ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 6 de abril de 2017
ASISTENTES:
Membros :
D. David Regades Fernández
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Mª. Carmen Silva Rego
Mª José Caride Estévez

Invitados
D. José Manuel Fernández Pérez
Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e vinte minutos do día seis de abril
de dous mil dezasete e baixo a presidencia do segundo tenente de alcalde, Sr.
Regades Fernández, 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, e o interventor xeral, Sr. Escariz Couso.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:
1(310).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.

2(311).PROXECTO DE ACTUACIÓNS PREPARATORIAS ORIENTADAS AO
DESENVOLVEMENTO DO 3º PROGRAMA PARA ARRUMBAR MEDIANEIRAS E
OTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA SOBRE A VÍA PÚBLICA.
EXPTE. 8505/307.
Vista a dilixencia emitida polo interventor xeral, dáse conta do informe-proposta de
data 30/03/17, asinado pola xefa de Patrimonio Histórico, a xefa da Área de Xestión
Patrimonial e Territorial e a concelleira de Patrimonio Histórico, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria de 2 de decembro de 2016, acordou aprobar
o TERCEIRO PROGRAMA PARA ARRUMBAR MEDIANEIRAS E OUTROS ELEMENTOS
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VERTICAIS CON INCIDENCIA SOBRE A VÍA PÚBLICA, coa finalidade de contribuir ao
proceso de recuperación e revitalización do entorno urbano e comercial e da paisaxe
urbana, a posta en valor do patrimonio da cidade, e á mellora da calidade de vida tanto dos
habitantes destas zonas coma do resto de cidadáns, así como dar a coñecer e valorar a
obra dos artistas urbanos.
O programa estructúrase en dúas fases: unha primeira de actuacións preparatorias, e outra
segunda de execución dos murais.
A primeira fase estructúrase en dúas subfases: na primeira, abriuse o prazo dun mes para
presentación de solicitudes (artistas, espazos e colexios), e nun segundo momento, a
comisión técnica nomeada para a ocasión, segundo determinan as bases aprobadas pola
Xunta de Goberno Local, determinou en qué espazos se vai actuar.
Así, con data 27 de xaneiro de 2017, a Concelleira de Patrimonio Histórico acordou contratar a
Bethania Sánchez de Haz, arquitecto técnico, a redacción do proxecto de actuacións
preparatorias orientadas ao desenvolvemento deste 3º programa, no que se estima
orzamentariamente o custe do acondicionamento de cada espazo; a valoración económica das
actuacións previas á intervención dos artistas; a estimación dos medios auxiliares para as
actuacións; cálculo e valoración do material a empregar por cada artista; así como aqueles
elementos necesario para iniciar o proceso licitador encamiñado á contratación das diferentes
actuacións encamiñadas ao pintado dos espazos obxecto do programa.
Os gastos de execución de dito proxecto detraeranse das partidas referidas no decreto de alcaldía, de data 20/01/2017, polo que se resolve o seguinte:
“Delegar na Primeira Teniente de Alcalde e Concelleira Delegada da Área de Patrimonio
Histórico D. Mª Carmen Silva Rego, tódalas atribucións precisas para a dirección técnica e
política, xestión, seguimento, tramitación e execución das actividades artístico-culturais do
Terceiro programa para arrumbar medianeiras e outros elementos verticais con incidencia
sobre a vía pública, e demais espazos libres que conforman a paisaxe urbana, así como a
posibilidade de utilización dos seguintes créditos do orzamento do ano 2017, a través do
Servizo de Patrimonio Histórico:
- 100.000 euros da partida 3340.2260900 ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMA
ARTE.
- 350.000 euros da partida 3340.2279901 PROGRAMA DE ARTE URBANO, MEDIANERAS.
- 3.600 euros da partida 3340.2279902 TRABALLOS DE MANTEMENTO DOS ESPAZOS
DE ARTE URB.”
Por outra banda, acompáñase ao expediente o informe favorable da Oficina de Supervisión de
Proxectos e Inspección de Obras de data 30 de marzo de 2017.
Deste xeito, proponse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
– APROBAR O PROXECTO DE ACTUACIÓNS PREPARATORIAS ORIENTADAS AO
DESENVOLVEMENTO DO 3º PROGRAMA PARA ARRUMBAR MEDIANEIRAS E
OUTROS ELEMENTOS VERTICAIS CON INCIDENCIA SOBRE A VÍA PÚBLICA,
REDACTADO POR BETHANIA SÁNCHEZ DE HAZ, con data 24/03/2017.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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3(312).PROPOSTA DE CONTRATACIÓN INTERINA EN RÉXIME LABORAL
DUN/DUNHA OFICIAL CONDUTOR/A CON CARGO Á VACANTE DA MESMA
DENOMINACIÓN CORRESPONDENTE A OEP 2016. EXPTE. 29420/220.
Visto o informe de fiscalización do 3/04/17, dáse conta do informe-proposta do
31/03/17, asinado polo técnico de Organización e Planificación de Recursos
Humanos, a técnica de Admón. Xeral da Área de Recursos Humanos e Formación,
a xefa de dita Área e o concelleiro delegado de Xestión municipal e Persoal, que di o
seguinte:
ANTECEDENTES
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 02 de decembro de 2016, expte.
28960/220, procedeu a modificar o acordo adoptado na súa sesión de 08/04/2016, pola que
se aprobou a oferta de emprego Público correspondente ao ano 2016, que quedou integrada
polas seguintes 58 prazas vacantes:
"a)
Persoal
interna).

