ACTA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL
Sesión do 29 de setembro de 2008
ASISTENTES:
Membros :

NON ASISTE:

D. Abel Caballero Álvarez
Dª Isaura Abelairas Rodríguez
D. Francisco Xabier Alonso Pérez
D. Xulio Calviño Rodríguez
D. Santiago Domínguez Olveira
D. Carlos López Font
Dª Elena Maure Noia
Dª Mª Xosé Méndez Piñeiro
D. Santos Héctor Rodríguez Díaz
D. José Manuel Mariño Mendoza
Invitados:
Dª Raquel Díaz Vázquez
Dª María Jesús Lago Rey
Dª Laura López Atrio
D. Angel Rivas González
D. Xesús López Carreira

Dª Iolanda Veloso Ríos

Na Casa do Concello de Vigo, ás trece horas e horas e oito minutos do día vinte e nove de setembro
de dous mil oito e baixo a presidencia do Excmo. Sr. Alcalde, Sr. Caballero Alvarez, coa asistencia dos
concelleiros/as anteriormente citados, actuando como Secretaria a concelleira, Sra. Abelairas
Rodríguez, constitúese a Xunta de Goberno Local desta Corporación co obxecto de realizar sesión
ORDINARIA de acordo coa orde do día remitida a tódolos membros coa antelación legal precisa.
Están tamén presentes por invitación, o titular do órgano de apoio á Xunta de Goberno Local, Sr.
Lorenzo Penela, o interventor xeral, Sr. González Carnero, titular da Asesoría Xurídica, Sr. Blanco
Serrano.
A Xunta de Goberno Local adopta os seguintes acordos:

1(1487).PRESTACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR: ALTA EXPTES.
23/2151, 11/1884, 1/385, 13/510.
Examinadas as actuacións dos expedientes, vistos os informes-proposta da traballadora social
responsable do Programa, conformados pola concelleira-delegada da Área de Benestar Social, a Xunta
de Goberno local acorda conceder a prestación do Servizo de Axuda no Fogar ás seguintes persoas:
–
–
–
–

Benita Villar Fernández. Expte. 23/2151.
Angeles Pahino Borro. Expte. 1/385.
Mª. Consuelo Arias Álvarez. Expte. 11/1884.
Miguel Vázquez González. Expte. 13/510.
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2(1488).CONVALIDACIÓN DE ACTUACIÓNS E GASTO POR IMPORTE DE
12.414,10 € A FAVOR DO GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE A CONDICIÓN DA MULLERALECRÍN POLO SERVIZO DA CASA DE ACOLLIDA. EXPTE. 3550/224.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 15.09.08 e de acordo co
informe-proposta da xefa do Servizo de Igualdade, do 1.09.08, conformado pola concelleira de
Igualdade, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Convalidar as actuacións de gasto realizadas sen fiscalización previa, por un importe total de
12.414,10 €, unha vez detraido o gasto de consumo de enerxía eléctrica e teléfonos na factura número
15/2008 do “Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller-Alecrín”, CIF-G36.633.154, con data de
entrada no Rexistro Xeral o día 3 de xullo de 2008, en concepto de pernoctas, cota fixa e diñeiro de
peto resultante da prestación do servizo da casa de acollida e piso tutelado correspondente ao mes de
xuño de 2008, con cargo á partida 4632.227.0600 “Casa de acollida” e bolsa de vinculación xurídica
do programa orzamentario da Concellería de Igualdade para o exercicio 2008.
2º.- Recoñecer a obriga a favor do “Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller”,CIF G36633.154, por un importe total de 12.414,10 €, en concepto de pernoctas, cota fixa e peto resultante
da prestación do servizo da casa de acollida e piso tutelado correspondente ao mes de xuño de 2008,
con cargo á partida 4632.227.0600 “Casa de acollida” e bolsa de vinculación xurídica do programa
orzamentario da Concellería de Igualdade para o exercicio 2008.
3º.- Aboar ao “Grupo de Estudios sobre a Condición da Muller-Alecrín”,CIF G 36.633.154, por un
importe total de 12.414,10€, con cargo á partida 4632.227.0600 “Casa de acollida” e bolsa de
vinculación xurídica do programa orzamentario da Concellería de Igualdade para o exercicio 2008.

3.SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN AO INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA
PARA A CONCESIÓN DUNHA SUBVENCIÓN PARA REALIZAR AUDITORÍAS
ENERXÉTICAS NOS EDIFICIOS DO MERCADO DO PROGRESO, PARQUE CENTRAL
DE BOMBEIROS, CASA GALEGA DA CULTURA E DEZ COLEXIOS PÚBLICOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA. EXPTE. 5924/306.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do Servizo de
Medio Ambiente, do 23.09.08, conformado pola concelleira delegada de dito servizo, a Xunta de
Goberno local acorda:
1º.- Solicitar ao abeiro da orde do 6 de xuño a concesión dunha subvención para realizar auditorías
enerxéticas nos edificios do Mercado do Progreso, Parque Central de Bombeiros e a Casa Galega da
Cultura así como en dez colexios públicos de educación primaria do Concello de Vigo, por orde de
maior consumo eléctrico.
2º.- Delegar na concelleira delegada de Medio Ambiente, Sanidade e Consumo a representación para
subscribir a solicitude.
3º.- Comprometerse a desenvolver as actividades obxecto da convocatoria no caso de obter a axuda
solicitada a tal fin.

4(1489).DEVOLUCIÓN DE AVAL A PROMOTORA RP 28 S.L. POR RESERVA
ESPECIAL DA VÍA PÚBLICA POR OBRA NA RÚA CAMILO VEIGA, 28. EXPTE. 75386/210.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta da xefa de Transportes, do
12.09.08, conformado polo concelleiro-delegado de Mobilidade, Transporte e Seguridade, a Xunta de
Goberno local acorda:
Que polos servizos da Intervención municipal, se proceda á devolución do aval constituído en data 27
de xaneiro de 2005 por PROMOTORA RP 28, S.L, con NIF B-36817757, por un importe de 1.500
€, para responder dos posibles danos que se poideran ocasionar ao patrimonio municipal con motivo
da reserva especial de vía pública por obra na rúa CAMILO VEIGA, 28, por non producirse danos.

5(1490).INDEMNIZACIÓN SUBSTITUTIVA POR IMPORTE DE 23.762,41 € A FAVOR
DA EMPRESA SIMCO S.L. POLO MANTEMENTO DOS PARQUES FORESTAIS DE VIGO.
EXPTE. 4281/446.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 22.09.08, e de acordo co
informe-proposta do enxeñeiro de montes, do 15.09.08, conformado polo xefe de Área de Servizos
Xerais e pola concelleira-delegada, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.Aprobar unha indemnización substitutiva a favor da empresa Simco S. L. polo mantemento
dos Parques Forestais de Vigo durante o mes de agosto de 2008, por importe de 23.762,41 €.
2º.Recoñecer a obriga a favor da empresa Simco S. L. por un importe de 23.762,41 € como
consecuencia do mantemento dos Parques Forestais de Vigo e con cargo a partida orzamentaria
4326.210.00.01
6(1491).DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:
Examinadas as actuacións dos expediente, vistos os informes de Intervención Xeral e de acordo cos
informes-proposta do xefe de negociado de Contratación, a Xunta de Goberno local acorda:
A) Devolver a Ferrovial Servicios S.A. a fianza de 2.394,43 €, constituída para responder da
instalación de calefacción no CEIP Tintureira, xa que as obras foron recibidas conforme as condicións
do prego que rexeu a contratacion e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 2359/241.
B) Devolver a REMOLCANOSA a fianza de 10.960 € constituída para responder da “reparación do
buque Bernardo Alfageme” xa que as obras foron executadas conforme ás condicións do prego que
rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 2310/241.
C) Devolver a BRAN + LUEBBE S.L. a fianza de 721,21 €, constituída para responder da
subministración dun autoanalizador AA3 xa que foi recibido mediante acta de 21.03.02 conforme as
condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte. 2354/241.
D) Devolver a SENEN PÉREZ LÁIZ (Comercial S. Remo) as fianzas de 1502,53 € e 1502,53 €
constituídas para responder da “explotación de bar-restaurante en Samil” xa que foi executada
conforme ás condicións do prego que rexeu a contratación e por transcorrer o prazo de garantía. Expte.
2199/241.
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7(1492).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DE
GRAN GALA DA POLICÍA LOCAL CON MOTIVO DO “DÍA DE GALICIA”, “DÍA DO
CRISTO” E “PROCESIÓN DO CRISTO”. EXPTE. 18427/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 17.09.08, e de acordo
co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 10.09.08, conformado pola xefa da Unidade
de Persoal e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local
acorda:
Recoñece-las obrigas que polo concepto de gratificación por servizos especiais e extraordinarios de
gran gala prestados con motivo do “Día de Galicia” o pasado 23 de xullo de 2008, “Día do Cristo” o
pasado 2 de agosto de 2008 e “Procesión do Cristo” o pasado 3 de agosto de 2008, aboarase o persoal
da Policía Local que figuran na relacións que se achegan no expediente e que comezan por don
Moisés Calvar Ríos e rematan por don Juan Guillermo Vivero Mijares, por unha cantidade total de
1.970’30 € (MIL NOVECENTOS SETENTA EUROS CON TRINTA CÉNTIMOS).

8(1493).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DO PERSOAL DO SERVIZO DE
CEMITERIOS POR XORNADA PARTIDA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE
2008. EXPTE. 18435/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 17.09.08, e de acordo
co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 10.09.08, conformado pola xefa da Unidade
de Persoal e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local
acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de produtividade de servizos prestados polo
persoal do servizo de Cemiterios, aboarase os traballadores que figuran na relación que se achega no
expediente e que comeza por don Jesús Alfonso Sanmartín e remata por don Delmiro Vilanova Acuña,
as cantidades que figuran para cada un deles, correspondentes ó mes de AGOSTO-2008, e que
ascenden a un total de 916,86 € (NOVECENTOS OITENTA E CATRO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS), con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00-PRODUCTIVIDADE.
9(1494).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR TOXICIDADE DO
PERSOAL DO SERVIZO DE DESINFECCIÓN CORRESPONDENTE AO MES DE XULLO
DE 2008. EXPTE. 18437/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 17.09.08, e de acordo
co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 10.09.08, conformado pola xefa da Unidade
de Persoal e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local
acorda:
Recoñecelas obrigas que en concepto de Complemento de productividade aboarase o persoal adscrito
o Servicio de Desinfección que figura na relación que se achega no expediente e que comenzan por
Don José Ramón Seijas Alvarez e rematan por Don Rogelio Rocha Alvarez, as cantidades que figuran
para cada un deles, correspondente ao mes de XULLO-2008 e que ascenden a un total 597,25 €
(CINCOCENTAS NOVENTA E SETE EUROS CON VINTECINCO CÉNTIMOS), con cargo a
partida presupostaria 121.0.150.00.00-PRODUCTIVIDADE.

10(1495).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR TOXICIDADE DO
PERSOAL DO SERVIZO DO PARQUE MÓBIL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO
DE 2008. EXPTE. 18440/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 17.09.08, e de acordo
co informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 16.07.08, conformado pola xefa da Unidade
de Persoal e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta do Goberno Local
acorda:
Aboar, en concepto de complemento de produtividade por toxicidade polos servizos prestados nos
vertedeiros incontrolados da Cidade, aos traballadores don Antonio Amoedo García e Don Antonio
Gil González que figuran na relación adxunta no expediente e que supon un total de 26’61 €
( VINTESEIS EUROS CON SESENTA E UN CÉNTIMOS), correspondente ao mes de Agosto de
2008 con cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00-PRODUCTIVIDADE.

