZ
JORGE ÁLVAREZ
SONEIRA VILLARINO
GARCÍA NOVAIS
GALLEGO SANTOS
NÚÑEZ ABOY
LÓPEZ DURÁN
PARDILLA GAGO
COLLAZO LÓPEZ
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CHAPELA GALLEGO
GONZÁLEZ ARIAS
CANOSA FERNÁNDEZ
ROCHA GONZÁLEZ
MINIÑO VALVERDE
VIEIRA PARADA
CARRASCO COUSELO
COLLAZO SAAVEDRA
CARBALLEIRA FERNÁNDEZ
CARIDE NIMES
PRADO MIGUÉLEZ
LIJÓ RODRÍGUEZ
VILA RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ LÓPEZ
CRUZ RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SOTO HERMIDA
PÉREZ LORENZO
DACOSTA GÓMEZ
DOPICO FURELOS
QUINTÁNS ACUÑA
ALEJANDRE IGLESIAS
COSTAS SOUSA
PAZOS DIZ
VÁZQUEZ BARBOSA
CARBALLO TRONCOSO
CARBALLO TRONCOSO
IZQUIERDO MARTÍN
ALONSO OTERO
PÉREZ GONZÁLEZ

NOME
RUBÉN
MÓNICA
XOANA
ISABEL
RUTH MARÍA
NURIA MARÍA
PABLO
RAQUEL
MARTA ELISA
EMILIA
MARÍA DOLORES
OLGA
CARMEN
EVA MARÍA DA
MARÍA CRISTINA
ANA BELÉN
MARÍA
MARÍA CONCEPCIÓN
NOELIA
BÁRBARA MARÍA
VANESA
BLANCA
ALDARA
DIANA
MONTSERRAT
ISABEL
JOSÉ MIGUEL
NOA
JULIA MARÍA
DIEGO ALFREDO
MARÍA JOSÉ
MARÍA SUSANA
MARCOS
MARÍA LUCÍA
SUSANA
Mª DEL ROSARIO
MARÍA ALMUDENA
JOSÉ LUIS
MARÍA CARMEN
MARÍA CRISTINA

DNI
36174579-H
36125647-F
36163678-L
44832928-V
44458160-B
36084011-R
44082705-P
44079874-Y
35317752-X
36068508-T
78735695-W
34262937-K
35314350-N
76994143-X
36176465-H
36134353-L
35324527-T
36063966-N
32708122-Y
77001558-L
35322012-S
36123758-G
53179938-M
36154263-B
76997201-D
36151568-F
36106460-W
36137641-H
44086497-M
32713386-A
35323774-Y
35456985-R
36088051-Q
77403145-A
34965732-M
77004895-K
77004448-B
32633254-A
36114547-Q
35998610-E

PUNTUACIÓN
27,091
27,014
26,625
26,559
26,128
26,000
25,968
25,784
25,747
25,378
25,329
25,214
25,032
24,966
24,649
24,625
24,184
23,591
23,479
23,466
23,400
23,297
23,209
23,026
22,689
22,641
22,621
22,477
22,430
22,309
22,173
22,007
21,862
21,700
21,650
21,459
20,899
20,231
19,516
19,015

Así mesmo, o Órgano de Selección nomeado para as prazas de Diplomado/a en Traballo
Social incluídas na Oferta de Emprego Público correspondente aos anos 2010 e 2011, na
súa sesión de data 16 de decembro de 2016, formulou a correspondente proposta dos/as
aspirantes aptos para confeccionar a referida lista de reserva, segundo a seguinte relación:
Nº
1
2
3
4

APELIDOS
MARTÍNEZ GUEDE
MÉNDEZ CAMAÑO
ÁLVAREZ DEL CAMPO
FERNÁNDEZ CAMBRA

NOME
SILVIA
SOFÍA
SEILA
PATRICIA

DNI
36142885H
76826904G
36172939B
77005279Z

PUNTUACIÓN
23,98
23,34
23,05
22,99
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Nº
5
6
7
8
9
10
11

APELIDOS
LÓPEZ MARTÍNEZ
BARRIL VÁZQUEZ
VALLEJO FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ IGLESIAS
CONS CASTIÑEIRAS
VÁZQUEZ OTERO
MOREIRA SOUTO

NOME
MARINA
JÉSICA PATRICIA
MARTA
ANA BELÉN
ALMUDENA
ELENA
CARMEN

DNI
77411776D
36163533N
77006690E
36112100F
77409468R
36091043H
36110318L

PUNTUACIÓN
22,85
22,59
22,21
20,03
20,03
19,69
19,20

Por último, o Órgano de Selección nomeado para as prazas de Oficial Condutor/a incluídas
na Oferta de Emprego Público correspondente aos anos 2010 e 2011, na súa sesión de data
14 de novembro de 2016, formulou a correspondente proposta dos/as aspirantes aptos para
confeccionar a referida lista de reserva, segundo a seguinte relación:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