funcionario ( 35 prazas, 27 delas pola quenda libre e 8 por promoción

Nº
Vacantes

Denominación

Grupo

Escala

Subescala

Clase

Tanda
Acceso

1

Técnico/a Administración Xeral rama
xurídica

A1

Admón.
Xeral

Técnica

Superior

Promoción
interna

1

Administrativo/a Administración Xeral

C1

Admón. Administrativa
Xeral

---------

Libre

8

Auxiliar Administración Xeral

C2

Admón.
Xeral

Auxiliar

----------

5 Libre e 3
promoción
interna

4

Subalterno/a

E

Admón.
Xeral

Subalterna

----------

Libre

1

Enxeñeiro/a de Camiños

A1

Admón.
Especial

Técnica

Superior

Libre

1

Enxeñeiro/a Industrial

A1

Admón.
Especial

Técnica

Superior

Libre

1

Diplomado/a Traballo Social

A2

Admón.
Especial

Técnica

Media

Libre

1

Enxeñeiro/a-Técnico/a Topografía

A2

Admón.
Especial

Técnica

Media

Libre

1

Arquitecto/a Técnico/a Aparellador/a

A2

Admón.
Especial

Técnica

Media

Libre

1

Técnico/a Xestión

A2

Admón.
Especial

Servizos
Especiais

Cometidos
Especiais.

Promoción
Interna
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Nº
Vacantes

Denominación

Grupo

Escala

Subescala

Clase

Tanda
Acceso

1

Técnico/a Relaciones Laborais

A2

Admón.
Especial

Servizos
Especiais

Cometidos
Especiais.

Promoción
Interna

1

Técnico/a Medio/a Sistemas

A2

Admón.
Especial

Servizos
Especiais

Cometidos
Especiais.

Promoción
Interna

2

Programador/a Informática

C1

Admón.
Especial

Servizos
Especiais

Cometidos
Especiais.

