ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 10 de setembro de 2019
ASISTENTES:
Membros :
D. Abel Caballero Álvarez
Dª Elena Espinosa Mangana
Dª Mª José Caride Estévez
D. Carlos López Font
D. Abel Losada Álvarez
D. Jaime Aneiros Pereira
Dª Yolanda Aguiar Castro
Dª Patricia Rodríguez Calviño

NON ASISTEN:

Dª Mª Carmen Silva Rego
D. Francisco Javier Pardo Espiñeira

Na Casa do Concello de Vigo, ás nove horas e corenta minutos do día dez de
setembro de dous mil dezanove e baixo a presidencia do Excmo. Sr. alcalde, Sr.
Caballero Álvarez, coa asistencia dos concelleiros/as anteriormente citados,
actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Aguiar Castro, 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(789).- RATIFICACIÓN DA URXENCIA.
A Xunta de Goberno local ratifica a urxencia da sesión.
2(790).PROXECTO DE CONVENIO ENTRE COA DEPUTACIÓN
PROVINCIAL DE PONTEVEDRA PARA O DESENVOLVEMENTO DA FEIRA
INTERNACIONAL DAS TECNOLOXÍAS DO METAL (MINDTECH-2019). EXPTE.
16712/77.
Visto o informe de fiscalización de data 10/09/19, dáse conta do informe xurídicoproposta do 6/09/19, asinado polo
I. No exercicio das súas respectivas competencias, a Deputación Provincial de Pontevedra e
o Concello de Vigo, con data 20 de novembro de 2015, asinaron un Protocolo de
colaboración en orde a afondar na colaboración administrativa entre ambas institucións e,
especialmente, para a cooperación na planificación e execución dos proxectos e actuacións
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que no propio Protocolo se sinalan; entre os que se inclúen, no que ao presente convenio
importa, os encamiñados á promoción da cultura, o apoio ás iniciativas de promoción
turística e á promoción do emprego.
No devandito Protocolo de colaboración se convén que as distintas actuacións nel previstas
se desenvolverán a través de convenios específicos, cuxa execución administrativa, técnica
e contractual corresponderá ao Concello de Vigo, que deberá observar os procedementos
de avaliación e seguimento da execución dos convenios a establecer nestes.
II. A “Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, ASIME)”, achega memoria, para a
realización da primeira FEIRA INTERNACIONAL DAS TECNOLOXÍAS DO METAL
MINDTECH-2019".
III. Nos vixentes Orzamentos do Concello de Vigo, consta creada a partida 2410 4700005
"FEIRA METAL_MINDTECH”, da área de Cultura, Emprego e Participación Cidadá.
IV. En data 03/09/2019, o Concelleiro de Cultura, Emprego e Participación Cidadá, resolveu
iniciar expediente para a elaboración e aprobación por parte do Concello de Vigo e a
Deputación Provincial de Pontevedra, dun convenio para o desenvolvemento da Feira
Internacional das tecnoloxías do Metal Mindtech-2019.
V.- A tal efecto, consta no expediente “MEMORIA XUSTIFICATIVA DO CONVENIO ENTRE
A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE
VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DA FEIRA INTERNACIONAL DAS TECNOLOXÍAS
DO METAL MINDTECH-2019”, asinada pola técnica de administración xeral, co conforme
do Concelleiro de Cultura, Emprego e Participación Cidadá, e borrador de convenio, cuxo
obxecto é articular o réxime de colaboración entre o Concello e a Deputación, para contribuir
á financiación do desenvolvemento da FEIRA INTERNACIONAL DAS TECNOLOXÍAS DO
METAL MINDTECH-2019, en execución das accións necesarias para o cumprimento dos
obxectivos establecidos no Protocolo de Colaboración entre a Deputación Provincial de
Pontevedra e o Concello de Vigo para a execución de actuacións estratéxicas en
infraestruturas viarias e dotacionais, asinado o 20.11.2015, relacionados coa promoción do
emprego e o apoio ás iniciativas de promoción turística.
FUNDAMENTOS DE DEREITO
I.- Lexislación aplicable:
–Lei 7/1985, de 2 abril, reguladora das bases de réxime local (LRBRL)
–Lei de administración local de Galicia, 5/1997, do 22 de xullo (LALG)
–Ley 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Públicas (LPAC).
–Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público (LRXSP)
–Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao
ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello
2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014 (LCSP).
–Lei 19/2013, de 9 de decembro de Transparencia, acceso á información pública e bo
goberno.