11(1496).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE POR TOXICIDADE DO
PERSOAL DE DESINFECCIÓN CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2008.
EXPTE. 18441/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 17.09.08, e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 10.09.08, conformado pola xefa da Unidade de
Persoal e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta do Goberno Local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de Complemento de produtividade aboarase o persoal adscrito o
Servicio de Desinfección que figura na relación que se achega no expediente e que comezan por Don
José Ramón Seijas Alvarez e rematan por Don Rogelio Rocha Alvarez, as cantidades que figuran para
cada un deles, correspondente ao mes de AGOSTO-2008 e que ascenden a un total 597,25 €
(CINCOCENTAS NOVENTA E SETE EUROS CON VINTECINCO CÉNTIMOS), con cargo a
partida presupostaria 121.0.150.00.00-PRODUCTIVIDADE.
12(1497).INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN ANTICIPADA A DON FERNANDO
ARAUJO CONDE. EXPTE. 18446/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 19.09.08, dáse conta do
informe-proposta da Xefa da Unidade de Persoal, do 10.09.08, conformado polo concelleiro delegado
da Área de Xestión Municipal, que di o seguinte:
A medio de solicitudes de datas 04-06-2008 e 22-07-2008, D. FERNANDO ARAUJO CONDE, con DNI nº
35944900-V e nº de persoal 6171, solicita a xubilación voluntaria con efectos do 31 de xullo do 2008, xunto
coa indemnización correspondente establecida no Acordo Regulador dos traballadores municipais.
O Sr. Araujo Conde ten a condiciòn de persoal laboral, polo que non se atopa incluído no colectivo de
funcionarios da extinguida MUNPAL integrado no Especial do Rexime Xeral o 01-04-1993, de conformidade co
Real Decreto 480/93, de 2 de abril.
En relaciòn coa xubilaciòn voluntaria, o Real Decreto-Lei 16/2001, de 27 de decembro, de medidas para o
establecemento dun sistema de xubilaciòn gradual e flexible, establece no seu artigo 3 a extensiòn da xubilaciòn
anticipada a traballadores que non tivesen a condiciòn de mutualista laboral o 1 de xaneiro do 1967 , e se
engade un novo apartado 3 no artigo 161 do Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por
Real Decreto 1/1994, do 20 de xuño, nos termos que se indican, pasando os actuais apartados 3, 4 e 5 a
constituir os apartados 4, 5 e 6.
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O artigo 161.bis, apartado 2, do citado Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade Social establece que
“podrán acceder a la jubilación anticipada, los trabajadores que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los sesenta y un años de edad, sin que a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes
reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos,
seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación.
c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta
la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, se computará como cotizado a la
Seguridad Social, el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria,
con el límite máximo de un año.
d) Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo, no se haya producido
por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del
trabajador la inequívoca manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no
existiendo razón objetiva que la impida, decide poner fin a la misma.“
Nos casos de acceso á xubilaciòn anticipada á que se refiere este apartado, a pensiòn serà obxecto de
reducciòn mediante a aplicaciòn, por cada ano ou fracciòn de ano que, no momento do feito causante, lle falte
ao traballador para cumprir os 65 anos, dos seguintes coeficientes:
Con 30 anos de cotizaciòn acreditados: 8%.
Entre 31 y 34 anos de cotizaciòn acreditados: 7’5%.
Entre 35 y 37 anos de cotizaciòn acreditados: 7%.
Entre 38 y 39 anos de cotizaciòn acreditados: 6’5%.
Con 40 o màs anos de cotizaciòn acreditados: 6%.”
Cómpre salientar que a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, establece no seu
artigo 67.2 a posibilidade de xubilación voluntaria dos funcionarios públicos; posibilidade que nembargantes
queda diferida á regulación normativa posterior dos requisitos e condicións das modalidades de xubilación
previstas na mesma, continuando en vigor o artigo 33 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a
reforma da Función Pública (a cal sí resultaba supletoriamente aplicable ao persoal laboral ao servizo da
Administración Pública consonte ao seu artigo 1.5, que actualmente conserva a súa vixencia dada a todavía
parcial vixencia da citada Lei) como dispón a Instrucción 8ª, apartado d) da Resolución do 21 de xuño do 2007,
da Secretaría do Estado para a Administración Pública, pola que publican as Instruccións do 5 de xuño do 2007
para a aplicación do Estatuto Básico do Empregado Público no ámbito da Administración Xeral do Estado e os
seus organismos públicos (BOE nº 150, do sábado 23 de xuño do 2007). A maior abundamento, tampouco se
trata este artigo dun dos preceptos do Estatuto Básico directamente aplicables ao persoal laboral ex artigos 7, e
Instrucción 5ª da citada Resolución do 21 de xuño do 2007, polo que necesariamente haberá de efectuarse unha
remisión normativa á lexislación laboral e aos instrumentos convencionais froito da negociación colectiva que
resulten de aplicación.
Efectuadas as comprobacións polo Negociado de Seguridade Social, o Sr. ARAUJO CONDE reùne os requisitos
requiridos e as condicións establecidas no Rèxime Xeral da Seguridade Social para acceder ao solicitado, tal
como acredita coa copia compulsada do documento acreditativo do dereito á percepción de asistencia sanitaria
en calidade de pensionista por parte de D. Fernando Araújo Conde, así como coa copia compulsada da
certificación expedida polo Director Provincial do INSS en Pontevedra (delegación de Vigo) de data 29/07/2008
acreditativa da titularidade do dereito á percepción de prestación contributiva á Seguridade Social en concepto
de “xubilaciòn ordinaria Lei Medidas 2”.
A tal efecto, e unha vez obtida a condiciòn de pensionista por xubilaciòn anticipada e voluntaria, que acredita
coa documentación anteriormente citada , e que contaba, no momento do seu cese con 63 anos, tería dereito a
percibir a indemnizaciòn que se recolle no artigo 33 do Acordo Regulador das Condicións económicas e sociais
dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo, e que ascende á cantidade de 4.808-€.-

Por todo o antedito, e previa a emisión do preceptivo informe de fiscalización que pola Intervención Xeral se
realice ao abeiro do disposto nos artigos 214 e 219 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que
se aproba o Texto Refundido da Lei de Facendas Locais, e correspondentes Bases de Execución dos Orzamentos
para o exercicio económico 2008 (Base 32ª) sométese á consideración da Xunta de Goberno Local a aprobación
da seguinte PROPOSTA DE ACORDO:
“PRIMEIRO.- Acordar, ao abeiro do disposto no artigo 33 da Lei 30/1984, do 2 de agosto, de Medidas para a
reforma da Función Pública en relación coa Instrucción 8ª, apartado d) da Resolución do 21 de xuño do 2007 ,
da Secretaría do Estado para a Administración Pública, a xubilación anticipada do axudante de oficios, D.
FERNANDO ARAUJO CONDE, provisto do DNI nº 35944900-V e nº de persoal 6171, adscrito ao Servizo de
Parques e Xardíns, con efectos dende o dìa 31 de xullo do 2008.
SEGUNDO.- Dispoñer o aboamento a D. FERNANDO ARAUJO CONDE (Nº 6171) da cantidade de catro mil
oitocentos oito euros (4.808-€) en concepto de indemnización por xubilaciòn anticipada, en execuciòn do
Acordo Regulador das Condicións económicas e sociais dos traballadores/as ao servizo do Concello de Vigo.
TERCEIRO.- Ordenar que pola Unidade de Personal (Negociado de Seguridade Social) se tramite o preceptivo
expediente para que a Seguridad Social fixe a pensiòn que regulamentariamente lle corresponda.

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

13(1498).PRODUCTIVIDADE POR CONDUCIR VEHÍCULO MUNICIPAL SIN SER
OFICIAL CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2008 DE DON JOSÉ ANTONIO
SANDE VÁZQUEZ DO SERVIZO DE PROTECCIÓN CIVIL. EXPTE. 18451/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 17.09.08, e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 10.09.08, conformado pola xefa da Unidade de
Persoal e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer as obrigas que en concepto de complemento de produtividade polos servizos prestados polo
funcionario do Servizo de Protección Civil, D José Antonio Sande Vázquez, aboaráselle por conducir
un vehículo lixeiro municipal, non sendo oficial condutor, a cantidade que figura na relación que se
achega no expediente, por un importe total de 201 € , correspondentes ó 2º trimestre de 2008 e con
cargo a partida presupostaria 121.0.150.00.00-PRODUCTIVIDADES.
14(1499).CORRECCIÓN DE ERROS DAS BASES DA CONVOCATORIA INTERINA
DE TRES AUXILIARES ADMINISTRATIVOS. EXPTE. 18468/220.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do Técnico de Organización,
do 24.09.08, conformado pola xefa da Área de Réxime Interior e polo Concelleiro delegado da Área
de Xestión Municipal, que di o seguinte:
A Xunta de Goberno Local, na súa sesión de data 26 de agosto de 2008, entre outros, aprobou as bases para o
nomeamento interino por acumulación de tarefas de tres auxiliares administrativos/as para diferentes servizos
municipais polo periodo máximo de 6 meses, de conformidade co disposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/20078, do
12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
Nas referidas bases de selección, en concreto na Base V-Publicidade, por erro non se deu a posibilidade de
reclamación contra a lista provisional de admitidos e excluidos, polo que en consecuencia deberá engadirse o
seguinte parágrafo:
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“Contra a exclusión na lista de admitidos poderanse presentar reclamacións e subsanar erros ou omisións no
prazo de catro días hábiles contados dende a publicación do anuncio contendo a mesma no Taboleiro de Edictos
do Concello”.
Así mesmo, na Base VI-Órgano de Selección, no que respecta ós vocais, estableceuse tamén por erro, que os tres
vocais funcionarios estivesen integrados no subgrupo C2 de titulación, cando en realidade debería dicir
“integrados no subgrupo C2 de titulación como mínimo e, que dispoñan como mínimo do título de Graduado
Escolar, FP 1º Grao ou equivalente”.
En consecuencia e, visto o recollido no artigo 37.2.e) da Lei 7/2007, do 12 de abril, e vistas as atribucións que
en materia de persoal e concretamente en canto á aprobación das bases rectoras dos procedementos de
selección de persoal ostenta a Xunta de Goberno Local segundo establece o artigo 127.1.h) da Lei 7/1985, do 2
de abril, Reguladora das Bases do réxime Local, modificada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, de Medidas
para a Modernización do Goberno Local, sométese ao criterio da mesma a seguinte,
PROPOSTA DE ACORDO:
“Primeiro.- Modifica-los erros producidos nas bases da convocatoria para proceder ó nomeamento de tres
funcionarios/as interinos/as, por acumulación de tarefas, como Auxiliares de Administración Xeral, ao abeiro
do exposto no artigo 10.1.d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público e, en
consecuencia modifica-las bases V e VI da convocatoria que pasan a contar coa seguinte redacción:
V.- PUBLICIDADE
O anuncio da presente convocatoria publicarase nun dos diarios de mais difusión deste Concello, por motivos
de axilidade. A lista de admitidos e excluídos e as causas motivadoras da exclusión, así como a data, lugar e
hora en que teña lugar o primeiro exercicio, publicarase no Taboeiro de Edictos do Concello de Vigo,
publicándose no taboeiro de anuncios do Concello os lugares onde se realicen as probas, cando estas non se
desenvolvan no propio edificio do Concello de Vigo.
Contra a exclusión na lista de admitidos poderanse presentar reclamacións e subsanar erros ou omisións no
prazo de catro días hábiles contados dende a publicación do anuncio contendo a mesma no Taboleiro de Edictos
do Concello.
VI.- ÓRGANO DE SELECCIÓN
Terá carácter colexiado e estará integrado por 5 membros, debendo ter todos eles titulación igual ou superior á
esixida para o acceso ao posto. Actuarán con voz e voto -a excepción do Secretario/a-, podendo acordar o
nomeamento de asesores especialistas na materia, que deberán comparecer a título individual, ata un máximo
de dous por exercicio, con voz e sen voto.
Presidente/a:
-Un funcionario/a con habilitación de carácter estatal ou técnico de administración xeral ou especial do
Concello de Vigo, encadrado no subgrupo A1 de titulación.
Corresponde ao Presidente/a acordar as convocatorias das sesións ordinarias e extraordinarias, presidir as
sesións, moderar o desenvolvemento dos debates e suspendelos por causas xustificadas, asegura-lo
cumprimento das leis, dirimir co seu voto os empates nos termos legalmente previstos, visar as actas e
certificacións dos acordos do órgano de selección e as demais que lle outorgue a lexislación vixente.
Secretario/a:
-Un funcionario/a do Concello de Vigo integrado/a no subgrupo A1 de titulación, escala administración xeral,
que intervirá con voz e sen voto, con funcións de asesoramento legal ao órgano de selección, custodia dos
exames e actas, elaboración de actas dos acordos e informe xurídico en relación cos recursos administrativos