Libre

1

Sarxento Extinción Incendios

C1

Admón.
Especial

Servizos
Especiais

Extinción
Incendios

Promoción
Interna

3

Bombeiro/a

C2

Admón.
Especial

Servizos
Especiais

Extinción
Incendios

Libre

7

Policía Local

C1

Admón.
Especial

Servizos
Especiais

Policía Local

Libre

b)
Persoal laboral : 23 prazas (1 Capataz pola quenda de promoción interna, 21 de
oficiais de oficios do grupo C2 de titulación (6 delas pola quenda libre- 1 oficial condutor,
1 oficial Fontaneiro, 1 oficial Sepultureiro, 1 oficial mecánico e, 2 oficiais coidadores Zoo) e
15 pola quenda de promoción interna, e, 1 de Axudante de Oficios do Grupo Transitorio E
pola quenda de promoción interna).
SEGUNDO.- De conformidade co disposto no artigo 59 do Real Decreto Lexislativo 5/2015,
do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto Básico do Empregado
Público (TREBEP) resérvanse un total de 5 prazas (7% das 58 prazas ofertadas (33
correspondentes a quenda libre e 25 reservadas por promoción interna), para persoas con
discapacidade, dúas delas para ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade
intelectual e as tres restantes para persoas que acrediten calquera outro tipo de
discapacidade.
- Dúas prazas de Auxiliar de Administración Xeral, unha das ofertadas pola quenda libre e
outra da quenda de promoción interna.
- Dúas prazas de Oficial de oficios, da quenda de promoción interna, unha delas reservarase
para ser cuberta por persoas que acrediten discapacidade intelectual.
- A praza de Axudante de oficios, da quenda de promoción interna, reservada para persoas
con discapacidade intelectual".
O referido acordo foi publicado no Boletín oficial da Provincia nº 243 de 22 de decembro de
2016 e no Diario Oficial da Provincia de Pontevedra núm. 247 de 28 de decembro seguinte.
No Cadro de Persoal orzamentario do Concello de Vigo para o presente ano 2017, aprobado
definitivamente polo Pleno da Corporación Municipal na súa sesión de data 27/12/2016 e, na
Relación de postos de Traballo vixente, aprobada pola Xunta de Goberno Local, na súa
sesión de 20 de setembro de 2010, e posteriores modificacións, publicada no BOP de 16 de
novembro seguinte, figura vacante, entre outras, unha praza de Oficial Condutor en réxime
laboral, con posto de igual denominación no Servizo do Parque Móbil, que e necesaria cubrir
para garantir o normal funcionamento do mesmo e, a atención e apoio dos servizos
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esenciais , tal e como se reflexa nos reiterados escritos presentados pola xefatura do
Servizo.
O concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal, mediante instrución de servizo de data
06 de febreiro 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 contratación laboral interina á Xunta de Goberno Local dunha praza vacante de
Oficial condutor incluída na Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2016,
previsto nos artigos 7, 8 e 11 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) e
normativa de concordante aplicación.", e 15.1.c) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23
de outubro polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores,
extinguíndose automaticamente no momento en que se cubra definitivamente a referida
praza, previa resolución do procedemento selectivo, competititivo e público incluído na
Oferta de Emprego correspondente ao ano 2016, aprobada pola Xunta de Goberno Local na
súa sesión de 08 de abril de 2016, publicada no BOP de 27/04/16 e no DOG nº 86 de
06/05/16, modificada por acordo da Xunta de Goberno Local de 02/12/16, publicado no BOP
de 22/12/16 e no DOG de 28 de decembro seguinte.
En cumprimento do ordenado, con data 29/03/2017, polo técnico que subscribe, formúlase a
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 gasto a propoñer.
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
I.- Nomeamento de funcionarios interinos con cargo a praza vacante:
O 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), no artigo 7, establece que o
persoal laboral ó servizo das Administracións Públicas se rexe, ademais de pola lexislación
laboral e polas demais normas convencionalmente aplicables, polos preceptos do TREBEP
que así o dispoñan.
Segundo o disposto no artigo 15.1.c) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro
polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores desenvolvido polo Real
Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, as empresas –incluídas as administracións
públicas- poderán realizar contratos de substitución ou interinidade para cubrir
temporalmente un posto de traballo durante o proceso de selección ou promoción para súa
cobertura definitiva.
