ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 21 de setembro de 2017
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
D. Carlos López Font
D. Cayetano Rodríguez Escudero.
Dª. Olga Alonso Suárez
D. Angel Rivas González.
D. Jaime Aneiros Pereira.

NON ASISTEN:

Dª Mª. Carmen Silva Rego
D. David Regades Fernández
Mª José Caride Estévez
Dª. Mª. Isaura Abelairas Rodríguez

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e trinta minutos do día vinte e un de
setembro 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. 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(979).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
.
2(980).DECLARACIÓN
DE
DISPOÑIBILIDADE
DE
CRÉDITO
E
AUTORIZACIÓN PARA AMPLIACIÓN DE AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES DE
COMEDOR PARA O CURSO 2017-2018. EXPTE. 146323/301.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
20/09/17, dáse conta do informe-proposta do 19/09/17, asinado pola diplomada en
Traballo Social, a xefa do Servizo de Benestar Social, a concelleira delegada de
Política Social e o concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda, que di o
seguinte:
I ANTECEDENTES
1.-A Xunta de Goberno Local, na súa sesión extraordinaria e urxente do 30.05.2016,
acordou aprobar as «BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE AXUDAS
MUNICIPAIS DE LIBROS, MATERIAL ESCOLAR E COMEDOR PARA ALUMNOS/AS DE
CENTROS DOCENTES PÚBLICOS E PRIVADOS CONCERTADOS DE EDUCACIÓN
INFANTIL (2ª ETAPA), EDUCACIÓN PRIMARIA E SECUNDARIA, DO CONCELLO DE
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VIGO – CURSO 2016-2017», elaboradas polo Departamento de Benestar social do Concello
de Vigo (Exp. Nº 120543/301).
2.- A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria e urxente do 21 de novembro de
2016, resolveu a concesión das axudas municipais de libros e material escolar curso
2016-2017, distrubuíndose o gasto en 108.800 euros para libros e material escolar e
433.343,76 euros para axudas municipais de comedor, dos que 375.780,80 pagáronse con
cargo ao orzamento de 2016 e 714.219,20 serían con cargo ao RCFUT 201600058563 do
orzamento de 2017.
3.- Con data 21 de xullo de 2017 xustificouse o último libramento das axudas municipais de
comedor, curso 2016-2017, quedando un sobrante sin utilizar que ascende a 113.962,80
euros.
4.- Sendo preciso dispoñer dunha contía adicional para a resolución das axudas de libros
e material escolar curso 2017-2018, e posto que se dan as circunstancias do artígo 58 2.
a) 3º do Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, propónse á Xunta de
Goberno Local a declaración de dispoñible de parte do saldo non utilizado de acordo coa
seguinte distribución:
Libros e material escolar curso 2017-2018 con cargo ao orzamento 2017….. 2.540.00
euros.
Comedor curso 2017-2018 con cargo ao orzamento 2017………………...110.924,29 euros
Comedor curso 2017-2018 con cargo ao orzamento 2018………………... 25.033,12euros.
II. PROPOSTA DE ACORDO
Polo exposto anteriormente, propónse á Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte,
«ACORDO:
PRIMEIRO.- Declarar dispoñible a contía de 113.464,29 do importe sobrante na aplicación
orzamentaria 2310.4810000 “Becas,libros,comedor” ao non terse utilizado na súa totalidade
o autorizado para o curso 2016-2017 (A-201700008568 de 714.219,20 euros).
SEGUNDO.- Autorizar o gasto de 138.497,41 euros con cargo á aplicación orzamentaria
2310.481.00.00 para axudas municipais escolares de comedor curso 2017-2018. Desta
cantidade 113.464,29 euros imputaránse ao exercicio 2017 e o resto, 25.033,12 euros ao
exercicio 2018. A contía do ano 2018 quedará supeditada á dispoñibilidade orzamentaria
dese exercicio. As dúas cantidades serán pagadas mediante libramento a xustificar que se
ingresará na conta habilitada do Departamento Benestar social.

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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3(981).NOMEAMENTO INTERINO DUN/DUNHA ENXEÑEIRO INDUSTRIAL,
BAIXO A MODALIDADE PREVISTA NO ART. 10.1.A DO RDL 5/2015 DO 30 DE
OUTUBRO DO TREBEP, CON CARGO A PRAZA VACANTE DA OEP 2016 PARA
A ÁREA DE FOMENTO. EXPTE.30616/220
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
20/09/17, dáse conta do informe-proposta de data 19/09/17, asinado polo técnico de
Organización e Planificación de Recursos Humanos, a xefa da Área de Recursos
Humanos e Formación e o concelleiro 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 funcionario ( 35 prazas, 27 delas pola quenda libre e 8 por promoción interna).