–Lei 38/2003 do 17 de novembro, Xeral de Subvencións (LXS)
–RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de
subvencións (RLXS)
–Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia (LSG)
–D 11/2009 de 8 de xaneiro polo que se aproba o Regulamento da Lei de subvencións de
Galicia (RLSG)
–Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais
–Bases de execución orzamento Concello De Vigo 2019
II.- Obxecto do convenio:
É obxecto deste convenio establecer e concretar o réxime de colaboración entre ambas
administracións locais para a promoción da industria tecnolóxica do metal local e a súa
importancia laboral, social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías
Baixas, no marco da celebración os días 10,11 e 12 de setembro de 2019 da Feira
Internacional das tecnoloxías do Metal (Mindtech-2019), na procura do cumprimento dos
obxectivos que reflicte a memoria xustificativa encamiñados a acadar os obxectivos
estratéxicos considerados no Protocolo de colaboración asinado, relacionados coa
promoción do emprego e o apoio ás iniciativas de promoción turística.
III. Interese público a satisfacer e expresión das competencias implicadas:
O interese xeral e a conveniencia na concertación do convenio, recóllense na Memoria
xustificativa do convenio, documento obrigado segundo sinala o art. 50 da Lei 40/2015 e o
art. 199 LALG.
Na memoria consta xustificada a necesidade e oportunidade da subscrición do convenio, o
seu impacto económico, o carácter non contractual da actividade en cuestión, e o
cumprimento do previsto na lei.
Tanto na memoria xustificativa coma no texto do convenio explicítase o título da
competencia municipal no artigo 25.2.h) e i) da LRBRL, nos termos da lexislación do Estado
e da Comunidade Autónoma, que atribúe aos concellos competencias en materia de
promoción da actividade turística de interese e ámbito local e de feiras.
O convenio reflicte que unha das tarefas fundamentais do Concello de Vigo é a mellora do
benestar da súa cidadanía, sendo un elemento primordial para acadar este benestar a
interacción desta co mercado laboral, así como o fomento e dinamización empresarial do
sector mediante a realización de feiras internacionais que permitan unha mellor
dinamización do mesmo cara á creación de emprego estable e de calidade, procurando que
os custes de colaboración sexan inferiores aos que asumiría o Concello de asumir estas
funcións. Á vista desta situación a "Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia,
ASIME", propón a celebración deste evento, que se presenta coma unha gran oportunidade
para potenciar o emprego nas empresas do sector e do turismo en Vigo e nas Rías Baixas.
O fomento do emprego ten a consideración de actividade prioritaria dentro desta
Administración municipal, segundo o acordado pola Xunta de Goberno Local en data
09/03/2012, en atención ao seu persoal beneficiario, e no marco de contextos económicos e
sociais desfavorables.
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As actividades de fomento do emprego veñen desenvolvéndose nesta concellaría dende o
ano 2013, mediante a sinatura de convenios de colaboración con entidades cuxa finalidade
é a dinamización empresarial, para a consolidación empresarial e o fomento das
contratacións de persoas desempregadas que lles permita obter unha maior formación e
experiencia no desenvolvemento das súas actividades profesionais, polo que con
fundamento no artigo 3.3.b) da Lei 5/2014, de 27 de maio, de medidas urxentes derivadas
da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local, non se considera, entre outras, como exercicio de novas competencias, a continuidade da actividade de fomento xa establecida en exercicios anteriores.
O concello de Vigo, como instrumentador de políticas de emprego, conta para esta iniciativa
coa colaboración da Deputación de Pontevedra.
Pola súa banda, a vixente lexislación en materia de réxime local, encomenda no artigo 31
LRBRL ás deputacións que dirixan a súa actividade a asegurar a prestación integral e
adecuada dos servizos de competencia municipal, recolléndose no artigo 36 LRBRL como
competencia propia das deputacións a asistencia e cooperación económica aos concellos.
III. Convenio:
O artigo 47 e seguintes da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector
Público (LRXSP) dispoñen que os convenios constitúen o instrumento axeitado para
desenvolver a cooperación en cuestións de interese común.
O artigo 48 da LRXSP habilita ás Administracións Públicas para celebrar convenios con
persoas tanto de dereito público coma privado.
No que atinxe á Administración local, o artigo 57 LRBRL dispón que a cooperación
económica, técnica e administrativa entre a Administración local e as Administración do
Estado e das Comunidades Autónomas, tanto en servizos locais coma en asuntos de
interese común, se desenvolverá con carácter voluntario, baixo as formas e nos termos
previstos nas leis, podendo ter lugar en todo caso, mediante os consorcios e convenios
administrativos que se asinen.
Deste xeito, o artigo 194 da LALG establece que as relacións de colaboración e cooperación
económica, técnica e administrativa entre as entidades locais galegas desenvolveráse con
carácter voluntario, baixo as formas e nos termos previstos nas leis, dispoñendo o artigo 198
da LALG que as entidades locais poderán celebrar convenios de cooperación entre sí para a
máis eficaz xestión e prestación de servizos da súa competencia, coordinando así as súas
políticas de fomento dirixidas a un mesmo sector, distribuír as subvencións outorgadas por
unha delas con referencia ao ámbito territorial ou poboación doutra, executar puntualmente
obras ou servizos da competencia dunha das partes, compartir as sedes, locais ou edificios
que sexan precisos para o desenvolvemento de competencias concorrentes, ceder e
aceptar a cesión de uso dos bens patrimoniais, desenvolver actividades de carácter
prestacional e adoptar as medidas oportunas para alcanzar calquera outra finalidade de
contido análogo ás anteriores. E o apartado 3 do citado artigo dispón que as deputacións
provinciais poderán subscribir, con todos ou algún dos concellos da provincia, convenios
para garantir o acceso da poboación ao conxunto dos servizos municipais e á maior eficacia

na prestación destes.
Dacordo co disposto nos artigos 28.1 da LXS e 26.1 da LSG, o convenio a través do cal se
canalicen estas subvencións establecerá as condicións e compromisos aplicables de
conformidade co disposto na lei.
Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico
español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26
de febreiro de 2014, nos termos e condicións do disposto no seu artigo 6.
- Contido e tramitación:
O artigo 49 da LRXSP e o artigo 199 da LALG establecen o contido e especificacións que
deberán conter os convenios.
O convenio a asinar estrutúrase nunha parte expositiva e outra dispositiva de once
cláusulas. A parte expositiva dá conta das razóns de conveniencia e oportunidade que
xustifican a sinatura do documento, e recolle as competencias das entidades asinantes, os
antecedentes e os obxectivos que se queren acadar coa súa sinatura.
De xeito sucinto, a parte dispositiva do convenio regula o obxecto do pacto e o seu
financiamento (cláusulas segunda e terceira), que se concreta no establecemento das bases
para a colaboración técnica e económica entre a Deputación provincial e o Concello para a
organización do evento, que se obrigan a sufragar o custo das prestacións obxecto da
contratación ata a cantidade máxima de 100.000 € incluído o IVE, achegando 45.000 € a
Deputación de Pontevedra e 55.000 € o Concello de Vigo. Recolle tamén os compromisos
das partes asinantes (cláusulas cuarta e quinta) entre os que se regula o réxime de
xustificación da subvención outorgada pola Deputación, a obriga da publicidade do convenio
(cláusula sexta) e a compatibilidade con outras axudas e subvencións que poidan recibirse
(cláusula sétima). O convenio reflicte tamén, a constitución dunha comisión de seguimento,
entrada en vigor e vixencia, causas de extinción e mención ao réxime xurídico (cláusulas
oitava a undécima).
O prazo de vixencia axústase ao previsto no art. 49.h) da Lei 40/2015.
Dacordo co exposto, o Concello de Vigo é concedente dunha subvención e actúa, tamén,
como entidade colaboradora da subvención da Deputación provincial de Pontevedra, xa
que, nos termos do artigo 12.1 da LXS, é a entidade que entrega e distribúe os fondos
públicos á beneficiaria. Unha vez asinado o convenio, o concello tramitará o correspondente
expediente de concesión da subvención á beneficiaria (Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Galicia, ASIME, CIF G36614774, titular da organización da citada Feira),
obrigándose a xustificar esta achega ante a Deputación de Pontevedra na forma prevista na
cláusula cuarta do convenio.
-Procedemento e competencia:
Constan no expediente de aprobación do convenio os documentos necesarios para a súa
tramitación: orde de inicio, memoria do convenio e borrador co texto do mesmo, que xunto
co presente informe xurídico con proposta de resolución será remitido á Intervención Xeral
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do Concello para a súa fiscalización con carácter previo á súa aprobación polo órgano
competente, de conformidade co disposto no art. 214 do Real decreto lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
De conformidade co artigo 127.1.g) LRBRL, corresponderá á Xunta de Goberno Local a
aprobación do convenio, por canto se refire ao establecemento da colaboración económica
entre as entidades asinantes para a execución do proxecto.
Pola súa banda, a sinatura do documento corresponderá á Alcaldía-Presidencia, ao abeiro
do artigo 124.1 da LRBRL, que lle atribúe a máxima representación do municipio;
correspondéndolle, en caso de ser necesaria a súa substitución, ao Concelleiro de Cultura,
Emprego e Participación Cidadá, en virtude das competencias delegadas a través das
Resolucións de Delegación de Alcaldía de 18 e 26 de xuño de 2019 e Acordo da Xunta de
Goberno Local de 20 de xuño de 2019.
De conformidade cos artigos 52.2.a) da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do
Réxime Local (LRBRL) e 210.a) do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades Locais, aprobado por RD 2568/1986, do 28 de novembro, as
resolucións da Xunta de Goberno Local poñen fin á vía administrativa.
Segundo os artigos 132 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, os actos administrativos que poñen fin
á vía administrativa, poden ser recorridos potestativamente en reposición ante o mesmo
órgano que os ditou no prazo dun mes, ou directamente ante a xurisdición contenciosoadministrativa. Se se interpón o recurso de reposición, non poderá interpoñerse o recurso
contencioso-administrativo ata a resolución do primeiro ou ata a súa desestimación
presunta. O prazo para a interposición do recurso contencioso-administrativo será de dous
meses.
Dacordo co art. 8.1. letra “b” da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de Transparencia, acceso á
información pública e bo goberno, deberá darse publicidade ao convenio que se subscriba e
no que ás subvencións respecta, deberán comunicarse á Base de Datos Nacional de
Subvencións unha vez formalizado o correspondente convenio coa entidade beneficiaria.
De conformidade co anteriormente exposto, e nos termos e condicións, alcance e contido do
informe de fiscalización da Intervención Xeral Municipal; previa a conformidade do
Concelleiro de Cultura, Emprego e Participación Cidadá, nos termos das delegacións
competenciais efectuadas en data 18/06/2019, elévase á Xunta de Goberno Local a
seguinte
PROPOSTA DE ACORDO
Primeiro.- Aprobar o convenio entre o Concello de Vigo e a Deputación provincial de
Pontevedra para a promoción das industrias do sector do metal e a súa importancia laboral,
social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías Baixas, no marco da
celebración Feira Internacional das tecnoloxías do Metal (Mindtech-2019)", transcrito no
Anexo do presente expediente.