A contratación interina, deberá recaer en persoas que reúnan as condicións esixidas para o
ingreso no Corpo ó que pertenza o posto de traballo. O artigo 4 do RD 2720/1998, de 18 de
decembre, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos Traballadores en materia de
contratos de duración determinada dispón que:
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“1. El contrato de interinidad es el celebrado para sustituir a un trabajador de la empresa con
derecho a la reserva del puesto de trabajo en virtud de norma, convenio colectivo o acuerdo
individual.
El contrato de interinidad se podrá celebrar, asimismo, para cubrir temporalmente un puesto
de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva.
2. El contrato de interinidad tendrá el siguiente régimen jurídico:
a) El contrato deberá identificar al trabajador sustituido y la causa de la sustitución, indicando si el puesto de trabajo a desempeñar será el del trabajador sustituido o el de otro trabajador de la empresa que pase a desempeñar el puesto de aquél.
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 1, el contrato deberá identificar
el puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se producirá tras el proceso de selección externa o promoción interna.
b) La duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo.
En el supuesto previsto en el segundo párrafo del apartado 1, la duración será la del tiempo
que dure el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del puesto, sin que
pueda ser superior a tres meses, ni celebrarse un nuevo contrato con el mismo objeto una
vez superada dicha duración máxima.
En los procesos de selección llevados a cabo por las Administraciones públicas para la provisión de puestos de trabajo, la duración de los contratos coincidirá con el tiempo que duren
dichos procesos conforme a lo previsto en su normativa específica.”
Neste caso a contratación interina laboral efectúase en execución da Oferta de Emprego
correspondente ao ano 2016. A referida praza (persoal laboral) xa foi incluída na Oferta de
Emprego Público do ano 2016 aprobada pola Xunta de Goberno Local en sesión de 8 de
abril de 2016 e rectificada en sesión de 2 de decembro de 2016 (BOP nº 80 de 27 de abril
de 2016 e DOG nº 86 de 6 de maio seguinte e, rectificacións no BOP nº 243 de 22 de
decembro de 2016 e DOG nº 247 de 28 de decembro seguinte.
O artigo 49.1.c) do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro polo que se aproba o
Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores dispón que “o contrato de traballo
extinguirase “por expiración do tempo convido ou realización da obra o servizo obxecto do
contrato. Á finalización do contrato, excepto nos casos do contrato de interinidade e dos
contratos formativos, o traballador terá dereito a recibir unha indemnización de contía
equivalente á parte proporcional da cantidade que resulta de aboar 12 días de salario por
cada ano de servizo ,ou a establecida, no seu caso, na normativa específica que sexa de
aplicación.
Os/as funcionarios/as-contratados/as interinos/as percibirán o soldo correspondente ao
corpo ao que pertenzan as vacantes, neste caso (posto cód. 233-Oficial condutor/a, adscrito
ao Servizo de Parque Móbil, cód. 445, programa funcional 920.2, 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.
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
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–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
preferentemente de luns a venres, en xornada continuada de mañá 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
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 nos escritos de petición tanto da Xefatura do Parque Móbil onde se atopa a
vacante, así como na instrución do concelleiro delegado de Xestión Municipal de data
06/02/2017 no que se ordena o inicio do presente expediente e, no informe do funcionario
informante, resultou acreditado que a cobertura desta praza vacante se corresponde cun
caso excepcional para cubrir necesidades de carácter central e transversal e cuxa actividade
permanente resulta imprescindible para o adecuado funcionamento dos Servizos municipais
adscritos a área de Fomento e que vai permitir o normal desenvolvemento dos diferentes
servizos adscritos a Área, 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, prorrogados 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, tratándose da cobertura dunha praza
das incluídas na Oferta de Emprego correspondente ao ano 2016, publicada no DOG de 28
de decembro de 2016.
En consecuencia, tratándose dunha competencia distinta das propias e das atribuídas por