que poidan presentarse contra os actos e acordos do órgano de selección. Igualmente deberá realizar as
funcións previstas no artigo 25 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999.
Vocais:
-Un funcionario/a de carreira deste Concello, integrado no subgrupo C2 de titulación, como mínimo, con título
de Graduado Escolar, FP-1 ou equivalente, como mínimo, e que comparecerá en todo caso a título individual.
-Dous funcionarios/as do Concello de Vigo intregrados no subgrupo C2 de titulación, como mínimo, que
dispoñan como mínimo do título de Graduado Escolar, FP 1º Grao ou equivalente, propostos polo Concelleirodelegado da Área de Xestión Municipal.
Simultaneamente cos titulares designarase aos respectivos suplentes. Os seus integrantes deberán absterse de
tomar parte no proceso selectivo cando concorran as causas recollidas no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común,
modificada pola Lei 4/1999. Asemade, os aspirantes poderán recusar aos mesmos nos supostos previstos no
artigo 29 da mesma norma.
O órgano de selección contará coa asistencia técnico-administrativa dun funcionario/a da Unidade de Persoal
do Concello, con funcións de apoio ao Tribunal Cualificador e baixo as instrucións directas do mesmo.
Os membros do órgano de selección, os asesores que se poidan designar por aquel e que asistan de xeito
efectivo ás sesións do proceso selectivo, xunto co persoal técnico administrativo asistente, percibirán axudas de
custo por asistencia na contía legalmente establecida, de conformidade co previsto no Real Decreto 462/2002,
do 24 de maio, de Indemnizacións por razóns do servizo.
A actuación do órgano de selección, en canto que órgano colexiado, rexerase no non previsto na normativa
sectorial vixente polas disposicións da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, modificada pola Lei 4/1999.
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 calificación final obtida) aos efectos de poder ser hipoteticamente nomeados/as como persoal interino
polas circunstancias previstas nos apartados b), c) e d) do artigo 10.1 da Lei 7/2007, ou ser eventualmente
contratados como persoal laboral temporal para necesidades conxunturais, nos termos dos criterios aprobados
por acordo da Xunta de Goberno Local de 3 de marzo de 2008 (BOP de 11 de abril de 2008).
Segundo.- Ordear a súa urxente publicación no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello, así como dun
extracto do mesmo nun dos diarios de mais difusión da localidade.
Terceiro.- Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 mes a
contar dende o día seguinte ao da súa publicación, ou ben recurso contencioso-administrativo no prazo de 2
meses contados dende o día seguinte ao da publicación do acto que poña fin á vía administrativa, nos supostos,
termos e condicións do previsto nos artigos, 8, 25 e 46 da vixente Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da
Xurisdicción Contencioso-Administrativa.”

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

S.ord. 29.09.08

15(1500).GRATIFICACIÓN POR SERVIZOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS DO
PERSOAL DO SERVIZO DE CEMITERIOS POR EXCESO XORNADA ANUAL
CORRESPONDENTE O MES DE AGOSTO DE 2008. EXPTE. 18436/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 17.09.08, e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 10.09.08, conformado pola xefa da Unidade de
Persoal e polo concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer as obrigas que polo concepto de gratificación por servizos especiais e extraordinarios en
compensación ás horas en exceso realizadas durante o presente ano do persoal administrativo do
Servizo de Cemiterios, aboaranse ós traballadores que figuran nas relacións que se achegan e que
comezan por Don José Luis Hermida Rodríguez e remata por Don G. Manuel Rosende Rios, as
cantidades que figuran para cada un deles correspondente ao mes de AGOSTO-2008, e que ascenden a
un total de 634’84 € (SEISCENTOS TRINTA E CATRO EUROS CON OITENTA E CATRO
CÉNTIMOS), con cargo á partida presupostaria 121.10.151.00.00-Gratificacións.

16(1501).DOMINGOS, FESTIVOS E NOCTURNIDADE DO PERSOAL DOS
DISTINTOS SERVIZOS CORRESPONDENTE AOS MESES DE XULLO E AGOSTO DE
2008. EXPTE. 18454/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 23.09.08, e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 15.09.08, conformado pola xefa da Unidade de
Persoal e polo Concelleiro delegado da Área de Réxime Interior, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Aboar en concepto de gratificación por servizos extraordinarios de domingos, festivos e a
xornada nocturna ó persoal que figura nas relacións achegadas segundo a seguinte distribución:
SERVIZO

MES

Cemiterios

Agosto

Museo

Agosto

Conserxería

Xullo

Conserxería

Agosto

1ª Tenencia Alcaldía

Xullo

1ª Tenencia Alcaldía

Agosto

I.M.D.
I.M.D.
Bombeiros

Xuño
Xullo
Agosto

Montes, Parques
Xardíns
Parque Central

e Agosto
Agosto

Policia Local

Agosto

Policia Local

Agosto

RELACIÓN

IMPORTE
IMPORTE
IMPORTE
FESTIVAS NOCTURNAS
TOTAL
De Jesús Alfonso Sanmartín a
2.535,86
0,00
2.535,86
Delmiro Vilanova Acuña
De José M. Ogando López a
196,50
0,00
196,50
Amantino Fernández Fdez.
De
Francisco
Martínez
100,22
11,93
112,15
Muñoz a José A. Fdez. Alonso
De Mª Teresa Vaqueiro
43,23
7,95
51,18
Herbello
De Juan
Pablo Alonso
255,45
212,00
467,45
Rodríguez a José L. Pérez
Costas
De Juan Pablo Alonso
247,59
312,70
560,29
Rodríguez
De Francisco Rial Estévez
113,97
39,75
153,72
De Francisco Rial Estévez
199,45
15,90
215,35
De Carlos Abalde Fernández
24.232,38
17.214,40
41.446,78
a José Villaverde Beleiro
De Alfonso Casas Iglesias a
1.827,40
739,35
2.566,80
Don José L. Vidal Álvarez
De Emilio Aira Pereiro a José
1.237,95
787,05
2.025,00
A. Rodríguez Souto
De Iván Albalde Casanova a
31.404,77
19.505,81
50.910,58
Juan G. Vivero Mijares
De Manuel Aguado Taboada a
2.491,69
388,27
2.879,96

Policia Local
Limpeza
Alcaldía
Alcaldía
Alcaldía
Vías e Obras

Juan G. Vivero Mijares
Agosto De Constante Alonso Caride a
Francisco Vila Campos
Agosto De Angel Alonso González
Xullo De Basilio Costas Fernández
Xullo De Cesáreo Rocha Paramés
Agosto De Basilio Costas Fernández
a Cesáreo Rocha Paramés
Agosto De José Angel Agra Abalde a
José L. Amoedo Mosquera
TOTAL

503,04

0,00

503,04

404,79
294,75
121,83
675,96

1.902,70
50,35
66,25
132,50

2.307,49
345,10
188,08
808,46

39,30

0,00

39,30
110.406,19

Os importes que en cada caso se indican e que ascenden a un total de 110.406.19 €, con cargo a partida
presupostaria 121.0.151.00.00- GRATIFICACIÓNS.
Segundo.- A Xunta de Goberno Local, en sesión de data 26 de agosto de 2008 acordou aboar en
concepto de gratificacións por servizos especiais e extraordinarios de domingos festivos e xornada
nocturna do persoal de distintos servizos correspondentes aos meses de marzo, abril, maio e xuño e
xullo.
Debido a duplicidade que o servizo do Parque Central en relación coas horas realizadas por D. Manuel
Oliveira Quintas, DNI 36.002.214-S, nº de persoal 9917 correspondentes ao mes de abril de 2008
remitiu ao Servizo de persoal en dúas relacións distintas, o expediente de gratificacións por servizos
extraordinarios de domingos festivos e xornada nocturna aprobouse en dita sesión por un importe de
111.883’68 €, polo que o informe da Unidade de Persoal de data 11 de agosto de 2008, nas relacións
que se detallan cos distintos servizos, en canto ao Parque Central deberá figurar un importe total de
1.256,22 €, unha vez descontada a cantidade duplicada correspondente a D Manuel Oliveira Quintas,
DNI 36.002.214-S, nº de persoal 9917, por importe de 323’80 horas correspondente a festividade e
nocturnidade do mes de abril de 2008 do dito servizo, en vez de 1.580’10 €.
Polo tanto o importe total a aboar en concepto de gratificacións por servizos especiais e
extraordinarios de domingos festivos e xornada nocturna do persoal de distintos servizos
correspondentes aos meses de marzo, abril, maio e xuño e xullo (Expte 18400/220) deberá ser
111.559,86 €.

17(1502).GASTOS
DE
LOCOMOCIÓN
DO
PERSOAL
MUNICIPAL
CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO 2008. EXPTE. 18456/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 24.09.08, e de acordo co
informe-proposta da Xefa de Unidade Persoal, do 16.09.08, conformado polo Concelleiro delegado da
Área de Xestión, a Xunta de Goberno Local acorda:
Autorizar o gasto por un importe de 4972,02 € correspondente ás indemnizacións por desprazamento
no termo municipal por razóns do servizo do persoal municipal, correspondentes aos servizos de
Limpeza, Vías e Obras, OSPIO-Vías e Obras-Control Concesionarias, Seguridade, Participación
Cidadá, Parque Móbil, Conserxería, Cemiterios e Educación, con cargo á clasificación económica do
orzamento 231.00.00 -Gastos de Locomoción.