Segundo.- Solicitar da Deputación provincial de Pontevedra a aprobación e subscrición do
convenio que se anexa para a promoción das industrias do sector do metal e a súa
importancia social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías Baixas,
no marco da celebración Feira Internacional das tecnoloxías do Metal (Mindtech-2019)".
Terceiro.- Compremeterse a dar cumprimento ás condicións do convenio nos termos do
mesmo.
Cuarto.- Remitir o convenio unha vez asinado á Secretaría do Goberno Local, aos efectos
de publicidade.

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

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE
PONTEVEDRA E O EXCMO. CONCELLO DE VIGO PARA O DESENVOLVEMENTO DA
FEIRA INTERNACIONAL DAS TECNOLOXÍAS DO METAL (MINDTECH-2019)”
En _____________, __ de _________________ de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, Dona María del Carmen Silva Rego, Presidenta da Deputación Provincial de
Pontevedra, na representación legal que da mesma lle atribúe o artigo 34.1.b) da Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.
Doutra, Don Abel Caballero Álvarez, Alcalde-Presidente do Concello de Vigo, na
representación legal que do mesmo lle atribúe o artigo 124.4.a) do mesmo texto legal.
E actuando Dona María Concepción Campos Acuña, en calidade de secretaria do Goberno
do Concello de Vigo, e Don Carlos Cuadrado Romay en calidade de secretario xeral da
Deputación de Pontevedra, dando fe do acto que se celebra.
Recoñécense mutuamente os comparecentes a capacidade e a representación necesaria
para a sinatura do presente convenio de colaboración, e a estes efectos
EXPOÑEN
I.- Que, no exercicio das súas respectivas competencias, a Deputación Provincial de
Pontevedra e o Concello de Vigo, con data 20 de novembro de 2015, asinaron un Protocolo
de colaboración en orde a afondar na colaboración administrativa entre ambas institucións
e, especialmente, para a cooperación na planificación e execución dos proxectos e
actuacións que no propio Protocolo se sinalan; entre os que se inclúen nos que ao presente
convenio importan os encamiñados á promoción do emprego e apoio ás iniciativas de
promoción turística.
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II.- Que no devandito Protocolo de colaboración establécese que as distintas actuacións
previstas desenvolveranse a través de convenios específicos, cuxa execución
administrativa, técnica e contractual corresponderá ao Concello de Vigo, que deberá
observar os procedementos de avaliación e seguimento da execución dos convenios a
establecer nestes.
III.- Que no apartado IV.4 do citado protocolo exponse que en materia de Promoción do
emprego o Concello de Vigo, entre outros procedementos, potenciará a inserción laboral e a
creación de emprego;
Así mesmo, no apartado IV.5 do citado Protocolo exponse que en materia de Turismo o
Concello de Vigo desenvolverá actuacións para potenciar a posta en valor dos recursos
turísticos do municipio e o seu entorno, con medidas de apoio ás actividades de divulgación
da oferta turística e de mellora da promoción dos valores turísticos.
Neste sentido a Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, artigo
25.2.h) e i) e a Lei 7/2011, de 27 de outubro, de turismo de Galicia, artigos 3 e 5, regulan as
competencias propias en materia de información e promoción da actividade turística de
interese e ámbito local e de feiras, no que interesa ao presente convenio para fomento do
emprego por mor do desenvolvemento da primeira Feira Internacional das tecnoloxías do
Metal Mindtech-2019 e cunha indubidable repercusión na promoción turística da cidade e
das Rías Baixas.
IV.- Que a cidade de Vigo e o seu entorno, constituíse como unha das principais areas de
desenvolvemento das industrias do metal. Este sector destaca polo seu potencial para o
desenvolvemento da nova industria 4.0 para o sector metalurxico e industrial de Vigo e toda
a provincia de Pontevedra.
Segundo o Informe do Sector Metalmecánico realizado polo Instituto Galego de Promoción
Económica (IGAPE) en 2017, entre as oportunidades para o sector en Galicia destacan: a
posibilidade de alianzas estratéxicas, o crecemento das innovacións en tecnoloxías e a súa
aplicación nos equipos produtivos e as plataformas de internacionalización cara a mercados
exteriores.
O sector industrial e concretamente o sector metalúrxico, metalmecánico e a súas
tecnoloxías asociadas representan más do 21% del PIB de Galicia, englobando diversas
actividades.
Á vista destes indicadores a "Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, ASIME",
organiza a primeira Feira Internacional das tecnoloxías do Metal Mindtech-2019, coma feira
industrial referente no Polo Ibérico que se celebra en Vigo do 10 ao 12 setembro.
V.- Unha das tarefas fundamentais do Concello de Vigo é a mellora do benestar da súa
cidadanía, sendo un elemento primordial para acadar este benestar a interacción desta co
mercado laboral, así como o fomento e dinamización empresarial do sector mediante a
realización de feiras internacionais que permitan unha mellor dinamización do mesmo cara
á creación de emprego estable e de calidade, procurando que os custes de colaboración
coa entidade sexan inferiores aos que asumiría o Concello de asumir estas funcións. Á vista
desta situación a "Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia, ASIME", propón a