delegación, ao amparo do artigo 3.3 da Lei 5/2014, do 27 de xuño, que dispón que non se
entenderá como exercicio de novas competencias, entre outras, a continuidade na
prestación dos servizos xa establecidos, trátase polo tanto dun servizo central, de carácter
transversal cuxa actividade permanente resulta imprescindible para o adecuado
funcionamento do resto dos Servizos municipais adscritos a área de Fomento, polo que se
informa favorablemente ao devandito nomeamento interino.
A urxencia dos nomeamentos propostos queda acreditada nos escritos de petición da
Xefatura do Parque Móbil onde se atopa a vacante, así como na instrución do concelleiro
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delegado de Xestión Municipal de data 06/02/2017, que figura no expediente.
III. Proposta de gasto:
De acordo co informe económico que consta no expediente a contratación interina proposta
dun/dunha oficial condutor, supon un gasto anual de 22.454,74€ (ao que deberá engadirse a
cantidade de 7.084,47€ en concepto de Seguridade Social a cargo da Empresa), e
imputarase con cargo a praza vacante existente no Parque Móbil, cód. 445, programa
funcional 920.2, 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. 233-Oficial Condutor), 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, significando que o custe máximo anual será de 20.431,29€
(dos que 15.531,20€ corresponden a retribucións e, 4.900,09 a seguridade social a cargo da
Empresa), toda vez hai que imputalo a un máximo de 8 meses e vinte días.
A xornada laboral do traballador nomeado desenvolverase preferentemente de luns a
venres, en xornada continuada de mañá -07,30 a 15 h- ou en xornada de tarde se así o
precisasen 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 2013, con corrección de erros adoptada mediante acordo da
Xunta de Goberno Local, de data 20 de maio de 2013.
IV. Verificación das listas de reserva:
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.”
Segundo consta no informe técnico-económico que obra no expediente na última Oferta de
Emprego Público convocada por este concello, en execución da última oferta de emprego
público deste Concello tiveron lugar as probas selectivas para a cobertura como persoal
laboral fixo dunha praza de Oficial Condutor, pola quenda libre, figurando na acta do Órgano
de Selección de data 14 de novembro de 2016 a correspondente proposta de contratación,
subscribindo contrato como persoal laboral fixo con data 1 de febreiro de 2012, tralo acordo
de contratación pola Xunta de Goberno Local de 13 de xaneiro anterior. Na referida proposta
do Órgano de Selección, figura a relación dos 9 aspirantes que a efectos do previsto no
artigo 61.8 do Texto Refundido da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público, tendo superadas todas e cada unha das probas de que constou a
oposición, e, de conformidade coas bases xerais da convocatoria pasen a formar parte
dunha lista de substitucións ordenada en función da puntuación obtida, de maior a menor, ós
efectos de poder ser nomeados/as ou contratadas como persoal interino ou laboral ,
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segundo o establecido no artigo 3.3 da Orde 1461/2002,do 6 de xuño, do MAP, e normativa
de concordante aplicación.
En base ao anterior, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión extraordinaria e urxente de
08 de febreiro de 2017, aprobou a creación das listas de reserva derivadas da execución da
Oferta de Emprego correspondente aos anos 2010-2011 que permitan os nomeamentos
interinos previstos no art. 10.1 do TRLEBEP (de aplicación tamén ao persoal laboral) como
oficiais condutores de administración xeral, diplomados/as en traballo social e oficiais
condutores/as, expte. 29414/220.
Seguindo estritamente a orde da lista a que se refire o parágrafo anterior e consultados os
datos que obran nesta Área, corresponde a contratación interina como oficial condutor do
aspirante D. ALFONSO PUENTE VEIGA, DNI 36.136.039-A, que aceptou expresamente
mediante escrito de data 6 de febreiro seguinte, optar a referida contratación interina con
cargo a praza vacante, segundo o disposto nos artigos 15 do Real Decreto Lexislativo
2/2015, de 23 de outubro polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto dos
Traballadores, desenvolvido polo Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, acreditando
neste Área de Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño do
posto.
Cómpre informar que 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.
Así mesmo, no apartado II dos citados criterios contémplase que "cando se proceda á
provisión con carácter interino dunha praza vacante ao abeiro do disposto no artigo 10.1,