Servizo

Total

S.ord. 29.09.08

5110
2220
1212
4430
1210
3130
4513

OSPIO-Vías e Obras-Control Concesionarias
Mobilidade e Seguridade
Parque Móbil
Cemiterios
Conserxería
Benestar Social
Museo de Castrelos
TOTAL

3.454,26
563,92
216,07
113,05
367,27
60,23
197,22
4.972,02

18(1503).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE DOS OFICIAIS CONDUCTORES
DA 1ª TENENCIA ALCALDÍA 2º TRIMESTRE-2008. EXPTE. 18365/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 24.09.08, e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 15.07.08, conformado pola xefa do Servizo de
Persoal e polo Concelleiro da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
Aboar ós seguintes funcionarios, que prestan servizos como policías locais- seguridade da 1º Tenencia
de Alcaldía, as cantidades que para cada un deles se especifica, polo especial rendemento e dedicación
extraordinaria no desenvolvemento dos seus postos de traballo, mais ala do meramente esixible polo
desempeño das súas funcións públicas, de conformidade co regulamentado no artigo 5 do R. decreto
861/86, de 25 de abril, polo periodo comprendido entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo de 2008:
D. José Luis Pérez Costas, con DNI 36.085.935 Q e nº de persoal 23142, policia local-seguridade, por
importe de 2431,58 €
D. Juan Pablo Alonso Rodríguez, con DNI 36.075.555 D e nº de persoal 18218 policia localseguridade, por importe de 1096,98 €
Dese traslado da presente resolución ós interesados, ó Comité de Persoal e á Intervención Xeral,
debendo expoñerse, así mesmo, no Taboleiro de Editos da Casa do Concello por prazo de quince días.

19(1504).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE A FAVOR DE DONA CAROLINA
VICENTE RODRÍGUEZ. EXPTE. 18407/220.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 13.08.09, e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 18.08.09, conformado pola xefa da Unidade de
Persoal e polo Concelleiro de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
Recoñecer a funcionaria Dª Carolina Vicente Rodríguez, auxiliar administrativa adscrita a
Intervención Xeral e nº de persoal 22119, un complemento de produtividade anual por importe de
2,800.00 € a devengar trimestralmente polos cometidos extraordinarios que ven desempeñando
segundo Resolución do Concelleiro delegado de Xestión Municipal, de data 1 de xullo de 2008, previo
informe acreditativo do servizo.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 MES a
contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contenciosoadministrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2 MESES
dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos, termos e condicións do
previsto nos artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdición
Contencioso-Administrativa.

20(1505).XORNADAS DE REFORZO DA POLICÍA LOCAL CORRESPONDENTES A
AGOSTO 2008. EXPTE. 33757/212.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 24.09.08, e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 11.09.08, conformado pola xefa do Servizo de
Persoal e polo concelleiro da Área de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno Local acorda:
Primeiro.- Aboar en concepto de produtividade dos membros do Corpo da Policía Local que a
continuación se relacionan, correspondente ao mes de agosto de 2008, pola realización de xornadas
dentro do programa de reforzos, consistente na realización de 6 xornadas de libre disposición que se
realizaran dende o 16 de xuño ao 31 de decembro de 2008, segundo as seguintes contías, e que supon
un total de 44735,19 €, con cargo a partida 1210.1500000 “Produtividade”.
Nº
PERSOAL

NOME

H.
EXTRAS

IMP
XORN.

IMP. H
EXT

GRADO

N XORN

78129 ABALDE CASANOVA, IVÁN

POLICIA

1

203,96

203,96

80597 AGAHWA MARTÍNEZ, CELINA

POLICIA

1

203,96

203,96

18282

OFICIAL

1

217,23

217,23

78743 AIRABELLA MARRA, FRANCISCO JOSE

POLICIA

1

203,96

203,96

21137

ALONSO CARIDE, CONSTANTE

POLICIA

1

203,96

203,96

79107

ALONSO COUÑAGO, CÉSAR

POLICIA

1

203,96

203,96

14255 ALONSO MOREIRA, JOSE LUIS

POLICIA

1

203,96

203,96

22480 ALONSO VILA, ANGEL LUIS

POLICIA

1

203,96

203,96

9018

AGUADO TABOADA, MANUEL FERNANDO

TOTAL

POLICIA

1

203,96

203,96

21083 ALVAREZ CAMPOS, DIEGO

ALVAREZ BERMUDEZ, JULIO CESAR

POLICIA

1

203,96

203,96

15906

INSPECTOR

1

244,45

244,45

76473 ALVAREZ FERREIRA, FRANCISCO JAVIER

INSPECTOR

1

244,45

244,45

78744 ALVAREZ GARCIA, JAVIER

POLICIA

1

203,96

203,96

79103 ANTEPAZO BRUN, PABLO

POLICIA

1

203,96

203,96

23886

POLICIA

1

203,96

203,96

77022 ARBONES LAGO, GUILLERMO

POLICIA

1

203,96

203,96

18388

ARENAS VILLARROEL, SANTIAGO A.

INSPECTOR

1

244,45

244,45

21456

AVENDAÑO OTERO, BIENVENIDO

POLICIA

1

203,96

203,96

10441

BARBEITO REINO, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

14976

BARCIELA FERNANDEZ, DORINDA

POLICIA

1

203,96

203,96

77044 BARCIELA RIVERA, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

12948 BARREIRO RODRIGUEZ, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

17029 BASTOS GARCIA, JOSE MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

21143

BASTOS PUENTES, JOSE MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

14344

BASTOS RODRIGUEZ, FERNANDO

ALVAREZ DOMINGUEZ, JOSE MARIA

ARAUJO SANCHEZ, ANGELES Mª

POLICIA

1

203,96

203,96

76481 BECOÑA IGLESIAS, LAUREANO

POLICIA

1

203,96

203,96

79381 BERGES MARTINEZ, PABLO

POLICIA

1

203,96

203,96

16886

OFICIAL

1

217,23

217,23

16975 BOSQUE ZAPATA, JOSE MANUEL DEL

INSPECTOR

1

244,45

244,45

14284

BLAS FONDOS, JOSE LUIS

INSPECTOR

1

244,45

244,45

79109 BUGALLO CORRALES, JOSÉ ELÍAS

BOUZAS NOVAS, JOSE

POLICIA

1

203,96

203,96

16001 CABALEIRO VIDAL, MARIO

POLICIA

1

203,96

203,96

79119

POLICIA

1

203,96

203,96

78746 CAMAÑO MENDUIÑA, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

78747 CAMPOS CEREIJO, DAVID

POLICIA

1

203,96

203,96

CALVO ESTÉVEZ, DAVID

S.ord. 29.09.08

Nº
PERSOAL

IMP
XORN.

IMP. H
EXT

GRADO

CAMPOS IGLESIAS, ENRIQUE

1

203,96

203,96

1

253,7

253,7

77815 CARBALLO ACUÑA, FRANCISCO JAVIER

POLICIA
INSPECTOR
PRINCIPAL
INSPECTOR
PRINCIPAL

1

253,7

253,7

10493

POLICIA

1

203,96

203,96

18224 CARDOSO REGUEIRA, MIGUEL ANGEL

POLICIA

1

203,96

203,96

78133 CARNERO DÍAZ, LUIS ALBERTO

POLICIA

1

203,96

203,96

78748 CASAL CASAS, ANGEL

POLICIA

1

203,96

203,96

23060 CASAS ALDEREGUIA, JOSE Mª

POLICIA

1

203,96

203,96

21545 CASAS GONZALEZ, CESAR

POLICIA

1

203,96

203,96

77035 CASTANEDO EXPOSITO, FRANCISCO

POLICIA

1

203,96

203,96

18342

18313

18320 CARBALLO ACUÑA, ALBERTO

CARBALLO RODRIGUEZ, MANUEL

CASTIÑEIRAS CORTIÑAS, ALVARO

N XORN

H.
EXTRAS

NOME

TOTAL

POLICIA

1

203,96

203,96

14373 CAYETANO NAVARRO, ALVARO MIGUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

14172

POLICIA

1

203,96

203,96

22250 CONDE VAZQUEZ, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

79377 CORRAL MOLDES, RUBEN

POLICIA

1

203,96

203,96

77025 CORTES BAUTISTA, JOSE MIGUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

12115

CONCHA SAGARRA, LUIS ANTONIO

POLICIA

1

203,96

203,96

80599 COSTAL GONZÁLEZ, DIEGO

CORZON MOURELLE, ALFONSO

POLICIA

1

203,96

203,96

22243 COSTAS ARAN, JUAN

POLICIA

1

203,96

203,96

76480 COSTAS BASTOS, ALEJANDRO

POLICIA

2

407,92

407,92

76475 COSTAS PEREZ, DAVID

OFICIAL

1

217,23

217,23

78135 COSTAS PÉREZ, RUBÉN CARLOS

POLICIA

1

22272 COUSIÑO SENDIN, JOSE MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

18454

POLICIA

1

203,96

203,96

78749 COVELO COSTAS, JUAN MIGUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

77019 CHANTADA ABOLLO, RAMON

POLICIA

1

203,96

203,96

78750 DIAZ JUSTO, PEDRO MICAEL

POLICIA

1

203,96

203,96

77026 DOMINGUEZ ALONSO, FRANCISCO

OFICIAL

1

217,23

217,23

14812

POLICIA

1

203,96

203,96

78751 EIREOS MOREIRA, ESTANISLAO

POLICIA

1

203,96

203,96

79348 EIRIZ DE VICENTE, ROLANDO JOSE

POLICIA

1

203,96

203,96

12658 ESTEVEZ SEOANE, JOSE

POLICIA

1

203,96

203,96

15964 FERNANDEZ BOUZAS, ELENA

POLICIA

1

203,96

203,96

10501

FERNANDEZ BUCETA, JOSE

POLICIA

1

203,96

203,96

14338

FERNANDEZ IGLESIAS, JOSE RAMON

POLICIA

1

203,96

203,96

18419

FERNANDEZ IGLESIAS, ROBERTO

POLICIA

1

203,96

203,96

80591 FERNÁNDEZ LEMOS, TANIA

POLICIA

1

203,96

203,96

12463 FERNANDEZ LOPEZ, ARMANDO

POLICIA

1

203,96

203,96

77028 FERNANDEZ LOPEZ, DAVID

POLICIA

1

203,96

203,96

17182

POLICIA

1

203,96

203,96

10470 FERNANDEZ PEREIRAS, JOSE LUIS

POLICIA

1

203,96

203,96

16857 FERNANDEZ RIOS, JAIME

POLICIA

1

203,96

203,96

16946

COUSIÑO SENDIN, RAMON

DOMINGUEZ COSTAS, SEVERINO

FERNANDEZ LORENZO, CARLOS

FILGUEIRA CORREA, FRANCISCO JOSE

1

203,96

25,5

229,46

POLICIA

1

203,96

203,96

22326 FONTAN BALBUENA, CAMILO

POLICIA

1

203,96

203,96

16930 FORJANES ALONSO, ANTONIO

POLICIA

1

203,96

203,96

79351 GALLEGO LORENZO, OSCAR

POLICIA

1

203,96

203,96

78752 GARCIA CARIDE, RUBEN

POLICIA

1

203,96

203,96

79384 GARCIA GIL, ALBERTO

POLICIA

1

203,96

203,96

78753 GARCIA GONZALEZ, DAVID

POLICIA

1

203,96

203,96

Nº
PERSOAL

H.
EXTRAS

IMP
XORN.