APELIDOS
PUENTE VEIGA
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
PÉREZ RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ CASAL
COUCEIRO BLANCO
DÍAZ REJO
MORILLO PEREDA
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ

NOME
ALFONSO
RAMÓN ALBERTO
ANTONIO
JOSÉ ÁNGEL
JUAN JOSÉ
JOSÉ ÁNGEL
FRANCISCO
JAVIER
DELMIRO

DNI
36136039A
36147313F
76708986F
36125659L
76863789C
32682318P
36075127H
46732412T
36047961S

PUNTUACIÓN
19,012
18,231
17,601
14,994
14,356
14,319
13,531
12,837
12,081

Neste intre están vixentes as listas de Auxiliares de Administración Xeral e de Oficiais
Condutores/as derivadas da execución da Oferta de Emprego Público 2008, que deberán
quedar sen efecto.
Á vista de todo o exposto, e vistas as competencias en materia de persoal e xestión
económica do mesmo que a Xunta de Goberno Local ostenta segundo o artigo 127.1. g) e h)
da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local, modificada pola Lei
27/2013, de 27 de novembro, de racionalización e sostibilidade da Administración Local, e,
previo o informe de fiscalización que pola Intervención Xeral Municipal se emita, polo técnico
de organización e planificación de RR.HH que subscribe, elévase á Xunta de Goberno Local
a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO
“Primeiro.- Aprobar a lista de reserva de Auxiliar de Administración Xeral procedente da
Oferta de Emprego Público 2010-2011, ordenada por orde de puntuación de maior a menor,
e que inclúe aos/as aspirantes en condicións de ser nomeados/as funcionarios interinos/as
na forma prevista no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público
(TREBEP), como Auxiliares de Administración Xeral, segundo proposta do Órgano de
Selección contida na acta de data 16 de xaneiro de 2017, que forma parte inseparable do
citado acordo, segundo relación seguinte:
Nº
APELIDOS
1 BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ
2 CAMPOS RIVAS

NOME
BEATRIZ
LAURA

DNI
36143333-Y
76996573-W

PUNTUACIÓN
28,750
28,625
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Nº
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

APELIDOS
OLMOS PITA
DOMÍNGUEZ BORINES
COVELA RÚA
CARRERA PÉREZ
JORGE ÁLVAREZ
SONEIRA VILLARINO
GARCÍA NOVAIS
GALLEGO SANTOS
NÚÑEZ ABOY
LÓPEZ DURÁN
PARDILLA GAGO
COLLAZO LÓPEZ
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
CHAPELA GALLEGO
GONZÁLEZ ARIAS
CANOSA FERNÁNDEZ
ROCHA GONZÁLEZ
MINIÑO VALVERDE
VIEIRA PARADA
CARRASCO COUSELO
COLLAZO SAAVEDRA
CARBALLEIRA FERNÁNDEZ
CARIDE NIMES
PRADO MIGUÉLEZ
LIJÓ RODRÍGUEZ
VILA RODRÍGUEZ
VÁZQUEZ LÓPEZ
CRUZ RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SOTO HERMIDA
PÉREZ LORENZO
DACOSTA GÓMEZ
DOPICO FURELOS
QUINTÁNS ACUÑA
ALEJANDRE IGLESIAS
COSTAS SOUSA
PAZOS DIZ
VÁZQUEZ BARBOSA
CARBALLO TRONCOSO
CARBALLO TRONCOSO
IZQUIERDO MARTÍN
ALONSO OTERO
PÉREZ GONZÁLEZ

NOME
LUCIA
JÉSSICA
SARA
RUBÉN
MÓNICA
XOANA
ISABEL
RUTH MARÍA
NURIA MARÍA
PABLO
RAQUEL
MARTA ELISA
EMILIA
MARÍA DOLORES
OLGA
CARMEN
EVA MARÍA DA
MARÍA CRISTINA
ANA BELÉN
MARÍA
MARÍA CONCEPCIÓN
NOELIA
BÁRBARA MARÍA
VANESA
BLANCA
ALDARA
DIANA
MONTSERRAT
ISABEL
JOSÉ MIGUEL
NOA
JULIA MARÍA
DIEGO ALFREDO
MARÍA JOSÉ
MARÍA SUSANA
MARCOS
MARÍA LUCÍA
SUSANA
Mª DEL ROSARIO
MARÍA ALMUDENA
JOSÉ LUIS
MARÍA CARMEN
MARÍA CRISTINA