celebración deste evento, que se presenta coma unha gran oportunidade para potenciar o
emprego nas empresas do sector e cara a promoción do turismo en Vigo e nas Rías Baixas.
A oportunidade da organización desta primeira "FERIA DO METAL" en Vigo, na cal
participarán profesionais do sector metalúrxico e industrial; Maquinaria, Mecanizado,
Ferramentas e Utillajes; Tecnoloxías 4.0, Enxeñaría e Servizos para a Industria; Moldes,
Matrices e Troqueles; Robótica e Automatización; Fabricación Aditiva, 3D; Subministracións
Industriais; Electricidade e Electrónica; Soldadura, Procesos e Procedementos;
Construcións e Estruturas Metálicas; Pintura, Tratamento de Superficies e Recubrimientos;
Calderería e Tubaxe Industrial; Loxística e Transporte; Frío Industrial, etc., ten unha gran
importancia e relevancia a nivel internacional, o que converte esta Feira nun gran
escaparate para as cidades que os promoven, así como da consolidación empresarial no
seu ámbito de actuación. En consecuencia a celebración dun evento deste tipo supón unha
oportunidade única para a promoción, non só da cidade de Vigo, senón das Rías Baixas e
da provincia de Pontevedra.
En consecuencia, a colaboración mediante a tramitación dun convenio co evento semella a
ferramenta idónea para maximizar a repercusión que supón este evento na consolidación
das empresas do sector do Metal e do emprego, así como do turismo nas Rías Baixas e
Pontevedra como destino turístico.
VI.- Que, dacordo coas precedentes consideracións e en desenvolvemento do Protocolo de
colaboración citado anteriormente, que contempla como un dos seus obxectivos
estratéxicos a promoción do emprego e o apoio ás iniciativas de cualificación da promoción
turística, acordaron aprobar o presente convenio de colaboración, que asinan os
comparecentes, con arranxo aos seguintes
PACTOS
PRIMEIRO.- OBXECTO DO CONVENIO
É obxecto deste convenio establecer e concretar o réxime de colaboración entre ambas
administracións locais para a promoción da industria tecnolóxica do metal local e a súa
importancia laboral, social e económica, así como a promoción turística de Vigo e das Rías
Baixas, no marco da celebración os días 10,11 e 12 de setembro de 2019 da Feira
Internacional das tecnoloxías do Metal (Mindtech-2019), na procura do cumprimento, entre
outros, dos seguintes obxectivos:
➢ Promoción das industrias e profesionais do sector tecnolóxico do Metal.
➢ Fomento na opinión pública da importancia social e económica do sector do Metal e
o potencial como eixo comercial internacional.
➢ Posicionamento estratéxico como polo económicos e industrias para competir nun
mercado global.
➢ Consolidación do emprego mediante a promoción do sector empresarial e
tecnolóxico do metal.
➢ Promoción de Vigo e as Rías Baixas como destino turístico.
SEGUNDO.- FINANCIAMENTO DO CONVENIO
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As actuacións ás que se refire o presente convenio serán financiadas pola Deputación
Provincial e o Concello de Vigo, que se obrigan a sufragar o custo das prestacións obxecto
da organización do evento ata a cantidade máxima de CEN MIL euros (100.000,00 €), para
o total das actuacións ás que se refire o presente convenio incluído o IVE, sendo gastos admisibles os que de xeito indubitado respondan á natureza da actividade conveniada dacordo co proxecto subvencionado achegado pola entidade. No caso de que a actuación teña
un custo inferior ao inicialmente previsto e sempre que isto non supoña unha execución
deficiente da totalidade do proxecto, o financiamento reducirase proporcionalmente ás
obrigas económicas que lle corresponda afrontar a cada parte. O financiamento realizarase
contra as aplicacións correspondentes dos vixentes orzamentos das administracións
asinantes.
1.- A Deputación Provincial comprométese a achegar, a cantidade máxima de CORENTA E
CINCO MIL EUROS (45.000,00€).
O pago realizarase contra a aplicación 2019/942.9420.462.14 do orzamento provincial- A
Concellos-Actividades (Vigo-Pontevedra).
2.- O Concello de Vigo obrígase a achegar a contía de CINCUENTA E CINCO MIL EUROS
(55.000,00 €).
O pago realizarase contra a aplicación 2410 4700005 "FEIRA METAL_MINDTECH” do
orzamento do Concello de Vigo.
TERCEIRO.- EXECUCIÓN DO CONVENIO
1º.- A execución do presente convenio e o seu financiamento polas administracións
intervintes terá lugar co seguinte desglose:
ANUALIDADE
Entidade
TOTAL
2019
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
45.000,00 €
2019
CONCELLO DE VIGO
55.000,00 €
TOTAL
100.000,00 €
2º.- O Concello de Vigo redactará unha proposta de convenio coa "Asociación de
Industriales Metalúrgicos de Galicia” (ASIME), CIF G36614774, para a celebración da “Feira
Internacional das Tecnoloxías do Metal Mindtech-2019”. Dita sociedade é a entidade
organizadora de dita Feira, polo que é titular do dereito exclusivo vinculados a organización
do evento.
3º.O Concello de Vigo remitirá unha copia do texto do convenio á Deputación Provincial e
comunicarase a esta Institución a data e a hora en que terá lugar a súa sinatura, á que
asistirá, de consideralo procedente, un representante da Corporación provincial.
4º.- A Administración municipal remitira á provincial, a xustificación das actuacións recollidas
no convenio de colaboración.
5º.- A Deputación Provincial poderá inspeccionar as actuacións obxecto do presente
convenio cando o teña por conveniente, así como formular as observacións que estime
pertinentes, sen prexuízo do que corresponda en exclusiva á Comisión de Seguemento do
convenio, que se reunirá cando o estime conveniente o seu responsable, por decisión
propia ou a petición de calquera dos seus membros.