IMP. H
EXT

NOME

GRADO

N XORN

GARCIA LOPEZ, SIRO

POLICIA

1

203,96

203,96

80595 GARCÍA RODRÍGUEZ, ENRIQUE

POLICIA

1

203,96

203,96

76478 GARCIA VEIRO, JOSE ARMANDO

OFICIAL

1

217,23

217,23

21462 GARRIDO DOMINGUEZ, ANGELES

OFICIAL

1

217,23

217,23

18158

POLICIA

1

203,96

203,96

16774 GIL DOMINGUEZ, FRANCISCO A.

INSPECTOR

1

244,45

244,45

18164 GIL GREGORIO, JUAN ANTONIO

POLICIA

1

203,96

203,96

21025 GONZALEZ GARCIA, KATIA MARIA

POLICIA

1

203,96

203,96

16834 GONZALEZ GARCIA, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

14150

GONZALEZ GARRIDO, ANTONIO

POLICIA

1

203,96

203,96

14350

GONZALEZ GONZALEZ, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

10300

GONZALEZ MOLDES, AGAPITO

POLICIA

1

203,96

203,96

14835

GONZALEZ RODRIGUEZ, MIGUEL JOSE

POLICIA

1

203,96

203,96

79110

GONZÁLEZ VÁZQUEZ, JORGE

POLICIA

1

203,96

203,96

79372 GONZALEZ VAZQUEZ, OSCAR

POLICIA

1

203,96

203,96

79356

10346

GARRIDO RODRIGUEZ, JOSE

TOTAL

GREGORIO SELAS, MIGUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

80592 GUEDELLA FERNÁNDEZ, ANTONIO

POLICIA

1

203,96

203,96

16923 GUEDELLA GOMEZ, FRANCISCO

POLICIA

1

203,96

203,96

80585 GUTIERREZ GIMENEZ, BRAULIO

POLICIA

1

203,96

203,96

17064 HERMIDA ARAUJO, ADOLFO

POLICIA

1

203,96

203,96

12279 HUERTAS PEREZ, FRANCISCO

POLICIA

1

203,96

203,96

14960 IGLESIAS FERNANDEZ, CARLOS

POLICIA

1

203,96

203,96

80594 IGLESIAS MELEIRO, RUBÉN

POLICIA

1

203,96

203,96

10040

POLICIA

1

203,96

203,96

12641 JIMENEZ ALVARADO, JAVIER

POLICIA

1

203,96

203,96

78756 JUNCAL LAGOA, MIGUEL ANGEL

POLICIA

1

203,96

203,96

22289 LEIROS ORGE, CARLOS

OFICIAL

1

217,23

217,23

78757 LEMOS ABREU, JOSE MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

78758 LEMOS MARTINEZ, JESUS

POLICIA

1

203,96

203,96

12523 LÓPEZ ALVAREZ, JAVIER

INSPECTOR

1

244,45

244,45

78759 LOPEZ REIS, DIEGO

POLICIA

1

203,96

203,96

79359 LOPEZ SANTANA, ANTONIO JOSE

OFICIAL

1

217,23

217,23

16828 LOPEZ VAZQUEZ, ISIDRO

POLICIA

1

203,96

203,96

78760 LORENZO ALONSO, ROBERTO

POLICIA

1

203,96

203,96

23107

POLICIA

1

203,96

203,96

79120 MACEIRA ACUÑA, JUAN CARLOS

POLICIA

1

203,96

203,96

78761 MACENLLE DIAZ, MARIA DEL PILAR

POLICIA

1

203,96

203,96

18230 MAGALLANES OLMIGOS, JUAN MIGUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

79116

MARCILLA URBANO, RUBÉN

POLICIA

1

203,96

203,96

14321 MARON LORENZO, JUAN ANTONIO

OFICIAL

1

217,23

217,23

18247

POLICIA

1

203,96

203,96

POLICIA
INSPECTOR
PRINCIPAL

1

203,96

203,96

1

253,7

253,7

22266 MARTINEZ PAMPILLON, PERGENTINO

POLICIA

1

203,96

203,96

77029 MARTINEZ POSADA, VICENTE

POLICIA

1

203,96

203,96

77036 MARTINEZ TILVE, JAVIER

POLICIA

1

203,96

203,96

12233 MENDEZ OITAVEN, AGAPITO

POLICIA

1

203,96

203,96

79357

POLICIA

1

203,96

203,96

POLICIA

1

203,96

203,96

IGLESIAS PEREIRA, JOSE LUIS

LORENZO CAMPO, Mª ISABEL

MARTINEZ DAFONTE, SANTIAGO

79363 MARTINEZ LINO, PEDRO
13712

MARTINEZ MUÑOZ, FRANCISCO

MENDEZ VAZQUEZ, EDUARDO

77043 MOLINA MAGDALENA, FERNANDO

S.ord. 29.09.08

Nº
PERSOAL

NOME

GRADO

N XORN

H.
EXTRAS

IMP
XORN.

IMP. H
EXT

TOTAL

18299 MONTEMUIÑO SANTOS, JOSE CARLOS

INSPECTOR

1

244,45

244,45

14806

MOO GARCIA, JOSE MANUEL
MORQUILLAS RODRIGUEZ, VICTOR
14278 MIGUEL

OFICIAL

1

217,23

217,23

OFICIAL

1

217,23

217,23

12629 MOURIÑO AMIL, JOSE MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

17130

OFICIAL

1

217,23

217,23

16998 NOVAS ALDAO, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

80588 NOVAS MARTÍNEZ, SERAFÍN

POLICIA

1

203,96

203,96

9053 OGANDO GARCIA, ALFONSO

POLICIA

1

203,96

203,96

79360 OJEA GONZALEZ, ROBERTO

POLICIA

2

407,92

407,92

80584 OTERO PENELA, FERNANDO

POLICIA

1

203,96

203,96

78763 OTERO SOTELO, MARCOS

OFICIAL

1

217,23

217,23

80578 OTERO VILLAR, EZEQUIEL

POLICIA

1

203,96

203,96

79376 PEÑA SOLIÑO, AITOR

POLICIA

1

203,96

203,96

79380 PERALES RODRIGUEZ, ENRIQUE

POLICIA

1

203,96

203,96

80587 PÉREZ BARREIRA, XOSÉ ANTÓN

POLICIA

1

203,96

203,96

18276 PEREZ CARRERA, CARLOS MARTIN

OFICIAL

1

217,23

217,23

78286 PÉREZ FERNANDEZ, JOSÉ LUIS

POLICIA

1

203,96

203,96

78765 PEREZ LANDESA, MANUEL F.

POLICIA

1

203,96

203,96

23596

PEREZ MINIÑO, ELOY

POLICIA

1

203,96

203,96

78766 PEREZ MOSQUERA, GABRIEL

POLICIA

1

203,96

203,96

18260 PEREZ REGUEIRA, JOSE ANTONIO

POLICIA

1

203,96

203,96

76528 PEREZ RODRIGUEZ, JUAN MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

78767 PEREZ RODRIGUEZ, ROBERTO

POLICIA

1

203,96

203,96

78768 PEREZ VAZQUEZ, CARLOS

POLICIA

1

203,96

203,96

79362 PESADO FERNANDEZ, PABLO

POLICIA

1

203,96

203,96

14189

PIÑEIRO PEREZ, ISIDRO

POLICIA

1

203,96

203,96

79111

PRADO SIMÓN, GUILLERMO JOSÉ

NEIRA HENCHE, FRANCISCO JAVIER

POLICIA

1

203,96

203,96

78284 QUINTEIRO VARELA, PABLO

POLICIA

1

203,96

203,96

10464 RELLO MARTINEZ, EMILIO

POLICIA

1

203,96

203,96

77020 RIO DIZ, PABLO DEL

INSPECTOR

1

244,45

244,45

15846

RIVERA LOPEZ, DEOLINDA

POLICIA

1

203,96

203,96

78769 RODRIGUEZ CAEIRO, JAVIER
RODRIGUEZ CARPINTERO, ELÍAS
78770 ISRAEL

POLICIA

1

203,96

203,96

POLICIA

1

203,96

203,96

21410

POLICIA

1

203,96

203,96

80576 RODRÍGUEZ MONTERO, ISMAEL

POLICIA

1

203,96

203,96

78771 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

79105 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JOSÉ

POLICIA

1

203,96

203,96

12530 RODRIGUEZ VAZQUEZ, JAVIER

POLICIA

1

203,96

203,96

79117

RODRÍGUEZ VILLAR, ÓSCAR

POLICIA

1

203,96

203,96

17147

ROLO SILVA, JOSE LUIS

OFICIAL

1

217,23

217,23

77040 SAAVEDRA GONZALEZ, NARCISO

POLICIA

1

203,96

203,96

77042 SALGADO GONZALEZ, JUAN CARLOS

POLICIA

1

203,96

203,96

23171 SALGADO GONZALEZ, Mª TERESA

OFICIAL

1

217,23

217,23

21114

POLICIA

1

203,96

203,96

76472 SANCHEZ SANCHEZ, MANUEL

OFICIAL

1

217,23

217,23

21077 SANCHEZ SOUTO, DIEGO

POLICIA

1

203,96

203,96

78287 SANCHEZ VAZQUEZ, OSCAR MANUEL

OFICIAL

1

217,23

217,23

78772 SANTOS REFOJOS, DAVID

POLICIA

1

203,96

203,96

78130 SIERRA CASTELO, JOSE MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

RODRIGUEZ GONZALEZ, ADOLFO

SANCHEZ PEREZ, GERARDO

Nº
PERSOAL

NOME

H.
EXTRAS

IMP
XORN.

IMP. H
EXT

GRADO

N XORN

78134 SORDO GARCÍA, MARÍA TERESA

POLICIA

1

203,96

203,96

80589 SOTO RODRÍGUEZ, RICARDO

POLICIA

1

203,96

203,96

79353 SOUTO LOPEZ, IGOR

POLICIA

1

203,96

78283 SUÁREZ PIÑEIRO, DAVID

POLICIA

1

12612

POLICIA

1

203,96

203,96

TABOADA PARDO, CELSO

80600 TELLA DOVAL, JOSÉ MARÍA

1

203,96

TOTAL

203,96
25,5

229,46

POLICIA

1

203,96

203,96

TORIBIO LOZANO, FEDERICO

POLICIA

1

203,96

203,96

78136

TORRADO RODRIGUEZ, ANTONIO

POLICIA

1

203,96

203,96

10607

TORRE GENTIL, PAULINO DE LA

POLICIA

1

203,96

203,96

80598 TOUCEDO ALONSO, JOSÉ

POLICIA

1

203,96

203,96

79358 TOUCEDO GARRIDO, ENRIQUE

POLICIA

1

203,96

203,96

80579 UBEIRA GROSIO, PATRICIA

POLICIA

1

203,96

203,96

80582 VAS COSTA, MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

22378 VAZQUEZ ALONSO, ALBERTO

OFICIAL

1

217,23

217,23

14210

POLICIA

1

203,96

203,96

18253 VAZQUEZ MARTINEZ, MANUEL ANTONIO

POLICIA

1

203,96

203,96

18170

INSPECTOR

1

244,45

244,45

21572 VEIGA JORGE, JOSE JESUS

POLICIA

1

203,96

203,96

80586

POLICIA

1

203,96

203,96

79378 VERDE VIEITEZ, JOSÉ MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

79122 VIDAL LORENZO, LUCÍA

POLICIA

1

203,96

203,96

14261 VIDAL TRIGO, ANTONIO

OFICIAL

1

217,23

217,23

18193

POLICIA

1

203,96

203,96

77689 VILA CAMPOS, FRANCISCO JOSÉ

OFICIAL

1

217,23

217,23

79121 VILA CAMPOS, PABLO

POLICIA

1

203,96

203,96

POLICIA

1

203,96

203,96

8042

VAZQUEZ MARIN, ANTONIO

VAZQUEZ VARELA, JOSE MANUEL

VERA ARMADA, JARA MARÍA

VIGO QUIROS, EMILIO

6787 VILLANUEVA COSANO, MANUEL
79106

POLICIA

2

407,92

407,92

77027 VILLAR MIGUELEZ, MANUEL

VILLAR FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL

POLICIA

1

203,96

203,96

80581 VILLAR SILVA, AIDA

POLICIA

1

203,96

203,96

23975 VIVERO MIJARES, JUAN GUILLERMO

POLICIA

1

203,96

215

44684,19

203,96
51,00

44735,19

Segundo.- As referidas cantidades aboaranse na vindeira nómina e non orixinaran ningún tipo de
dereito individual respecto a valoracións de apreciacións correspondentes a sucesivos períodos.