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.
Xeral

Administrativa

---------

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

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

S.extr.urx. 21.09.17

Nº Vacantes

Denominación

Grupo

Escala

Subescala

Clase

Tanda Acceso

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.
O concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal, mediante instrución de servizo de data 15 de setembro 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 da
referida praza vacante de enxeñeiro/a industrial incluída na Oferta de Emprego Público correspondente ao ano
2016, previsto no artigo 10.1.a). 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, extinguíndose automaticamente no momento
en que se cubra definitivamente dita 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 18/09/2017, 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:
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 atopa a existencia de prazas vacantes
cando non sexa posible a súa cobertura por funcionarios de carreira (apartado a). 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
nomeamento de funcionarios/as de carreira en execución da Oferta de Emprego correspondente ao ano 2016.
O apartado 4 do artigo 10 do TREBEP establece que no suposto previsto na letra a) do apartado 1 deste artigo,
as prazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluírse na oferta de emprego
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correspondente ao exercicio en que se produce o seu nomeamento e, se non fose posible, na seguinte, salvo
que se decida a súa amortización. No caso actual a citada praza 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.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ao corpo ao que pertenza a vacante, neste caso
(posto cód. 281-Enxeñeiro/a Industrial), adscrito ao Servizo de Electromecánicos, cód. 444, 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 –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 -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.
II. Xustificación da necesidade e urxencia:
O nomeamento interino proposto dun/dunha enxeñeiro/a industrial, supón un gasto de 56.576,54€ anuais,
incluído o custe 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. 281-Enxeñeiro/a Industrial), 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 para o que resta do ano 2017 será de 16.501,49€, toda vez hai que imputalo a un máximo de 3,5
meses.
O referido gasto imputarase con cargo a praza vacante existente no Servizo de Electromecánicos, cód. 444,
programa funcional 165.0, por un importe de 16.501,49€, prevista no vixente orzamento para o ano 2017, dentro
do Capítulo I de gastos, incluído o custe da 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. 281-Enxeñeiro/a industrial), 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. A xornada laboral da traballadora nomeada desenvolverase preferentemente de luns a venres, en
horario de mañá ou tarde, segundo ás necesidades do Servizo que garantan ós 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.
A prestación deste servizo considérase como obrigatorio e prioritario, sendo unha das competencias propias das
recollidas no art. 25.1.d) da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de
decembro, o que se fai constar, segundo o disposto na Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes
derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da
Administración Local, en relación coa mesma e, nas Instrucións en materia de planificación e xestión de recursos
humanos para o ámbito do Concello de Vigo derivadas da aplicación das previsións contidas nas anteriores leis,
aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 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
Segundo consta no escrito de petición tanto da xefatura do Servizo onde se atopa a vacante, así como na
instrución do concelleiro delegado de Xestión Municipal de data 15/09/2017 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 urxentes e inaprazables das restrinxidas
aos sectores, funcións e categorías profesionais que se consideran prioritarios ou que afectan ao funcionamento
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dos servizos públicos esenciais, de acordo co esixido no artigo 19 da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos
Xerais do Estado para o exercicio 2017, considerándose a prestación deste Servizo como esencial, obrigatorio e
prioritario, sendo unha das competencias propias das recollidas no art. 25.2.d) da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras a
modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, o que se fai constar, segundo o disposto na Lei
5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, do 27 de decembro,
de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, en relación coa mesma e, nas Instrucións en
materia de planificación e xestión de recursos humanos para o ámbito do Concello de Vigo derivadas da
aplicación das previsións contidas nas anteriores leis, aprobadas pola Xunta de Goberno Local, na súa sesión de
data 29 de xaneiro de 2016, a propósito da clarificación das competencias das Entidades Locais distintas das
propias e das atribuídas por delegación.
A urxencia do nomeamento proposto queda acreditada no escrito asinado polo Xefe do Servizo Administrativo e
Control orzamentario, que así mesmo conta coa conformidade do Concelleiro delegado da Área de Fomento, así
como na propia Instrución de Servizo do Concelleiro-Delegado de Xestión Municipal de data 15/09/2017 que
figura anexado ao expediente.
III. Proposta de gasto:
De acordo co informe económico que consta no expediente, o nomeamento interino proposto dunha enxeñeira
industrial, supón un gasto de 56.576,54€ anuais, incluído o custe 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. 281-Enxeñeiro/a Industrial), 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 para o que resta do ano 2017 será de
16.501,49€, toda vez hai que imputalo a un máximo de 3,5 meses. O referido gasto imputarase con cargo a
praza vacante existente no Servizo de Electromecánicos, cód. 444, programa funcional 165.0, por un importe de
16.501,49€, prevista no vixente orzamento para o ano 2017, dentro do Capítulo I de gastos, incluído o custe da