CUARTO.- COMPROMISOS DO CONCELLO
O Concello de Vigo obrígase a:
➢ Redactar unha proposta de texto de convenio, entre o Concello de Vigo e a
"Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia” (ASIME), CIF G36614774,
para a celebración da “Feira Internacional das Tecnoloxías do Metal Mindtech2019”, tendo en conta a condición de entidade organizadora da cita Feira.
➢ Aprobar o texto do convenio pola Xunta de Goberno Local, de conformidade co
artigo 127.1.g) LRBRL e remitir un exemplar do acordo á Deputación Provincial
xunto co convenio.
➢ Esixir que se obteñan os correspondentes permisos e que se tramiten ante
outros organismos as autorizacións pertinentes que fosen precisas.
➢ Xustificar perante a Deputación, as actuacións executadas mediante a
presentación da seguinte documentación acreditativa dos gastos:
• Copia do acordo de aprobación da Xunta de Goberno Local e do texto do
convenio asinado entre o Concello de Vigo e a "Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Galicia” (ASIME), CIF G36614774, para a celebración da “Feira
Internacional das Tecnoloxías do Metal Mindtech-2019”.
• memoria das actividades realizadas relacionadas cos gastos da actividade
subvencionada; informe favorable de pagamento da xustificación do convenio
asinado polo responsable do servizo;
• facturas, ou documentos análogos acreditativos do gasto efectuado,
aprobadas polo órgano competente do Concello;
• conta xustificativa que relacione os gastos da actividade subvencionada;
• memoria de gastos e ingresos relacionados coa actividade;
• certificación de pagamento a favor da "Asociación de Industriales
Metalúrgicos de Galicia” (ASIME), CIF G36614774, para a celebración da
“Feira Internacional das Tecnoloxías do Metal Mindtech-2019”, asinada polo
Tesoureiro do Concello de Vigo;
• calquera outra documentación esixible pola normativa vixente para a correcta
xustificación deste convenio ou que se considere necesaria para a
comprobación da correcta execución do obxecto do convenio.
➢ Destinar os fondos percibidos ao obxecto concreto para o que foron concedidos.
➢ Comunicar á Deputación de forma inmediata, a obtención doutras subvencións ou
axudas para a mencionada finalidade procedentes de calquera administración
pública ou ente privado nacional ou internacional, con expresión da súa contía.
➢ Prestar a colaboración e facilitar canta documentación lle sexa requirida no exercicio
das funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden á
Intervención Provincial, ó Tribunal de Contas e ao Consello de Contas.
➢ Asemade, o Concello de Vigo comprométese ao cumprimento das obrigas contidas
na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de Subvencións de Galicia e en especial as recollidas
no artigo 11 da mesma. Tamén será de aplicación o establecido no Decreto 11/2009,
do 8 de xaneiro, na Lei 38/2003 Xeral de Subvencións e no seu regulamento,
aprobado polo Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo.
QUINTO.- COMPROMISOS DA DEPUTACIÓN
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A Deputación de Pontevedra comprométese a cofinanciar os custes derivados do convenio,
ata a cantidade máxima de CORENTA E CINCO MIL euros, (45.000,00€) o que supón o
45,00 % do custe da actuación subvencionada, de conformidade co disposto no pacto
segundo, que será librada contra a presentación das correspondentes facturas ou
documentos análogos acreditativos do gasto efectuado, así como da restante
documentación xustificativa necesaria e logo da súa fiscalización pola Intervención
provincial.
A Deputación Provincial poderá inspeccionar a execución das prestacións obxecto do
presente convenio e formular as observacións que estime pertinentes.
Non obstante, as actuacións estarán sometidas á comprobación explícita da execución das
prestacións por parte dos servizos técnicos da Deputación Provincial.
A Deputación prestará a colaboración e facilitará canta documentación lle sexa requirida no
exercicio das funcións de fiscalización e control do destino das axudas que lle corresponden
ao Tribunal de Contas e ao Consello de Contas, en cumprimento do disposto no artigo 53
da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, e da Resolución
Presidencial núm. 2017008767 de 8 de maio de 2017, tratándose asemade dun convenio
cuxas achegas económicas non exceden de 600.000,00 euros.
SEXTO.- PUBLICIDADE
En toda a documentación e informacións relativas ás actuacións derivadas do obxecto do
presente convenio incluirase a imaxe corporativa que a este fin faciliten, en todos os
formatos, a Deputación Provincial de Pontevedra e o Concello de Vigo.
As accións a desenvolver dentro Feira Internacional das tecnoloxías do Metal Mindtech2019, deberán garantir un alto impacto e visibilidade da colaboración entre a Deputación de
Pontevedra e o Concello de Vigo.
Por outra parte, en cumprimento do establecido na resolución de 10 de decembro de 2015,
da Intervención Xeral da Administración, do Estado pola que se regula o proceso de rexistro
e publicación de convocatorias de subvencións e axudas no Sistema Nacional de
Publicidade de Subvencións, e, en aplicación dos principios recollidos na Lei 19/2013, de 9
de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a Base de
Datos Nacional de Subvencións operará como sistema nacional de publicidade das
subvencións. A tales efectos e para garantir o dereito dos cidadáns a coñecer todas as
subvencións convocadas en cada momento e cara a contribuír aos principios de publicidade
e transparencia, a Intervención Xeral da Administración do Estado publicará na súa páxina
web as subvencións concedidas, segundo o establecido nos artigos 20.4 e 20.8.b da Lei
38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.
SÉTIMO.- COMPATIBILIDADE CON OUTRAS SUBVENCIÓNS
Conforme ao disposto no artigo 40.1º, letra d) do Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo
que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a
achega económica prevista no presente instrumento será compatible con outras
subvencións, ingresos ou recursos para a mesma finalidade, procedentes de calquera