21(1506).ACEPTACIÓN
DA
SUBVENCIÓN
PARA
PROGRAMA
“VIGO
LABORANDO” CONCEDIDA NA RESOLUCIÓN DO DIRECTOR XERAL DE
FORMACIÓN E COLOCACIÓN. EXPTE. 5270/77.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do xefe do servizo de
Promoción Económica e Emprego, do 24.09.08, conformado polo concelleiro de Promoción
Económica, Emprego e Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.- Aceptar a subvención concedida na resolución do Director Xeral de Formación e Colocación de
data 26 de agosto de 2008, solicitada ao abeiro da orde do 5 de xuño de 2008, pola que se establecen
as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica
en Galicia, durante os anos 2008 e 2009, de programas experimentais en materia de emprego, I Plan
Integral de Emprego, coas seguintes características:

S.ord. 29.09.08

1.

Denominación do programa:

2.

Ámbito territorial:

VIGO LABORANDO

3.

Usuarios do programa:

4.

Nº de participantes:

150

5.

Obxectivos de inserción:

35%

6.

Importe da subvención concedida ano 2008:

134.625,00€

7.

Cofinanciación da entidade ano 2008:

13.462,50€

8.

Importe da subvención concedida ano 2009:

80.775,00€

9.

Cofinanciación da entidade ano 2009:

8.077,50€

Vigo
As accións obxecto deste programa dirixiranse prioritariamente aos colectivos de traballadores
desempregados presitos no artigo 3 da Orde do 28 de decembro de 2006.

Nº insercións:

53

10. Custo total do proxecto:

236.940,00€

11. Data de inicio:

01/08/08

12. Selección dos participantes:

O Servicio Público de Emprego facilitará a selección dos usuarios a atender.

13. Reducción da subvención:

A Dirección Xeral de Formación e Colocación esteblecerá unha reducción na cantidade
total a paercibir polo Concello de Vigo no caso de non cumprirse os obxectivos de insercvión previstos no punto 5 do anexo da resolución. A reducción calcularase moltipliando
o número de demandantes con inserción por 2.600 e a esto, sumaráselle o número dos
restantes demandantes atendidos multiplicado por 800. Se esta cifra fora inferior ao importe da subvención concedida, a reducción será a diferencia entre ambas cifras.

14. Publicidade:

A Dirección Xeral de Formación e Colocación facilitará á entidade do Concello de Vigo
un modelo de cartel, que deberá ser colocado nun lugar visible, que permita identificar
de xeito claro o Programa que se vai desenvolver.

Data de fin:

31/03/09

2º.- Que por parte do servizo de Promoción Económica e Emprego, se proceda a xestionar a subvención concedida cara a posta en funcionamento do programa “Vigo Laborando”.

22(1507).PROPOSTA DE AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DA FESTA DO
COMERCIO NO BARRIO DO PROGRESO DENDE O 29 DE SETEMBRO AO 4 DE
OUTUBRO. EXPTE. 2543/104.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do coordinador da Tenencia
de Alcaldía, do 24.09.08, conformado polo tenente de Alcalde, que di o seguinte:
A Tenencia de Alcaldía en colaboración coa Concellería de Industria e Comercio e a Consellería de Innovación
e Industria da Xunta de Galicia, ten previsto organizar durante o mes de Setembro-Outubro o evento denominado “Festa do Comercio”.
Este evento está previsto que se leve a cabo pola zona do Progreso.
As datas previstas para a súa celebración serán:
Progreso:29 de setembro ao 4 de outubro
Para a celebración de dito evento, que ten unha duración de 6 días a semana e cun horario de 10:00 a 14:00
horas e de 16:00 a 20:00 horas,de luns a sábado,terán lugar diferentes actividades de dinamización da rúa
(obradoiros infantís, actividades para maiores, etc)así como diferentes animacións polas prazas ou rúas desig nadas.
Achégase plano coas ubicacións das distintas actividades de dinamización.

As instalacións que se requiren para dita celebración serían as seguintes que se adxuntan no documetno.
● En relación o evento xa se notificou a seguridade, Policia Local, protección civil e a electromecánicos.
De acordo o indicado, propoño á Xunta de Goberno Local:
1º.- Autorizar a celebración “Festa do comercio” no barrio do Progreso dende o día 29 de setembro ata ó 4 de
outubro.
2º.- Autorizar a montaxe e desmontaxe deste evento nos días que duren as actividades(segundo o plano que se
achega)

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
23(1508).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A FAVOR DE PROTEC S.L. POR PERMISO DE
OCUPACIÓN DA VÍA PÚBLICA CON ANDAMIO NA RÚA ÚRZAIZ, 25 E PARTE
TRASEIRA E BAIXA DA RÚA ROGELIO ABALDE. EXPTE. 56022/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e
Obras, do 3.09.08, conformado pola concelleira delegada da Área de Servizos Xerais e Vías e Obras,
que di o seguinte:
Con data 22 de maio de 2008, autorizouse a CONSTRUCCIONES PARAXE, S.L. a ocupación da vía pública
cun andamio con paso protexido para peóns con número de expediente 55642/250, cunha ocupación de 30 m 2
na r/ Urzaiz, 25 e parte traseira en r/ Rogelio Abalde, para rehabilitación de edificio con licenza 54647/421,
constituindo unha fianza de 3.000 € (tres mil euros), con número de operación 200800025421 de data 22-052008.
Solicitada a devolución da fianza con data 1/07/2008 e número de documento 80082703, unha vez rematadas as
obras, remítese ao inspector de Vías e Obras para informe.
Na inspección feita con data 10 de xullo de 2008, indícase que o andamio foi retirado e a efectos da devolución
da fianza o pavimento quedou en perfectas condicións.
Polo que se PROPÓN:
Proceder á devolución da fianza de 3.000 € (tres mil euros), a favor de PROTEC, S.L.

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

24(1509).DEVOLUCIÓN DE FIANZA A FAVOR DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU
POLA OCUPACIÓN CUN ANDAMIO MONTACARGAS E VALO DE OBRA NA RÚA
URZÁIZ,3. EXPTE. 56516/250.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do enxeñeiro xefe de Vías e
Obras, do 22.09.08, conformado pola concelleira delegada da Área de Servizos Xerais e Vías e Obras,
que di o seguinte:
Con data 17 de abril de 2008, autorizouse a TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU a ocupación da vía pública cun
andamio montacargas e valo de obra con número de expediente 55359/250, cunha ocupación de 5 m 2 na r/
Urzaiz, 3, para reforma interior e cambio de fiestras con licenza 62242/421, constituíndo unha fianza de 2.586
€ (dous mil cincocentos oitenta e seis euros), con número de operación 200800018257 de data 17-04-2008.

S.ord. 29.09.08

Solicitada a devolución da fianza con data 16/07/2008 e número de documento 80089333, unha vez rematadas
as obras, remítese ao inspector de Vías e Obras para informe.
Na inspección feita con data 29 de xullo de 2008, indícase que o andamio foi retirado e a efectos da devolución
da fianza o pavimento quedou en perfectas condicións.
Polo que se PROPÓN:
Proceder á devolución da fianza de 2.586 € (dous mil cincocentos oitenta e seis euros), a favor de
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SAU.

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

ASUNTOS FORA DA ORDE DO DIA
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declarar de urxencia os asuntos
seguintes, de conformidade co artº. 51 do Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia
de réxime local, aprobado por Decreto lexislativo 781/1986 de 18 de abril.
25(1510).MANTEMENTO INTEGRAL DAS INSTALACIÓNS ELECTROMECÁNICAS
DOS TUNEIS E PASOS INFERIORES DA CIDADE DE VIGO. EXPTE. 16628/240.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do xefe de Área de Servizos
Xerais, do 25.09.08, que di o seguinte:
Antecedentes
A Xunta de Goberno Local en data 12/07/04, adxudicou entre outros o Expte. 16.628/240 “Mantemento Integral
das Instalacións electromecánicas dos tuneis e pasos inferiores”, por un período de 2 anos prorrogable en 2
anos máis.
A última prórroga deste contrato (Expte. 12.198/444), rematou o pasado día 31 de agosto de 2008.
Con antelación suficiente, 6 de marzo de 2008, no Servizo de Electro-Mecánicos redactouse o Prego de
Prescripcións Técnicas, co expte. 12.423/444, remitido posteriormente á Oficina de Contratación o 7 de marzo.
Este expediente atópase actualmente na Oficina de Asesoría Xurídica para informe dende o pasado 7 de xullo.
Tendo en conta que as instalacións que regulan o tráfico no interior do túnel deben estar permanentemente
controladas e en perfecto estado de funcionamento xa que o contrario suporía un grave perigo para a
circulación, e polo que se considera imprescindible que se siga prestando servizo de mantemento a estas
instalacións.
Por todo o anteriormente exposto, faise á Xunta de Goberno Local a seguinte PROPOSTA:
1º.Encomendar á UTE Imes-Esycsa, adxudicataria ata o 31 de agosto de 2008 que continúen coa
prestación do servizo de mantemento dos Tuneis e pasos inferiores, ata a adxudicación do novo contrato, nos
mesmos termos e condicións establecidas no prego que serviu de base para a contratación de tal servizo.

2º.As certificacións mensuais por prestación do servizo, ao non existir contrato, deberán ser tramitadas
mediante expediente de convalidación de gasto sendo financiadas con cargo á partida “Mantemento Túneis e
Pasos Inferiores” 4324.227.06.02.