DNI
33545516-Q
36121672-B
44084121-K
36174579-H
36125647-F
36163678-L
44832928-V
44458160-B
36084011-R
44082705-P
44079874-Y
35317752-X
36068508-T
78735695-W
34262937-K
35314350-N
76994143-X
36176465-H
36134353-L
35324527-T
36063966-N
32708122-Y
77001558-L
35322012-S
36123758-G
53179938-M
36154263-B
76997201-D
36151568-F
36106460-W
36137641-H
44086497-M
32713386-A
35323774-Y
35456985-R
36088051-Q
77403145-A
34965732-M
77004895-K
77004448-B
32633254-A
36114547-Q
35998610-E

PUNTUACIÓN
28,523
28,466
27,756
27,091
27,014
26,625
26,559
26,128
26,000
25,968
25,784
25,747
25,378
25,329
25,214
25,032
24,966
24,649
24,625
24,184
23,591
23,479
23,466
23,400
23,297
23,209
23,026
22,689
22,641
22,621
22,477
22,430
22,309
22,173
22,007
21,862
21,700
21,650
21,459
20,899
20,231
19,516
19,015

Segundo.- Aprobar a lista de reserva de Diplomado/a en Traballo Social procedente da
Oferta de Emprego Público 2010-2011, ordenada por orde de puntuación de maior a menor,
e que inclúe aos/as aspirantes en condicións de ser nomeados/as funcionarios interinos/as
na forma prevista no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público
(TREBEP), como Diplomados/as en Traballo Social, segundo proposta do Órgano de
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Selección contida na acta de data 16 de decembro de 2016, que forma parte inseparable do
citado acordo, segundo relación seguinte:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

APELIDOS
MARTÍNEZ GUEDE
MÉNDEZ CAMAÑO
ÁLVAREZ DEL CAMPO
FERNÁNDEZ CAMBRA
LÓPEZ MARTÍNEZ
BARRIL VÁZQUEZ
VALLEJO FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ IGLESIAS
CONS CASTIÑEIRAS
VÁZQUEZ OTERO
MOREIRA SOUTO

NOME
SILVIA
SOFÍA
SEILA
PATRICIA
MARINA
JÉSICA PATRICIA
MARTA
ANA BELÉN
ALMUDENA
ELENA
CARMEN

DNI
36142885H
76826904G
36172939B
77005279Z
77411776D
36163533N
77006690E
36112100F
77409468R
36091043H
36110318L

PUNTUACIÓN
23,98
23,34
23,05
22,99
22,85
22,59
22,21
20,03
20,03
19,69
19,20

Terceiro.- Aprobar a lista de reserva de Oficial Condutor/a procedente da Oferta de Emprego
Público 2010-2011, ordenada por orde de puntuación de maior a menor, e que inclúe aos/as
aspirantes en condicións de ser nomeados/as funcionarios interinos/as na forma prevista no
artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto
Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP), como Oficiais
Condutores/as, segundo proposta do Órgano de Selección contida na acta de data 14 de
novembro de 2016, que forma parte inseparable do citado acordo, segundo relación
seguinte:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

APELIDOS
PUENTE VEIGA
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
PÉREZ RODRÍGUEZ
RODRÍGUEZ CASAL
COUCEIRO BLANCO
DÍAZ REJO
MORILLO PEREDA
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ
BERNÁRDEZ RODRÍGUEZ

NOME
ALFONSO
RAMÓN ALBERTO
ANTONIO
JOSÉ ÁNGEL
JUAN JOSÉ
JOSÉ ÁNGEL
FRANCISCO
JAVIER
DELMIRO

DNI
36136039A
36147313F
76708986F
36125659L
76863789C
32682318P
36075127H
46732412T
36047961S

PUNTUACIÓN
19,012
18,231
17,601
14,994
14,356
14,319
13,531
12,837
12,081

Cuarto.- Dispoñer que as referidas listas terán validez ata que se convoque unha nova
praza de idénticas características, ben sexa con carácter interino ou nunha vindeira
convocatoria de Oferta de Emprego Público, expirando a súa validez aos tres anos dende a
adopción do presente acordo.
Quinto.- Deixar sen efecto as listas de reserva derivadas da execución da Oferta de
Emprego Público 2008 para as categorías de Auxiliar de Administración Xeral e Oficial
Condutor/a.
Sexto.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no
prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso
contencioso-administrativo no prazo de 2 meses contados dende o día seguinte ao da
publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos, termos e condicións do
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previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdición Contencioso-Administrativa.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás dez horas e
oito minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Isaura Abelairas Rodríguez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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