Administración ou entes públicos ou privados, nacionais, da Unión Europea ou de
organismos internacionais.
Porén, o importe da subvención en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou
en concorrencia con outras subvencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custo da
contratación subvencionada.
OITAVO.- COMISIÓN DE SEGUIMENTO
Para o seguimento e coordinación da execución deste convenio e resolución das dúbidas
que poidan producirse na súa interpretación crearase unha comisión integrada por dous
representantes de cada unha das Administracións asinantes, un dos cales terá carácter
técnico.
Corresponderá á Comisión de Seguimento, entre outras funcións:
➢ A puntual recepción de información sobre todas as actuacións que se produzan na
execución do convenio.
➢ Impulsar e avaliar o cumprimento deste convenio propoñendo as actuacións que se
consideren precisas.
➢ Propoñer a interpretación, no caso de dúbida, do seu contido.
➢ Se xorden controversias na aplicación do convenio propoñerlles ás partes a súa
resolución.
➢ A resolución das dúbidas que presente a interpretación do convenio e, no seu caso,
a emisión de informe se a dúbida ten que ser resolta polos órganos de goberno das
administracións asinantes.
A Comisión de Seguimento reunirase cando o estime conveniente o seu responsable, por
decisión propia ou a petición de calquera dos seus membros. As súas reunións terán lugar
na Casa do Concello de Vigo. Na reunión constituínte da Comisión de Seguimento
designarase ao seu responsable e ao seu secretario que levantará acta das súas reunións.
NOVENO.- VIXENCIA
O convenio producirá os seus efectos desde a data da súa sinatura ata a total execución do
proxecto subvencionado ao que o mesmo se refire, que terá lugar os días 10, 11 e 12 de
setembro de 2019, sen que en ningún caso o seu prazo de vixencia poida superar o 31 de
decembro de 2019.
DÉCIMO.- EXTINCIÓN DO CONVENIO
O convenio extinguirase polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu obxecto ou
por incorrer en causa de resolución.
Serán causas de resolución:
1º.- O transcurso do prazo máximo de vixencia do convenio.
2º.- O acordo unánime dos asinantes.
3º.- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes.
Neste caso, notificarase á parte incumpridora un requirimento para que, no prazo que se
sinale, cumpra coas obrigas ou compromisos que se consideran incumpridos. Este
requirimento será comunicado tamén ao responsable da Comisión de Seguimento. Se
transcorrido o prazo indicado no requirimento persistise o incumprimento, a parte que o
dirixiu notificará á outra parte a concorrencia de causa de resolución e entenderase resolto
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o convenio. A resolución do convenio por esta causa poderá dar lugar a indemnización dos
danos e perdas causados.
4º.- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
5º.- Por calquera outra causa distinta das anteriores prevista no convenio ou noutras leis.
UNDÉCIMO.- RÉXIME XURÍDICO.
O presente convenio ten natureza administrativa e rexerase pola Lei 38/2003 do 17 de
novembro, xeral de subvencións e o RD 887/2006, de 21 de xuño, polo que se aprobou o
seu regulamento, nos seus preceptos básicos; a lexislación básica do Estado en materia de
réxime local; a Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o seu regulamento
de desenvolvemento; os preceptos non básicos da Lei 38/2003 e do RD 887/2006; polos
pactos que se conteñen neste convenio; as Bases de Execución dos orzamentos das
Administracións asinantes e as restantes normas de dereito administrativo, e no seu
defecto, as normas de dereito privado.
Así mesmo, ante a falta de entendemento previo pola Comisión de seguimento e control as
partes quedan sometidas á xurisdición contencioso-administrativa na resolución de posibles
controversias que puidesen suscitar o incumprimento ou a interpretación do convenio.
E en proba de canto antecede, as partes que interveñen asinan o presente convenio por
duplicado e a un só efecto no lugar e na data sinalados no seu encabezamento.

2(791).NOMEAMENTO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS DE
VINTE OFICIAIS DE INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, BAIXO A MODALIDADE
PREVISTA NO ART. 10.1.D) DO RDL 5/2015, DE 30 DE OUTUBRO (TREBEP),
POR UN PERÍODO DE SEIS MESES PARA O SERVIZO DE EDUCACIÓN. EXPTE.
34557/220.
Visto o informe de fiscalización de data 9/09/19, dáse conta do informe-proposta do
5/09/19, asinado pola xefa da Área de Recursos Humanos e Formación e a
concelleira-delegada de Organización Municipal, que di o seguinte:
ANTECEDENTES
1.- Con data 12/07/2019, o técnico do servizo de educación coa conformidade da xefa
servizo e do concelleiro delegado de educación e xuventude, emite informe sobre
necesidades de persoal para a a conservación, mantemento e vixilancia dos edificios
titularidade local destinados a centros públicos de educación infantil, primaria e
educación especial de Vigo, solicitando a urxente incorporación de vinte oficiais
instalacións municipais para o reforzamento das ditas funcións.

de
as
de
de
de

2.- En resposta a esta petición, a concelleira-delegada da área de empresa, economía,
seguridade e organización municipal, mediante instrución de servizo de data 14/08/2019
solicitou á Área de Recursos Humanos e Formación o inicio de expediente administrativo