Seguridade Social a cargo da Empresa.
IV. Verificación das listas de reserva:
Neste intre, existe unha bolsa de emprego que permite os nomeamentos interinos previstos no artigo 10.1 do
TREBEP como enxeñeiros industriais, que foi aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión ordinaria de
10/02/2017 (expte. 29401/220), aprobada a proposta do Órgano de Selección segundo a súa acta de data 01 de
febreiro anterior, correspondendo nomeamento de Dª. BEGOÑA ARRANZ GONZÁLEZ, DNI **.***355-J,
aspirante que figura como primeira reserva cunha puntuación de 19.6875 puntos, a cal aceptou expresamente
optar ao referido nomeamento interino segundo o disposto no artigo 10.1.a) 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,
acreditando neste Área de Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño da praza.
Así mesmo na base VII da convocatoria establecíase que "os/as aspirantes que superen tódalas probas de que
consta o proceso selectivo convocado formarán parte dunha bolsa de emprego, ordenada en función da
puntuación obtida (de maior a menor cualificación final obtida) aos efectos de poder ser hipoteticamente
nomeados/as como persoal interino por calquera das circunstancias previstas no artigo 10.1 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)".
Compre 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. 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.
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
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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:
PROPOSTA DE ACORDO:
PRIMEIRO: Declarar a urxencia para proceder a provisión interina dunha praza de Enxeñeiro Industrial, Escala
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Superior, integrada no subgrupo A1 de Titulación, ao abeiro
do exposto no artigo 10.1.a) do TREBEP e, en consecuencia, autorizar o gasto por 16.501,49€, incluídos os
custes de Seguridade Social a cargo da Empresa, con cargo ao programa orzamentario 165.0, partidas
120.00.00, 121,00.00 e, 121.01.00, para facer fronte ao referido nomeamento.
SEGUNDO: Nomear funcionaria interina con cargo á praza vacante de Enxeñeiro/a Industrial, a Dª. BEGOÑA
ARRANZ GONZÁLEZ, DNI **.***355-J, na súa condición de primeira aspirante que superou tódolos exercicios
da bolsa de emprego de Enxeñeiros/as Industriais que foi aprobada pola Xunta de Goberno Local na súa sesión
ordinaria de 10/02/2017 (expte. 29401/220), aprobada a proposta do Órgano de Selección segundo a súa acta
de data 01 de febreiro anterior, e no disposto no artigo 10.1.a) 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).
TERCEIRO: Dispoñer que o referido nomeamento farase de conformidade co disposto no Art. 10.1.a) do
TREBEP, extinguíndose automaticamente no momento en que se cubra definitivamente dita 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, percibindo como retribucións o importe do soldo,
retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto Cód. 281-Enxeñeiro/a
Industrial.
CUARTO: Establecer que a xornada laboral da funcionaria interina nomeada desenvolverase 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.
QUINTO: Notificar o presente acordo á aspirante nomeada, a xefatura de Servizo Administrativo e Control
Orzamentario, 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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4(982).NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS
DUN/DUNHA ENXEÑEIRO INDUSTRIAL, BAIXO A MODALIDADE PREVISTA NO
ART. 10.1.D DO RDL 5/2015 DO 30 DE OUTUBRO DO TREBEP, POR UN PRAZO
MÁXIMO DE SEIS MESES PARA O SERVIZO DE MONTES, PARQUES E
XARDÍNS. EXPTE. 30433/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
20/09/17, dáse conta do informe-proposta de data 19/09/17, asinado polo técnico de
Organización e Planificación de Recursos Humanos, a xefa da Área de Recursos
Humanos e Formación e o concelleiro de Xestión Municipal e Persoal, que di o
seguinte:
1.- ANTECEDENTES
Con data 13 de xuño de 2017, o Xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns e mailo xefe
da Área de Fomento, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Parques e Xardíns,
Comercio, Participación Cidadá e Distritos, remite oficio manifestando a urxente necesidade
de proceder ao nomeamento interino dun funcionario interino por acumulación de tarefas da
Bolsa de efectivos de Enxeñeiro Industrial, para supervisar o cumprimento das funcións
encomendadas ao Servizo en relación as obras en zonas verdes, pistas deportivas, parques
infantís, bilsaludables, etc.
En resposta a dita petición, o concelleiro-delegado da área de Xestión Municipal, mediante
instrución de servizo de data 08 de agosto de 2017, solicitou a Área de Recursos Humanos
e Formación o inicio de expediente administrativo para proceder a maior brevidade posible a
correspondente proposta de nomeamento interino por acumulación de tarefas a Xunta de
Goberno lLocal, dun/dunha enxeñeiro/a industrial previsto 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, por un período máximo de seis meses, finalizando a relación
de servizo transcorrido dito período, xustificada nas necesidades da Área de Montes,
Parques e Xardíns, nos termos da solicitude dos seus responsables de data 13 de xuño de
2017.
En cumprimento do ordenado, con data 18/09/2017, 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 por exceso ou acumulación de tarefas:
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 atopa o exceso ou acumulación de
tarefas polo prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses (apartado d).
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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 exceso ou acumulación de
tarefas por un prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ao corpo ao que pertenza a
vacante, neste caso (posto cód. 281-Enxeñeiro industrial, adscrito a Área de Fomento, (cód.
440) 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 laboral do
traballador nomeado desenvolverase preferentemente de luns a venres, en xornada
continuada de mañá -07,30 a 15,00 horas-, 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.
II. Xustificación da necesidade e urxencia:
Segundo consta no escrito de petición dos técnicos responsables do servizo, asi como na
instrución de servizo do concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal de 08/08/2017 e no