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

26(1511).BASES DE SELECCIÓN DO EQUIPO DIRECTIVO PROXECTO “IMOS
TRABALLAR”. EXPTE.5206/77.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 24.09.08, o informe
xurídico, do 3.09.08, e de acordo cos informes-proposta do xefe de Promoción Económica e Emprego,
do 27.07.08, e do 3.09.08, conformados polo concelleiro de Promoción Económica, Emprego e
Participación Cidadá, a Xunta de Goberno local acorda:
1º.Aprobar as bases que se achegan de procedemento de selección do equipo técnico para o
desenvolvemento do proxecto “Imos Traballar”.
2º.Acordar que polo Concelleiro delegado de Promoción Económica, Emprego e Participación
Cidadá se proceda a designación dos membros dos órganos de selección establecidos nas bases,
respectando o disposto no artigo 60 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado
Público.
BASES PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN EQUIPO TÉCNICO DO PROXECTO “IMOS TRABALLAR”
Natureza e duración dos contratos:
O contrato terá a modalidade de obra ou servizo de duración determinada a xornada completa, agás o Técnico
Xestión Económico-Contable que será a media xornada.
A duración será de un (1) ano de contrato coa posibilidade de dúas prorrogas semestrais.
As retribucións serán as establecidas no Acordo Marco de regulación das condicións sociolaborais das
contratacións realizadas no marco do PME 2008-2011.
Establécense os seguintes periódos de probas:
Para os postos Técnicos superiores e medios:
Tres (3) meses.
Para os postos de persoal de apoio:
Un (1) mes.
Postos de traballo:
Técnicos:
Un/ha (1) Director/a.
Dous/duas (2) Coordinadores/as.
Un/ha (1) Xestor/a proxectos de teleformación.
Un/ha (1) Técnico Xestión Económico-Contable.
Persoal de apoio administrativo:
Un/ha (1) Técnico Informático.
Un/ha (1) Administrativo/a
Funcións e perfís requeridos:
Para o posto de Director/a Técnico/a.

S.ord. 29.09.08

Con funcións de planificación, organización, dirección, xestión e control do desenvolvemento de proxectos e
outras actuacións do programa, asumindo a súa representación e coordinando o traballo do resto do equipo.
Titulación superior preferentemente en empresariais ou económicas.
Experiencia, mínima de 4 anos na dirección de proxectos
Coñecemento de informática a nivel usuario.
Coñecemento de idiomas: Inglés e Galego
Para o postos de Coordinadores/as:
Con funcións de coordinación entre programas que permitan a integración das diferentes accións a desenvolver.
Titulación Media ou Superior.
Experiencia mínima de 1 ano na coordinación de equipos no desenvolvemento de proxectos de formación.
Coñecemento de informática a nivel usuario.
Coñecemento de idiomas: Inglés e Galego.
Para o posto de Xestor/a proxectos de teleformación.
Con funcións de xestión e análise de proxectos informáticos de teleformación, análisis e diseño de aplicacións,
así como selección e evaluación de infraestruturas e plataformas permitan a integración das diferentes accións
a desenvolver.
Titulación Media ou Superior preferentemente en enxeñería informática ou telecomunicacións.
Experiencia mínima de 1 ano na xestión de proxectos informáticos relacionados coa teleformación.
Coñecemento de idiomas: Inglés e Galego.
Para o posto de Técnico Xestión Económico-Contable.:
Con funcións de carácter económico-financeiras das distintas accións a desenvolver no proxecto..
Titulación media ou superior, preferentemente en empresarias ou económicas.
Experiencia mínima de 1 ano como Xestor económico ou contable en programas ou proxectos de emprego.
Coñecementos de informática a nivel usuario.
Coñecemento do Galego.
Para o posto de Técnico Informático.
Con funcións de apoio no equipamento e aplicacións informáticas.
Ciclo de grado medio ou superior en informática ou equivalente.
Experiencia mínima de 1 ano mínimo como técnico informático ou similar.
Coñecemento da lingua galega.
Para o posto de Administrativo.
Con funcións de apoio administrativo e atención ó público.
Ciclo de grado medio ou superior de administración, secretariado ou equivalente.
Experiencia mínima de 1 ano como Administrativo con funcións de atención ao público.
Coñecemento de informática
Coñecemento da lingua galega.
Procedemento de selección:
Concurso de méritos entre os/as aspirantes/as convocados/as mediante anuncio público na prensa local.
Os/as candidatos/as interesados presentarán o seu Currículo acreditado segundo o punto 4.b destas bases.
Para acreditar a experiencia laboral (e a formación impartida) presentarase orixinal ou fotocopia da vida
laboral, ademais de fotocopias dos contratos de traballo/certificados de empresa. Se no contrato de
traballo/certificado de empresa non se especifica claramente as funcións realizadas, achegarase unha
certificación de funcións.
Para acreditar a formación recibida presentarase fotocopia do diploma do centro/entidade de impartición, con
número de horas.
Baremaranse, unicamente, os currículos dos/as candidatos/as que reúnan o perfil considerado imprescindible
para cada posto. No caso de non presentarse á convocatoria un número suficiente de candidaturas apropiadas,
a Comisión de Selección valorará, para cada caso, a posibilidade de reducir as características requeridas como
imprescindibles.
Non se reclamará nin recollerá ningunha acreditación fora do prazo estipulado.
Ós/ás candidatos/as por posto con maior puntuación no proceso de baremación, antes de pasar á entrevista,
reclamaráselle a presentación dos orixinais da vida laboral e resto das acreditacións ou copias compulsadas. A
non presentación desta documentación, será causa de exclusión do proceso selectivo.
A Comisión de selección decidirá, para cada posto, cal é a mínima puntuación esixida no proceso de
baremación para acceder a entrevista persoal.

Valoración dos méritos aportados:
Esta función realizarana o Servizo de Promoción Económica e Emprego do Concello.
Valoración de méritos para o posto de Director/a:
Titulación (máximo 1 punto):
Titulación establecida como preferente
1,00 puntos.
Valorarase só a experiencia superior ao mínimo necesario en función do perfil do posto solicitado relacionado
coa xestión e/ou dirección de proxectos similares ao actual, ou en proxectos informáticos de formación e/ou na
coordinación de equipos, como técnico superior (máximo 6 ptos):
0,10 puntos/mes.
Formación complementaria relacionada coa actividade (máximo 1 ptos):
Por cada curso de entre 20 e 39 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 40 e 200 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 200 horas
0,40 puntos.
Coñecemento do Galego (Só se computará o de maior puntuación)
Certificado de aptitude Celga 5 o equivalente
0,50 puntos.
Certificado de aptitude Celga 4 o equivalente
0,40 puntos.
Certificado de aptitude Celga 3 o equivalente
0,30 puntos.
Certificado de aptitude Celga 2 o equivalente
0,20 puntos.
Certificado de aptitude Celga 1 o equivalente
0,10 puntos.
Outros méritos relacionados coa informática ou os idiomas (máximo 1 punto):
Por cada curso de entre 20 e 39 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 40 e 200 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 200 horas
0,40 puntos.
Valoración de méritos para os postos de Coordinadores/as.:
Titulación (máximo 1 punto):
Titulación superior e complementaria da establecida como preferente 1,00 puntos.
Titulación preferente
0,50 puntos.
Valorarase só a experiencia superior ao mínimo necesario en función do perfil do posto solicitado na
coordinación de equipos ou en proxectos formación ou emprego (máximo 5 ptos):
0,10 puntos/mes.
Formación complementaria relacionada coa actividade (máximo 1 punto):
Por cada curso de entre 20 e 39 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 40 e 200 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 200 horas
0,40 puntos.
Coñecemento do Galego (Só se computará o de maior puntuación)
Certificado de aptitude Celga 5 o equivalente
0,50 puntos.
Certificado de aptitude Celga 4 o equivalente
0,40 puntos.
Certificado de aptitude Celga 3 o equivalente
0,30 puntos.
Certificado de aptitude Celga 2 o equivalente
0,20 puntos.
Certificado de aptitude Celga 1 o equivalente
0,10 puntos.
Outros méritos relacionados coa informática ou os idiomas (máximo 1 punto):
Por cada curso de entre 20 e 49 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 50 e 249 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 250 horas
0,40 puntos.
Valoración de méritos para o posto de Xestor/a proxectos de teleformación.:
Titulación (máximo 1 punto):
Titulación superior e complementaria da establecida como preferente 1,00 puntos.
Titulación preferente
0,50 puntos..
Valorarase só a experiencia superior ao mínimo necesario en función do perfil do posto solicitado relacionado
coa xestión de proxectos de teleformación, en proxectos informáticos de formación e/ou na impartición de
cursos de formación relacionados coa informática e as comunicacións. (máximo 5 ptos):
0,10 puntos/mes
Formación complementaria relacionada coa actividade (máximo 1 ptos):
Por cada curso de entre 20 e 49 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 50 e 249 horas.
0,20 puntos.

S.ord. 29.09.08

Por cada curso de máis de 250 horas
0,40 puntos.
Coñecemento do Galego (Só se computará o de maior puntuación)
Certificado de aptitude Celga 5 o equivalente
0,50 puntos.
Certificado de aptitude Celga 4 o equivalente
0,40 puntos.
Certificado de aptitude Celga 3 o equivalente
0,30 puntos.
Certificado de aptitude Celga 2 o equivalente
0,20 puntos.
Certificado de aptitude Celga 1 o equivalente
0,10 puntos.
Outros méritos relacionados coa informática ou os idiomas (máximo 1 punto):
Por cada curso de entre 20 e 49 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 50 e 249 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 250 horas
0,40 puntos.
Valoración de méritos para o posto de Técnico Xestión Económico-Contable..:
Titulación (máximo 1 punto):
Titulación superior e complementaria
1,00 puntos.
Titulación establecida como preferente
0,50 puntos.
Valorarase só a experiencia superior ao mínimo necesario en función do perfil do posto solicitado relacionada
coa xestión económico-contable de programas ou proxectos de formación e/ou emprego (máximo 5 ptos):
0,10 puntos/mes.
Formación complementaria relacionada coa actividade (máximo 1 ptos):
Por cada curso de entre 20 e 49 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 50 e 249 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 250 horas
0,40 puntos.
Coñecemento do Galego (Só se computará o de maior puntuación)
Certificado de aptitude Celga 5 o equivalente
0,50 puntos.
Certificado de aptitude Celga 4 o equivalente
0,40 puntos.
Certificado de aptitude Celga 3 o equivalente
0,30 puntos.
Certificado de aptitude Celga 2 o equivalente
0,20 puntos.
Certificado de aptitude Celga 1 o equivalente
0,10 puntos.
Outros méritos relacionados coa informática ou os idiomas (máximo 1 punto):
Por cada curso de entre 20 e 49 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 50 e 249 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 250 horas
0,40 puntos.
Valoración de méritos para os postos de Técnico Informático e Administrativa/o:
Titulación superior e complementaria (máximo 1 punto):
Titulación superior e complementaria
1,00 puntos.
Titulación establecida como preferente
0,50 puntos.
Experiencia profesional: ( máximo 5 ptos):
0,10 puntos/mes.
Formación complementaria relacionada coa actividade (máximo 2 ptos).:
Por cada curso de entre 20 e 49 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 50 e 249 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 250 horas
0,40 puntos.
Coñecemento do Galego (Só se computará o de maior puntuación)
Certificado de aptitude Celga 5 o equivalente
1,00 puntos.
Certificado de aptitude Celga 4 o equivalente
0,80 puntos.
Certificado de aptitude Celga 3 o equivalente
0,60 puntos.
Certificado de aptitude Celga 2 o equivalente
0,40 puntos.
Certificado de aptitude Celga 1 o equivalente
0,20 puntos.
Outros méritos relacionados coa informática ou os idiomas.(máximo 1 punto)
Por cada curso de entre 20 e 49 horas
0,10 puntos.
Por cada curso de entre 50 e 249 horas.
0,20 puntos.
Por cada curso de máis de 250 horas
0,40 puntos.
Entrevista persoal (Máximo 5 puntos):

A Comisión de Selección, para acadar unha puntuación final que permita seleccionar á persoa máis idónea
para os postos de traballo en cuestión realizará unha a entrevista persoal a cada un/unha dos/as aspirantes, que
se sumarán á puntuación obtida na valoración dos méritos.
Comisións de selección:
Establecense catro Comisións de selección seguintes :
Posto de Director/a.
Postos de Coordinadores/as:
Posto de Xestor/a proxectos de teleformación.
Posto de Técnico Xestión Económico-Contable
Postos de Técnico Informático e Administrativa/o:
Cada Comisión de selección comporase dos seguintes membros, cos suplentes correspondentes:
1.- Presidente/a:
1.- Secretario/a:
3.- Vocais:
Todas e todos os membros das Comisións de selección establecidas nas presentes bases deberán respetar o
establecido no artigo 60 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.
Presentación de solicitudes:
Mediante instancia solicitando participar no proceso de selección, definindo o posto ao que opte.
Prazo: 5 días hábiles a partir da data de publicación do anuncio na prensa local.
Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de Vigo. Praza do Rei s/n. (Vigo). Dirixido ao servizo de
Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá.
Horario de entrega: De 9:00 a 13:00 horas.
Documentación: Xunto coa instancia achegarase a documentación acreditativa do cumprimento dos requisitos
xerais e específicos establecidos nas presentes bases para cada posto de traballo.
O requisito para contratar será comprobado por esta Adminsitración, para os efectos de non incorrer na
prohibicion prevista no Art. 9.4 da Lei 4/1998, do 26 de maio, da Función Pública de Galicia, introducido pola
Lei 13/2007, do 27 de xullo, en relación co disposto no art. 15.5 do Estatuto dos traballadores.