para proceder á maior brevidade posible a correspondente proposta de nomeamento
interino por acumulación de tarefas á Xunta de Goberno Local de vinte oficiais de
instalacións municipais, 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.
3.- Con data 14/08/2019, emítese pola Técnica de formación e avaliación de recursos
humanos informe técnico-económico, que inclúe a proposta de gasto, 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.- Lexislación aplicable
- Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro. Texto Refundido da Lei do Estatuto
Básico do Empregado Público.
A preferente aplicabilidade do Dereito estatal de carácter básico en materia de emprego público local deriva das previsións de dous fundamentais preceptos:
-O artigo 128 do Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o
texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, que establece
en canto ás ofertas de emprego público que:
“1. Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo de un
mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el año correspondiente, ajustándose a la legislación básica del Estado sobre función pública y a los
criterios que reglamentariamente se establezcan en desarrollo de la normativa básica estatal
para su debida coordinación con las ofertas de empleo del resto de las Administraciones Públicas.”
-O artigo 133 do mesmo Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, que efectúa unha
determinación legal do réxime xurídico aplicable á selección dos funcionarios de Administración Local, establecendo expresamente que:
“El procedimiento de selección de los funcionarios de Administración local se ajustará a la
legislación básica del Estado sobre función pública, y se establecerá teniendo en cuenta la
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación a los puestos de trabajo que se
hayan de desempeñar, incluyendo a tal efecto las pruebas prácticas que sean precisas.”
Tal preferencia expresa resulta inherente á vocación unificadora do lexislador en materia de
función pública; así o ven interpretando a xurisprudencia do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, a efectos do cal resulta salientable a STSJ de Galicia 120/2017, de 01.03.2017, ditada en materia de persoal, en cuxo fundamento de dereito FD 4º sinala o seguinte:
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"FD CUARTO.(….) De tan largas citas jurisprudenciales hemos de quedarnos con tres ideas básicas: 1º)
cabe una interpretación integradora de la normativa básica estatal y la legislación autonómica de desarrollo, en todo caso ésta última solo es aplicable a los entes locales una vez hecha exclusión de la legislación estatal que opera como derecho supletorio de primer grado;
(…....) Pero tampoco podemos olvidar que, como señalan los recurrentes, con arreglo a lo
dispuesto en el art. 3.2 del Real Decreto legislativo 1/2008 por la que se aprobó el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia, el art. 168 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y la Disposición Final Primera de la Ley 7/2007, por
la que se aprobó el Estatuto Básico del Empleado Público, en relación a la regulación de la
función pública local es de preferente aplicación la legislación básica estatal a la legislación
autonómica sobre función pública.” A citada sentenza foi declarada firme por Providencia do
Tribunal Supremo 08/03/2018 (R. Casación 3105/2017).
En similar senso, a STJG de 15 de febreiro de 2017 afírmase que:
“......según el artículo 3.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público (…......) “El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación
estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de
las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local, lo cual revela, a la vez que
una preferencia de la normativa estatal para la regulación de esta materia, la reconducción de la función pública local al régimen general de la función pública. Al mismo
tiempo, significa que la función pública local debe formar parte del ordenamiento de
la función pública desarrollado a partir del bloque de la constitucionalidad concretado
en torno al 149.1.18ª de la Constitución.”
II.- 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 de 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. 300-oficial de instalacións municipais), 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.
Ademais do anterior é necesaria a comprobación no informe de fiscalización do
cumprimento das previsións contidas na Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidade
Orzamentaria e Sostibilidade Financeira.
É preciso lembrar o informado no expediente 31808-220 (capítulo I dos orzamentos
municipais para 2019) en relación a necesidade de conter o recurso a nomeamentos
interinos e limitar ditos nomeamentos a supostos excepcionais, destacando a estes efectos
“Respecto das contratacións laborais temporais/nomeamentos interinos por acumulación de
tarefas, deberá limitarse aos mínimos imprescindibles para dar cobertura aos servizos por
vacacións ou situacións similares de falta de efectivos do persoal ou acumulacións de
tarefas sobrevidas e que non poidan ser previstas polos responsables dos servizos, sempre
que se trate de casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables. Para
a contratación de persoal deberá terse en conta as necesidades globais de todos os
servizos municipais, priorizando as mesmas segundo as instrucións recibidas.”
En canto ao establecemento da xornada e horarios de traballo, a xornada desenvolverase
no horario establecido pola Xefatura do Servizo ou Área, podendo ser en horario de mañá
ou tarde, ou xornada partida ou a quendas, 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.
III.- Xustificación da necesidade e urxencia:
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Segundo consta no escrito do técnico de educación conformado pola xefa do servizo de
educación e o concelleiro delegado de educación e xuventude, e a instrución de servizo na
que se ordena o inicio do presente expediente, 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.
IV. - Proposta de gasto:
Segundo o informe técnico-económico emitido pola técnica de formación e avaliación de
recursos humanos, que consta no expediente, os nomeamentos interinos propostos por un
período máximo de seis meses de vinte oficiais de instalacións municipais para o servizo de
educación (cód. 332), e tendo en conta o nomeamento o 1 de setembro de 2019, supón un
gasto de 244.090,06 €, dos que 161.403,20 €, corresponden ao presente exercicio e,
82.686,86 € ao vindeiro exercicio 2020, e ao que haberá que engadirse a cantidade de
92.293,80 € en concepto de Seguridade Social a cargo da Empresa, dos que 60.920,00 €,
corresponden ao presente exercicio e 31.373,80 € ao vindeiro exercicio 2020.
O custo dos referidos nomeamentos imputaranse a aplicación orzamentaria 92001400000,
sendo, no caso de realizarse ditos nomeamentos no mes de setembro 2019, de imputación
ao exercicio 2019 o custo de 4 meses e 2 meses ao vindeiro ano 2020.
Engade ademais en relación á aplicación 920.0.140.00.00, que para o presente ano 2019 xa
foron comprometidos nos diferentes AFUTs un total de 1.488.205,35€ e, para os anos, 2020
e 2021 xa están comprometidos, a data do presente informe, nos diferentes AFUT un total
de 628.429,29€ e, 57.370,09€, respectivamente, amais dos expedientes xa informados ata a
data ata e que farian un total de 757.295,95 euros e, 96.885,16€, respectivamente.
Así mesmo, aclara que as cantidades xa comprometidas nos diferentes AFUT dos distintos
exercicios e que figuran no informe técnico de data 24/07/2019 pertecente ao expte 34427220 , habera que engadir as do presente expediente, polo que os compromisos de gastos
futuros para o exercicio 2020 ascenderia a un total de 871.356.61 €.
Engade en resumo, que a partida 920.0.1400000 que foi aprobada cun crédito inicial de
578.742,75€, foi incrementada en modificacións orzamentarias nunha contía de
2.674.321,70€, ascendendo a un total de 3.253.064,45€. Ata a data foi autorizado un gasto
por un importe de 3.152.588,46€, polo que o disponible la aplicación orzamentaria é de
100.475.99 €, descoñecendo si a data de hoxe están pendentes de informe de fiscalización
outros expedientes de nomeamentos interinos que poderian rebaixar o saldo existente a
data de hoxe.
Agora ben, tendo en conta que o informe técnico económico prevé o comezo da prestación
de servizos o 01/09/2019, cando como pronto poderían incorporarse con data 13/09/2019 se

o expediente fora aprobado pola xunta de goberno local ordinaria de 12/09/2019, e sen
prexuízo da constatación pola Intervención xeral das cantidades reflectidas neste parágrafo,
suporía un gasto de 244.487,12 €, dos que 145.262,88 €, corresponden ao presente
exercicio e, 99.224,24 € ao vindeiro exercicio 2020, e ao que haberá que engadirse a
cantidade de 92.476,56 € en concepto de Seguridade Social a cargo da Empresa, dos que
54.828,00 €, corresponden ao presente exercicio e 37.648,56 € ao vindeiro exercicio 2020.
Non obstante, e considerando a obxección indicada no informe técnico sobre a necesidade
de dotación orzamentaria en vindeiros exercicios, solicítase expresamente, que este aspecto
se contemple de xeito claro e específico no preceptivo informe de fiscalización.