informe do funcionario informante, resulta acreditado que o presente é un dos casos
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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, dacordo co esixido no artigo 19 da Lei 3/2017,
de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 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 o
Medio Ambiente Urbano (parques e xardíns públicos) de titularidade do concello, como servizo
público esencial, obrigatorio e prioritario, sendo unha das competencias propias das recollidas
no art. 25.1.b) 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 do Xefe do
Servizo de Montes, Parques e Xardíns e mailo xefe da Área de Fomento, conformado polo
concelleiro-delegado da Área de Parques e Xardíns, Comercio, Participación Cidadá e
Distritos, que figura no expediente.
III. Proposta de gasto:
De acordo co informe económico que consta no expediente, o nomeamento interino
proposto por un período máximo de seis meses, dun/dunha enxeñeiro/a industrial para a
Área de Parques e Xardíns, supón un gasto de 21.532,26€, con cargo á partida
920.0.0.140.000.00 - outras modalidades nomeamento persoal non permanente. De dita
cantidade 12.560,49 € corresponden ao presente exercicio orzamentario (3,5 meses) e,
8.971,77 € (2,5 meses) ao vindeiro exercicio 2018, e ao que haberá que engadirse a
cantidade de 6.989,40€ 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. 281Enxeñeiro/a industrial), 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 de nomeamento persoal non permanente”, prevista no vixente orzamento para
o ano 2017, dentro do Capítulo I de gastos.
IV. Verificación das listas de reserva:
Segundo consta no informe técnico-económico que obra no expediente, neste intre, existe
unha bolsa de emprego que permita os nomeamentos interinos prevfistos no artigo 10.1 do
TREBEP como enxeñeiros/as industriais, que foi aprobada pola Xunta de Goberno Local na
súa sesión ordinaria de 10/02/2017, expte. 29401/220, aprobada a proposta do Órgano de
Selección segundo a acta de data 01 de febreiro anterior, correspondendo nomeamento de
Dª. ROBERTO CARLOS GONZALEZ FERNÁNDEZ, DNI **.***.134-V, aspirante que figura
como segundo reserva cunha puntuación de 16.5830 puntos, o cal aceptou expresamente
optar ao referido nomeamento interino por acumulación de tarefas segundo o 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, acreditando neste Área
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de Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño do posto,
significando que a aspirante que figura no primeiro lugar da referida lista Dª- BEGOÑA
ARRANZ GONZÁLEZ, DNI **.***.355-J, presta servizo na actualidade neste Concello como
enxeñeira industrial con carácter interino por acumulación de tarefas.
Consultados os datos que constan no programa informático de xestión de persoal, verifícase
que o aspirante proposto
Sr. González Fernández, nunca prestou servizos neste
concello, polo que está en condicións de ser nomeado.
Consultados os datos que constan no programa informático de xestión de persoal, verifícase
que a aspirante proposta Sr. González Fernández nunca prestou servizos neste concello,
polo que está en condicións de ser nomeado.
Así mesmo na base VII da convocatoria establecíase que "os/as aspirantes que superen
tódalas probas de que consta o proceso selectivo convocado formarán parte dunha bolsa
de emprego, ordenada en función da puntuación obtida (de maior a menor cualificación
final obtida) aos efectos de poder ser hipoteticamente nomeados/as como persoal interino
por calquera das circunstancias previstas no artigo 10.1 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)".
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.
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:
PROPOSTA DE ACORDO:
PRIMEIRO: Declarar a urxencia no nomeamento dun/dunha funcionario/a interino/a por
acumulación de tarefas, como Enxeñeiro/a Industrial, subgrupo A1 de Titulación, ao abeiro
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do exposto no artigo 10.1.d) do TREBEP, por un período máximo de seis meses, finalizando
a relación de servizo transcorrido dito período, xustificada nas necesidades da Área de
Fomento, cód. 440 e, en consecuencia, autorizar o gasto por 21.532,26€, con cargo á
partida 920.0.0.140.000.00 - outras modalidades nomeamento persoal non permanente. De
dita cantidade 12.560,49 € corresponden ao presente exercicio orzamentario (3,5 meses) e,
8.971,77 € (2,5 meses) ao vindeiro exercicio 2018, xunto cos custos de Seguridade Social
reflectidos no informe técnico, con cargo á partida orzamentaria 920.0.140.00.00, para facer
fronte aos referidos nomeamentos.
SEGUNDO: Nomear funcionario interino por acumulación de tarefas como Enxeñeiro
Industrial, por un período máximo de seis meses, á Dª. ROBERTO CARLOS GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ, DNI **.***.134-V, na súa condición de segundo aspirante da Bolsa de
Emprego de Enxeñeiros/as Industriais formada por acordo da Xunta de Goberno Local na
súa sesión de 10/02/2017, derivada do proceso selectivo autorizado polo mesmo Órgano na
súa sesión de 11/12/2015, expte. 27060/220, 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).
TERCEIRO: Dispoñer que o referido nomeamento faranse de conformidade co disposto no
Art. 10.1.d) do TREBEP, rematando cando transcorran os seis meses dende a data do
nomeamento nos termos legalmente previstos, percibindo como retribucións o importe do
soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto
Cód. 281-Enxeñeiro/a Industrial, sendo adscrita a Área de Fomento (cód. 440), 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.
CUARTO: Establecer que a xornada laboral do funcionario interino nomeado unha vez
tomada posesión, será preferentemente de luns a venres, en xornada continuada de mañá
-07,30 a 15,00 horas-, 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.
QUINTO: Notificar o presente acordo ao aspirante nomeado, ao Xefe da Área de Fomento,
ao Xefe do Servizo de Montes, Parques e Xardíns, á Intervención Xeral, ao persoal técnico
da Área de Recursos Humanos e Formación 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.
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Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.