apartado a) do texto refundido do EBEP (prazas vacantes en plantilla) efectuarase o
chamamento á primeira persoa da lista de reserva, incluíndo ás que se atopen prestando
servizos no Concello de Vigo nalgunha das modalidades contempladas nos apartados b), c)
ou d) do citado artigo".
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
Formación e do Sr. Concelleiro-Delegado da Área de Xestión Municipal, nos termos das
delegacións competenciais efectuadas en datas 19/06/2015 e 30/12/2016, elévase á Xunta
de Goberno Local a seguinte:
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PROPOSTA DE ACORDO:
PRIMEIRO: Declarar a urxencia para proceder a provisión interina dunha praza de oficial
condutor/a, encadrada dentro do persoal laboral, asociada a un posto de traballo coa
mesma denominación, cód. retributivo 233, actualmente vacante no Servizo de Parque
Móbil, cód. 445. e que figura na Relación de Postos de Traballo do Concello de Vigo, vixente
na actualidade e, en consecuencia, autorizar o gasto de 20.431,29€ (dos que 15.531,20€
corresponden a retribucións e, 4.900,09 a seguridade social a cargo da Empresa), con cargo
ao programa orzamentario 920.0, partida 130.00.00, para facer fronte aos referidos
nomeamentos, consideradas as urxentes necesidades existentes no Servizo do Parque
Móbil acreditadas no expediente administrativo.
SEGUNDO: Contratar interinamente con cargo a referida praza vacante de Oficial condutor,
á D. ALFONSO PUENTE VEIGA, con DNI 36.136.039-A, na súa condición de seguinte
aspirante que superou tódolos exercicios da oposición e obtivo a máxima cualificación, na
última convocatoria para a provisión de prazas de oficial condutor correspondente a oferta
de emprego público do ano 2010-2011, de conformidade coas bases xerais da mesma e ao
abeiro do disposto nos artigos 7 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) e, o artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro polo que se
aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores e 4 do Real Decreto 2720/1998, do
18 de decembro. Dita contratación non produce efectos, no que respecta ó encadeamento
de contratos a que se refire o art. 15.5 do Estatuto dos Traballadores, toda vez que se trata
dun contrato de interinidade con cargo a posto vacante que figura na oferta de emprego
público correspondente ao ano 2016, aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión
de 08 de abril de 2016, publicada no BOP de 27/04/16 e no DOG nº 86 de 06/05/16,
modificada por acordo da Xunta de Goberno Local de 02/12/16, publicado no BOP de
22/12/16 e no DOG de 28 de decembro seguinte, pendente de execución.
TERCEIRO: Dispoñer que ao interesado formalizaráselle contrato laboral-temporal de
interinidade, ó abeiro do disposto nos artigos 15.1.c), do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de
23 de outubro polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto dos Traballadores e R.D.
2720/98, debendo subscribilo seu contrato laboral-temporal de interinidade no prazo dun
mes a contar desde o seguinte á notificación da presente acordo e, percibindo como
retribucións o importe do soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga
extraordinaria do posto cód. 233-oficial condutor vacante na Relación de Postos de traballo
vixente na actualidade e, sendo adscrito a o Servizo do Parque Móbil, cód. 445,
extinguíndose automaticamente no momento en que se cubra definitivamente a praza de
oficial condutor, previa resolución do procedemento selectivo, competititivo e público incluído
na Oferta de Emprego correspondente ao ano 2016, aprobada pola Xunta de Goberno Local
na súa sesión de 08 de abril de 2016, publicada no BOP de 27/04/16 e no DOG nº 86 de
06/05/16, modificada por acordo da Xunta de Goberno Local de 02/12/16, publicado no BOP
de 22/12/16 e no DOG de 28 de decembro seguinte.
CUARTO: A xornada laboral do traballador nomeado desenvolverase preferentemente de
luns a venres, en xornada continuada de mañá -07,30 a 15 h- ou en xornada de tarde se así
o precisasen 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
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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.
QUINTO: Notificar o presente acordo ao interesado, a Xefe do Parque Móbil, ao Xefe da
Area e ao Xefe do Servizo Administrativo da Área de Fomento, 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.

E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
vinte e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O SEGUNDO TENENTE DE ALCALDE, (Resolución do 4/04/17)
David Regades Fernández.
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