IV.
V.

V. - Verificación das listas de reserva:

Segundo consta no Informe de verificación administrativa que obra no expediente “Que
verificadas as listaxes de reserva para a categoría de Oficiais de Instalacións Municipais,
existen listaxes vixentes con persoas en condicións de ser notificadas.
Que verificada a listaxe indicada, e sempre a salvo de erro ou omisión, procede o
chamamento como Oficiais de instalacións municipais dos seguintes aspirantes:
NOME
APELIDOS
JOSÉ MANUEL
MEIRA SUÁREZ.
JOSE
PENA BESADA
ADONIS
ASENSIO RODRIGUEZ
JOSE
RAMOS MARTINEZ
JOSE
BARBOSA DIAZ
RUBEN
GUISANDE ALONSO
EMILIO
RECHE MELCHOR
RAFAEL
MOLINA JIMÉNEZ
JOSE CARLOS
GAGO CORRAL
ANGEL
ABALDE COSTA
ANTONIO
GARCIA RECAMAN
BREIXO
PINTOS DA CUNHA
RICARDO
SANDE RODRIGUEZ
MARTA
FILGUEIRA FERNANDEZ
CESAR
CASALINI GUTIERREZ
JAVIER
IGLESIAS RODRIGUEZ
DANIEL
RAPOSEIRAS VIEITES
CESAR ALEJANDRO GARCIA FERNANDEZ
DANIEL
BALSEIRO RODRIGUEZ
MARIA SOL
CERNADAS ORGE

DNI
***7548**
***0828**
***5744**
***2572**
***1762**
***3556**
***0579**
***9746**
***5471**
***5709**
***4786**
***2598**
***5679**
***4067**
***5308**
***8267**
***4413**
***6875**
***2974**
***9166**
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De conformidade cos Criterios de xestión das listas de reserva aprobados pola Xunta de
Goberno Local e vixentes para o ámbito do Concello de Vigo e á vista dos datos
proporcionados polo programa informático en desenvolvemento para a xestión das listas de
reserva do servizo de Administración Electrónica.”
Os/as mesmos/as aceptaron expresamente mediante escrito que consta anexado ao
expediente optar aos referidos nomeamentos interinos 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
nesta Área de Recursos Humanos os requisitos e demais condicións para o desempeño do
posto.
VI. - 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 da sra. concelleira-delegada da área de empresa, economía, seguridade e
organización municipal, nos termos das delegacións competenciais efectuadas por decretos
de alcaldía en datas 18/06/201 e 26/06/2019 e por acordos da xunta de goberno local de
datas 20/06/2019 e 04/07/2019, elévase á Xunta de Goberno Local a seguinte:
PROPOSTA DE ACORDO
PRIMEIRO: Declarar a urxencia no nomeamento de vinte funcionarios/as interinos/as por
acumulación de tarefas, como Oficiais de instalacións municipais, 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, xustificadas nas necesidades do servizo de educación
contidas no escrito do 12/07/2019 e, tendo en conta que o informe técnico económico prevé
o comezo da prestación de servizos o 01/09/2019, cando como pronto poderían
incorporarse con data 13/09/2019 se o expediente fora aprobado pola xunta de goberno
local ordinaria de 12/09/2019, e sen prexuízo da constatación pola Intervención xeral das
cantidades reflectidas neste parágrafo, en consecuencia do anterior, autorizar o gasto por
importe de 244.487,12 €, dos que 145.262,88 €, corresponden ao presente exercicio e,
99.224,24 € ao vindeiro exercicio 2020, e ao que haberá que engadirse a cantidade de
92.476,56 € en concepto de Seguridade Social a cargo da Empresa, dos que 54.828,00 €,
corresponden ao presente exercicio e 37.648,56 € ao vindeiro exercicio 2020, con cargo á
partida orzamentaria 920.0.140.00.00, para facer fronte aos referidos nomeamentos, datos
estes reflectidos no apartado IV dos fundamentos xurídicos en relación co informe técnicoeconómico.
SEGUNDO: Nomear como funcionarios/as interinos/as por acumulación de tarefas por un
período máximo de seis meses, como Oficiais de instalacións municipais a D. José Manuel Meira Suárez con DNI ***7548**, D. Jose Pena Besada con DNI ***0828**, D. Adonis
Asensio Rodríguez con DNI ***5744**, D. Jose Ramos Martínez con DNI ***2572**, D. Jose
Barbosa Díaz con DNI ***1762**, D. Rubén Guisande Alonso con DNI ***3556**, D. Emilio
Reche Melchor con DNI ***0579**, D. Rafael Molina Jiménez con DNI ***9746**, D. Jose

Carlos Gago Corral con DNI ***5471**, D. Ángel Abalde Costa con DNI ***5709**, D. Antonio
García Recamán con DNI ***4786**, D. Breixo Pintos da Cunha con DNI ***2598**, D. Ricardo Sande Rodríguez con DNI ***5679**, Dª. Marta Filgueira Fernández con DNI
***4067**, D. César Casalini Gutiérrez con DNI
***5308**, D. Javier Iglesias Rodríguez
con DNI ***8267**, D. Daniel Raposeiras Vieites con DNI ***4413**, D. César AlejandroGarcía Fernández con DNI ***6875**, D. Daniel Balseiro Rodríguez con DNI ***2974**, Dª. María Sol Cernadas Orge con DNI ***9166**, na súa condición de seguintes aspirantes na lista
que superaron todos os exercicios e de conformidade cos Criterios de xestión das listas de
reserva aprobados pola Xunta de Goberno Local e vixentes para o ámbito do Concello de
Vigo e á vista dos datos proporcionados polo programa informático en desenvolvemento
para a xestión das listas de reserva.
TERCEIRO: Dispoñer que os referidos nomeamentos 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
posto cód. 300-Oficial de instalacións municipais), sendo adscritos/as ao servizo de
educación (cód. 332), 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 dos/das funcionarios/as interinos/as
nomeados/as desenvolverase no horario establecido pola Xefatura do Servizo ou Área,
podendo ser en horario de mañá ou tarde, ou xornada partida ou a quendas, 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 aos/ás aspirantes nomeados/as, á xefa do servizo de
educación, á Intervención Xeral, ao 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.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás nove horas e
corenta e cinco minutos. Como secretaria dou fé.
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ME
A CONCELLEIRA-SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,
Yolanda Aguiar Castro.
O ALCALDE
Abel Caballero Álvarez