5(983).NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS
DUN/DUNHA OFICIAL XARDINEIRO E DUN/DUNHA AXUDANTE DE OFICIOS,
BAIXO A MODALIDADE PREVISTA NO ART. 10.1.D DO RDL 5/2015 DO 30 DE
OUTUBRO DO TREBEP, POR UN PRAZO MÁXIMO DE SEIS MESES PARA O
SERVIZO DE MEDIO AMBIENTE. EXPTE. 30404/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do
21/09/17, dáse conta do informe-proposta de data 20/09/17, asinado polo técnico de
Organización e Planificación de Recursos Humanos, a xefa da Área de Recursos
Humanos e Formación e o concelleiro de Xestión Municipal e Persoal, que di o
seguinte:
ANTECEDENTES
Con data 06 de xuño de 2017, o Xefe do Servizo de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo,
coa conformidade da Concelleira-delegada da Área de Medio Ambiente e Xuventude, remite
oficio manifestando a urxente necesidade de proceder ao nomeamento interino por
acumulación de tarefas dun oficial xardineiro e dun axudante de oficios para a brigada do
dito Servizo, que garanta a correcta prestación do mesmo.
En resposta a dita petición, o concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, mediante
instrución de servizo de data 02 de agosto de 2017 solicitou á Área de Recursos Humanos e
Formación o inicio de expediente administrativo para proceder a maior brevidade posible á
correspondente proposta de nomeamento interino por acumulación de tarefas á Xunta de
Goberno Local dun oficial xardineiro e dun axudante de oficios por acumulación de tarefas,
previsto 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, por un período
máximo de seis meses, finalizando a relación de servizo transcorrido dito período,
xustificada nas necesidades do Servizo de Medio Ambiente, nos termos da petición
realizada polo seu xefe de Servizo de data 06 de xuño de 2017.
En cumprimento do ordenado, con data 20/09/2017, 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 por exceso ou acumulación de tarefas:
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
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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 atopa o exceso ou acumulación de
tarefas polo prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce meses (apartado d).
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 exceso ou
acumulación de tarefas por un prazo máximo de seis meses, dentro dun período de doce
meses.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ao corpo ao que pertenza a
vacante, neste caso (posto cód. 234-Oficial Xardineiro/a e, 147-Axudante de Oficios, 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 TRLEBEP 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
preferentemente de luns a domingo, en horario de mañá ou tarde, segundo ás necesidades
do Servizo que garantan ós 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.
II.- Xustificación da necesidade e urxencia:
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Segundo consta no escrito do Xefe do Servizo de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo,
que conta coa conformidade da Concelleira-delegada da Área da Área de Medio Ambiente
e Vida Saudable de data 06 de xuño de 2017, así coma na instrución do concelleiro
delegado de Xestión Municipal de data 02 de agosto actual, 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 19 da Lei 3/2017, de 27 de xuño, de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio
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 as 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 do servizo de medio ambiente
urbano, como servizo público esencial, obrigatorio e prioritario, sendo unha das
competencias propias das recollidas no art. 25.2.b) e 26.2.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, tras
a modificación operada pola Lei 27/2013, do 27 de decembro, polo que se informa
favorablemente aos devanditos nomeamentos, tendo en conta a minoración que supón nos
créditos correspondentes a postos vacantes.
III. - Proposta de gasto:
De cordo co informe económico que consta no expediente, o nomeamento interino proposto
por un período máximo de seis meses, dun/dunha oficial xardineiro/a e dun/dunha axudante
de oficios para o Servizo de Medio Ambiente, supón un gasto de 22.504,44€, dos que
12.002,37€ corresponden ao ano 2017 (3.20 meses), e 10.502,07€ con cargo a vindeiro
orzamento 2018 (2,80 meses) e, ao que haberá que engadirse a cantidade de 7.648,50€ en
concepto de Seguridade Social a cargo da Empresa, polo que este importe minguará
necesariamente os importes das modificacións propostas.
O referido gasto imputarase con cargo a partida orzamentaria 920.0.140.00.00 "outras
modalidades de nomeamento persoal non permanente", prevista no vixente orzamento 2017
aprobado para o vixente exercicio, dentro do Capitulo I de gastos.
IV. - Verificación das listas de reserva:
Segundo consta no informe técnico-económico que obra no expediente en execución da
oferta de emprego público deste Concello correspondente ao ano 2008, tiveron lugar as
probas selectivas para a cobertura en réxime laboral fixo de catro prazas de oficial
xardineiro pola quenda libre, figurando na acta do órgano de selección de data oito de xuño
de 2011, a correspondente proposta de contratación, formalizando contrato laboral fixo con
data 10 e 17 de agosto de 2011 no caso dos oficiais xardineiros, trala autorización da Xunta
de Goberno Local na súa sesión de 5 de agosto de 2011. Na referida proposta do Órgano de
Selección, figura a relación dos oito aspirantes que a efectos do previsto no artigo 61.8 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, 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
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interino ou laboral. Significar neste caso que neste intre esta lista atópase esgotada, ben
por renuncia voluntaria dos seus integrantes o prestar servizo na actualidade neste concello.
Por outro lado, a Xunta de Goberno Local, na súa sesión extraordinaria e urxente de data
23/03/2017, aprobou as bases reitoras do proceso selectivo para a formación de bolsas de
emprego, que permitan os nomeamentos interinos previstos 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 de Instalacións municipais,
oficiais Coidadores de mantemento, vixilancia e control de Vigozoo, oficiais Desinfectores,
Oficiais Electricistas, Oficiais Ferreiros, Oficiais Fontaneiros, Oficiais Xardineiros e
Operadores/as Informáticos, expte. 27845/220, e que foron publicadas no Boletín Oficial da
Provincia de Pontevedra nº 64 en data 31 de marzo de 2017.
Na base IV da convocatoria establecíase que unha vez rematadas as probas selectivas e
sumadas as cualificacións correspondentes a cada unha das probas realizadas de que
consta esta oposición, farase pública a relación de aspirantes que formarán parte da lista de
substitucións por orde de puntuación de maior a menor, en condicións de ser nomeados/as
funcionarios interinos/as 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 EBEP.
Así mesmo na base VII establecíase que os/as aspirantes que superen tódalas probas de
que consta o proceso selectivo convocado formarán parte dunha bolsa de emprego,
ordenada en función da puntuación obtida (de maior a menor cualificación final obtida) aos
efectos de poder ser hipoteticamente nomeados/as como persoal interino por calquera das
circunstancias previstas no artigo 10.1 Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do
Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e, normativa de
concordante aplicación.
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 13 de xullo de 2017, acordou a formación
dunha bolsa de emprego de oficiais xardineiros/as, derivada do proceso selectivo autorizado
polo mesmo Órgano na súa sesión de 23/03/2017, expte. 30297/220, figurando no referido
acordo a relación de aspirantes que a efectos do previsto no artigo 10.1 do R.D. Lexislativo
5/2015 de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei 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.
Aos efectos de poder efectuar a proposta, seguindo estritamente a orde da Bolsa de
Emprego a que se refire o parágrafo anterior, e consultados os datos que obran nesta Área,
corresponde o nomeamento como oficial xardineiro/a por acumulación de tarefas, do
aspirante da lista a que se refire o anterior parágrafo, núm. 1.-DAPENA PINTOS, PABLO ,
DNI **.***.520-A, que aceptou expresamente optar ao referido nomeamento interino como
oficial xardineiro por acumulación de tarefas segundo o 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, acreditando neste Área de Recursos Humanos
os requisitos e demais condicións para o desempeño do posto.
Consultados os datos que obran no programa informático de xestión de persoal, verifícase
que o referido aspirante proposto como oficial xardineiro, está en condicións de ser
nomeado ao non acreditarse que o mesmo teña prestado servizos neste Concello no
Subgrupo C2.
Asi mesmo, en execución da última oferta de emprego público deste Concello tiveron lugar
as probas selectivas para a cobertura en réxime laboral fixo de vintesete prazas de
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Axudantes de oficios, figurando na acta do tribunal de data 26 de decembro de 2011 a
correspondente proposta de contratación, formalizando contrato laboral fixo con data 1 de
febreiro de 2012, trala autorización da Xunta de Goberno Local de 20 de xaneiro anterior.
Na referida proposta do Órgano de Selección, figura a relación de aspirantes que a efectos
do previsto no artigo 61.8 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado
Público (actualmente no mesmo artigo do R.D. Lexislativo 5/2015 de 30 de outubro, polo
que se aproba o Texto Refundido da Lei 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.
Aos efectos de poder efectuar a proposta, seguindo estritamente a orde da Bolsa de
Emprego a que se refire o parágrafo anterior, e consultados os datos que obran nesta Área,
corresponde o nomeamento como axudantes de oficios por acumulación de tarefas, do
aspirante da lista a que se refire o anterior parágrafo, núm. 8-COUSO SUÁREZ, ENRIQUE
FERNANDO, DNI **.***.235-N, que aceptou expresamente optar ao referido nomeamento
interino como axudante de oficios por acumulación de tarefas segundo o 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, acreditando neste Área de
Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño do posto.
Consultados os datos que obran no programa informático de xestión de persoal, verifícase
que o referiido aspirante proposto como axudante de oficios Sr. Couso Suárez, están en
condicións de ser nomeado ao acreditarse que fai mais de seis meses que remataron o seu
último nomeamento como axudante de oficios en datas 21/12/16, con ocasión da aprobación
do expediente núm. 28284/220, polo que está en condicións de ser novamente nomeado.
Nas bases xerais correspondentes a Oferta de Emprego correspondente ao ano 2008,
aprobadas pola Xunta de Goberno Local na súa sesión de 28 de maio, 5 de agosto e 24 de
setembro de 2010, BOP de 19 de xullo de 2010 e DOG de 17 de novembro de 2010,
acordouse expresamente que “os/as aspirantes que superen tódalas probas de que
consta o proceso selectivo convocado sen dereito a obter praza, formarán parte
dunha lista de substitucións, ordenada en función da puntuación obtida (de maior a
menor cualificación final obtida) aos efectos de poder ser hipoteticamente nomeados
interinamente como funcionarios/as interinos/as polas circunstancias previstas no
artigo 10.1 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, e
normativa de concordante aplicación e da lexislación vixente.”
Así mesmo, nas bases xerais do proceso selectivo da Bolsa de Emprego de oficiais
xardineiros/as autorizado pola Xunta de Goberno na súa sesión de 23/03/2017, expte.
27845/220, acordouse expresamente que “os/as aspirantes que superen tódalas probas de
que consta o proceso selectivo convocado formarán parte dunha bolsa de emprego,
ordenada en función da puntuación obtida (de maior a menor cualificación final obtida) aos
efectos de poder ser hipoteticamente nomeados/as como persoal interino por calquera das
circunstancias previstas no artigo 10.1 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do
Empregado Público e, normativa de concordante aplicación. A referida lista servirá como
lista suplementaria da derivada da execución da última oferta de emprego público e, terá
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, non
podendo superar un máximo de tres anos”.
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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.
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 Area 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:
PROPOSTA DE ACORDO:
PRIMEIRO: Declarar a urxencia no nomeamento de dous funcionarios/as interinos/as por
acumulación de tarefas, como oficial xardineiro/a e axudante de oficios, ao abeiro do
exposto no artigo 10.1.d) do TREBEP, por un período máximo de seis meses, finalizando a
relación de servizo transcorrido dito período, xustificada nas necesidades do Servizo de
Medio Ambiente, contidas no escrito do 06 de xuño de 2017 e, en consecuencia, autorizar o
gasto por importe de 22.504,44€, (da referida cantidade, 12.002,37€ corresponden ao
presente exercicio orzamentario (3,2 meses) e, 10.502,07 € (2,8 meses) ao vindeiro
exercicio 2018), xunto aos custos de Seguridade Social reflectidos no informe técnico, con
cargo á partida orzamentaria 920.0.140.00.00, para facer fronte aos referidos nomeamentos.
SEGUNDO: Nomear como funcionario interino por acumulación de tarefas por un período
máximo de seis meses, a D. PABLO DAPENA PINTOS, DNI **.***.520-A, como oficial
xardineiro, na súa condición de primeiro aspirante da Bolsa de Emprego de oficiais de
oficios-xardineiros/as formada por acordo da Xunta de Goberno Local na súa sesión de
13/07/2017, derivada do proceso selectivo autorizado polo mesmo Órgano na súa sesión de
23/03/2017, expte. 27845/220, 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).
SEGUNDO: Nomear como funcionario interino por acumulación de tarefas por un período
máximo de seis meses, a D. ENRIQUE FERNANDO COUSO SUÁREZ, DNI **.***.235-N,
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como Axudante de oficios, na súa condición de seguinte aspirante nas listas de reserva
derivadas da execución da Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2008, 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 no
Art. 10.1.d) do TRLEBEP, rematando cando transcorran os seis meses dende a data do
nomeamento nos termos legalmente previstos, percibindo como retribucións o importe do
soldo, retribucións complementarias e a parte proporcional da paga extraordinaria do posto
Cód. 234-Oficial xardineiro e, 147-Axudante de Oficios, respectivamente, sendo adscritos ao
Servizo de Medio Ambiente, cód. 215, 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 dos funcionarios interinos nomeados
desenvolverase preferentemente de de luns a domingo, en horario de mañá ou tarde,
segundo ás necesidades do Servizo que garantan ós 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 aos aspirantes nomeados, ao Xefe do Servizo de Medio
Ambiente, Sanidade e Consumo, á Intervención Xeral, á Xefa de Negociado de Seguridade
Social, ao persoal técnico da Área de Recursos Humanos e Formación 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.

6(984).EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DA COBERTURA DO SEGURO
DE RISCOS DIVERSOS DA FLOTA DE VEHÍCULOS DE MOTOR DE
TITULARIDADE DO CONCELLO DE VIGO. EXPTE. 12550/445.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe xurídico de 28/08/17, e o
informe de fiscalización do 20/09/17, dáse conta do informe-proposta de data
6/09/17, asinado polo xefe do Servizo Administrativo e de Control Orzamentario, o
xefe da Unidade de Mantemento de Viais municipais, o xefe da Área de
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Investimentos, o concelleiro delegado da Área de Fomento e o concelleiro delegado
de Orzamentos e Facenda, que di o seguinte:
I.- Antecedentes.
Á vista da próxima finalización do vixente contrato para o aseguramento da flota municipal
(expte. 7969-445), subscrito con MAPFRE FAMILIAR COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGURO S.A., e de acordo coas obrigas do Concello de Vigo como titular dos
vehículos que compoñen a flota municipal, iniciouse o proceso para a contratación dun novo
contrato para o aseguramento da flota de vehículos municipais, que recolla todas as
coberturas obrigatorias e aquelas específicas derivadas das actuacións e funcións dos
vehículos que compoñan a citada flota.
2.- No expediente inclúese a seguinte documentación:
–Informe Xustificativo da necesidade e idoneidade para a contratación da cobertura do
seguro de riscos diversos da flota de vehículos de motor de titularidade do Concello de Vigo,
asinado polo Xefe da Unidade de Mantemento de Viais Municipais de data 12 de maio de
2017.
–Resolución de inicio do expediente do 2º T.Alcalde e Concelleiro Delegado da Área de

Fomento, Contratación e Limpeza de data 31 de maio de 2017.
–Memoria xustificativa para a elaboración do PCAP para a contratación da cobertura do
seguro de riscos diversos da flota de vehículos de motor de titularidade do Concello de Vigo,
asinada polo Xefe da Unidade de Mantemento de Viais Municipais e polo Xefe do Servizo
Administrativo e Control Orzamentario, polo Xefe da Área de Inversións e polo 2º T. Alcalde
e Concelleiro Delegado da Área de Fomento, Contratación e Limpeza de data 22 de xuño de
2017.
–Informe xustificativo do prezo do contrato asinado polo Xefe do Servizo Administrativo e
Control Orzamentario e o Xefe de Area de Investimentos de data 1 de agosto de 2017.
–Prego de prescricións técnicas para a contratación da cobertura do seguro de riscos

diversos da flota de vehículos de motor de titularidade do Concello de Vigo, asinado polo
Xefe da Unidade de Mantemento de Viais Municipais e o Xefe de Area de Investimentos de
data 3 de agosto de 2017.
–Prego de claúsulas administrativas particulares para a contratación por procedemento

aberto da cobertura do seguro de riscos diversos da flota de vehículos de motor de
titularidade do Concello de Vigo, asinado pola Xefa do Servizo de Contratación de data 24
de agosto de 2017.
–Informe favorable da Asesoría Xurídica asinado pola Letrada Titular da Asesoría Xurídica

Municipal de data 28 de agosto de 2017.
II.- Fundamentos técnicos e xurídicos.
Primeiro.- A iniciación do expediente de contratación corresponde ao Órgano de
Contratación (artigo 109.1 TRLCS), que nos municipios de grande poboación, como é o de
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Vigo, é a Xunta de Goberno Local (disposición adicional 2ª. 3 TRLCSP) e, por delegación
deste (acordo da Xunta de Goberno Local de 19 de xuño de 2015), aos concelleiros de Area.
Segundo.- Consta na memoria xustificativa elaborada polo servizo xestor a xustificación dos
requisitos esixidos pola D.A. 6ª da LO 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e
sustentabilidade financeira e disposición adicional 16ª do TRLRFL.
Terceiro.- No expediente xustificase o procedemento elixido para a contratación, así como
os criterios que se terán en conta para a adxudicación do contrato; criterios que se refiren ás
características do obxecto do contrato e nos que se da preponderancia a aqueles que poden
valorarse mediante cifras ou porcentaxes obtidos a través de fórmulas matemáticas
establecidas no PCAP reitor do contrato.
Cuarto.- A Asesoría Xurídica, con data 28 de agosto de 2017 emitiu o informe esixido pola
D.A. Segunda, apartado 7 TRLCSP en sentido favorable.
Sétimo.- A aprobación do expediente de contratación correspóndelle á Xunta de Goberno
Local, na súa calidade de órgano de contratación (D.A. Segunda, apartado 3 TRLCSP),
unha vez se incorpore ao mesmo o documento contable acreditativo da existencia de crédito
adecuado e suficiente para financiación dos servizos obxecto deste contrato, e o informe
favorable de fiscalización a Intervención Xeral, de conformidade co previsto no artigo 109.3
do TRLCSP.
Por todo o exposto, e unha vez se incorporen ao expediente o documento contable e o
informe de fiscalización que van ditos, proponse á Xunta de Goberno Local que adopte o
seguinte acordo:
Primeiro: Aprobar a contratación a través de procedemento aberto, tramitación ordinaria da
cobertura do seguro de riscos diversos da flota de vehículos de motor de
titularidade do Concello de Vigo.
Segundo:Aprobar o prego de prescricións técnicas asinado polo Xefe da Unidade de
Mantemento de Viais Municipais e polo Xefe Área de Inversións de data 3 de
agosto de 2017.
Terceiro: Aprobar o prego de cláusulas administrativas particulares que rexerá a
contratación, asinado pola Xefa do Servizo de Contratación de data 24 de agosto
de 2017.
Cuarto:

Autorizar o gasto por un importe máximo de 489.944,00 €, e aplicación
orzamentaria prevista no PCAP é a 9202.224.00.00 “seguro de vehículos”, de
acordo coa seguinte distribución de anualidades:
•

Ano 2018: 244.972 euros.

•

Ano 2019: 244.972 euros.

QUINTO.- Abrir o procedemento licitatorio para selección do contratista na forma prevista na
lexislación vixente.
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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
trinta e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
me.
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Olga Alonso Suárez.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez
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