27(1512).COLOCACIÓN DUNHA PLACA NO EDIFICIO MUNICIPAL DO AREAL
HOMENAXE A D. BONAVENTURA MARCÓ DEL PONT E BORI. EXPTE. 439/107.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente dáse conta do informe-proposta do coordinador da tenencia
de Alcaldía, de data 18.09.08, conformado polo concelleiro-delegado de Deportes, que di o seguinte:
O Real Club Nautico de Vigo ten previsto levar a cabo diversas actividades culturais con motivo da realización
da “Semana Caixanova do Atlántico”.
Unha destas actividades é a exposición que versará sobre a chegada a nosa terra dos industriais cataláns na
segunda metade do Século XVIII e a súa decisiva achega para o que hoxe é Vigo como cidade industrial,
moderna e emprendedora.
Baixo o titulo “Galegos e Cataláns 1758-2008”, a devandito exposición renderá unha homenaxe a
D.Bonaventura Marcó del Pont e Borí que foi o primeiro industiral catalán empadroado en Vigo, e que con el
nace a primeira fabrica de salgadura o primeiro estaleiro... comezando Vigo a súa actividade febril e industrial
e a pasos axigantados comezase a converter nunha praza marítima referente en toda Europa. .
Atendendo á petición do Real Club Naútico de Vigo, e visto o anterior informe, proponse a Xunta de Goberno
Local a adopción do seguinte acordo:

S.ord. 29.09.08

1.-Autorizar a colocación dunha placa de Bronce no edificio Municipal do Areal como homenaxe a D.
Bonaventura Marcó del Pont e Borí, por ser este o lugar onde se intalou a primeira fabrica de salgadura en
Vigo, co seguinte texto:
Neste soar foi edificada no ano 1758 a primeira fabrica de salgadura de Vigo, fundada por D.Bonaventura
Marcó del Pont. A Cidade de Vigo quere render tributo con este recordo, ao cumprise 250 anos deste feito, ao
que fora nomeado Rexedor Perpetuo de Vigo, e un dos principais artifices do posterior desenvolvemento de Vigo
como cidade.

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

28(1513).PLAN DE SEGURIDADE E SAÚDE DA OBRA “AMPLIACIÓN DA
BANCADA NO POLIDEPORTIVO DE BOUZAS”. EXPTE. 8021/333.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, dáse conta do informe-proposta do director técnico do IMD,
do 25.09.08, conformado polo concelleiro delegado de Deportes, que di o seguinte:
Con motivo da ampliación de bancada no polideportivo do Bouzas a empresa adxudicataria Mondo Iberica,
S.A., presenta un informe favorable ao plan de seguridade e saúde adecuado á execución dos traballos, segun o
establecido no artigo 7 doR.D. 1627/1997 de 24 de outubro, polo que establecense disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras en construcción (B.O.E. 25.10.97), o devandito plan analiza, estudia desenvolve e
complementa as previsións do Estudio en función do propio sistema de execución da obra, según establece o
opartado 1 do art. 7 do R.D. 1627797.
Este plan esta rubricado favorablemente en setembro de 2008 por D. Sergio de la Rosa Bermudez, Inxeniero
Técnico Industrial e que estará en todo momento na obra e se axusta ao estipulado na leexislación vixente.
Visto o informe anterior, proponse a Xunta de Goberno Local a adopción do seguinte acordo:
1.- Nomerar a D. Francisco Javier Fafián Mosquera coordinador de seguridade e saude na fase de execución de
obra en representación de NAOS TECNICO, S.L.P.
2.- Aprobar o Plan de seguridade e saúde da obra “AMPLIACIÓN DE BANCADA NO POLIDEPORTIVO DO
BOUZAS, realizado por Francisco Javier Fafián Mosquera e informado favorablemente polo Inxeniero Técnico
Industrial D. Sergio de la Rosa Bermudez en representación da dirección da obra.

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

29(1514).COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDADE Á FUNCIONARIA Dª. MARTA
NUÑEZ ABOY POR ENCOMENDA DE FUNCIÓNS- 2º TRIMESTRE 2008. EXPTE.
11087/331.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización, do 10.09.08, e de acordo co
informe-proposta da técnica de Recursos Humanos, do 22.07.08, conformado pola xefa da Unidade de
Persoal e polo concelleiro de Xestión Municipal, a Xunta de Goberno local acorda:

Recoñecer á administrativa de admón.Xeral, Dª Marta Nuñez Aboy, un complemento de
productividade por importe de 1805,85 € euros, importe calculado en función do importe mensual do
complemento especifico do posto 191 tecnico de actividades culturais e educativas, posto acumulado
según resolucion do concelleiro delegado de xestion municipal de data 25 de xaneiro de 2008, polo
periodo comprendido entre o 1 de abril e o 31 de xuño de 2008.
Dese traslado da presente resolución á interesada, ao Comité de persoal e a Intervención xeral,
debendo expoñerse asemade no Taboeiro de Edictos por un prazo de dez días.
Contra o presente acordo poderase interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo de 1 MES a
contar dende o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, ou ben recurso contenciosoadministrativo perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Vigo, no prazo de 2 meses dende
o día seguinte ó da súa notificación ou publicación, nos supostos, termos e condicións do previsto nos
artigos 8, 25 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, Reguladora da Xurisdicción ContenciosoAdministrativa.

30(1515).AUTORIZACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DA IV FESTA-CONCERTO
STELLDRAGÓNS O 4.10.08 NO PARQUE DE CASTRELOS. EXPTE. 407/107.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente e de acordo co informe-proposta do coordinador da Tenencia
de Alcaldía, do 10.09.08, conformado polo tenente de alcalde, a Xunta de Goberno local acorda:
Autorizar a celebración da IV Festa-concerto Stelldragons o vindeiro día 4 de outubro de 2008, no
parque de Castrelos a partires das 17,00 horas e remate sobre a 1,00 h.

31(1516).NOMEAMENTO INTERINO, POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS, DUNHA
DIPLOMADA EN TRABALLO SOCIAL. EXPTE. 18470/220.
A Xunta de Goberno Local, co quorum regulamentario, acorda declara-la urxencia do asunto de
referencia por estar fóra da orde do día.
Examinadas as actuacións do expediente, visto o informe de fiscalización do 26.09.08, dáse conta do
informe-proposta do técnico de Organización e Métodos, do 25.09.08, conformado polo concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, que di o seguinte:
Antecedentes:
Con data 2 de xuño de 2008, a Xefa da Sección de Coordinación do Servizo de Benestar Social, co visto e prace
do Xefe de Área de Benestar Social, solicitou a contratación de seis traballadoras sociais dada a carga de tra ballo orixinada pola entrada en vigor da Lei 39/2006, de 14 de decembro, de promoción da autonomía persoal e
a atención a persoas en situación de dependencia, procedéndose únicamente á contratación de catro por non
atoparse máis vacantes nese momento, segundo acordo da Xunta de Goberno Local de data 26 de agosto de
2008.
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Posteriormente, con data 24 de setembro, o xefe da área de Benestar Social, co conforme da concelleira-delegada da Área de Xestión Municipal, solicita a nova contratación dunha diplomada en traballo social dado que a
seguinte aspirante da lista de sustitucións rematou o seu contrato de traballo.
O concelleiro-delegado da Área de Xestión Municipal, a través de instrucción de servizo de data 25 de setembro
actual, autorizou o nomeamento interino doutra diplomada/o en traballo social por acumulación de tarefas.
En execución do citado acordo da Xunta de Goberno Local de 26 de agosto pasado, foron nomeadas funciona rias interinas por acumulación de tarefas catro traballadoras sociais, o terse esgotado a lista de substitucións
resultante da derradeira oferta de emprego público correspondente a prazas de Diplomado en Traballo Social,
polo que quedou pendente de nomeamento un total de dous/dúas novos/as traballadores/as sociais.
Dado que con data 24 de setembro rematou o seu contrato laboral-temporal por acumulación de tarefas como
Diplomada en Traballo Social Dª. Azucena Malvido Rodríguez, aspirante que figura na 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 Públi co, tendo superadas todas e cada unha das probas de que constou a oposición de Diplomado/a en Traballo Social correspondente a Oferta de Emprego público correspondente o ano 2005 e, de conformidade coas bases xerais da convocatoria pasen a formar parte dunha lista de substitucións ordenada en función da puntuación obti da, de maior a menor, ós efectos de poder ser nomeados/as ou contratadas como persoal interino ou laboral.
A referida aspirante, unha vez rematada a súa relación contractual co Concello volve a recuperar a súa posi ción na referida lista de substitucións, de conformidade coas “Normas reguladoras do funcionamento das listas
de reserva dirivadas da execución da derradeira oferta de emprego público, aprobadas pola Xunta de Goberno
Local na súa sesión de 3 de marzo de 2008 e publicadas no BOP de 11 de abril seguinte.
Requerida a mencionada aspirante Dª. Azucena Malvido Rodríguez, D.N.I. 78.739.579-E, que ocupa a terceira
posición na referida lista de substitucións a que se refire o anterior parágrafo, (toda vez que as que figuran nos
dous primeiros postos como reservas xa foron nomeadas funcionarias interinas por acumulación de tarefas,
aceptou expresamente, mediante escrito de datas 25 de setembro actual, optar ao referido nomeamento interino
por acumulación de tarefas, segundo o disposto no art. 10.1 d) da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico
do Empregado Público, acreditando nesta Unidade de Persoal os requisitos e demais condicións para o desem peño do posto.
A Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no art. 10, apartado 1, establece que
son funcionarios interinos os que, por razóns xustificadas de necesidade e urxencia, son nomeados como tales
para o desempeño de funcións propias de funcionario de carreira, cando se dé algunha das circunstancias previstas na mesma.
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 ademáis de polas causas previstas no artigo 63 do
referido Estatuto Básico do Empregado Público, cando finalice a causa que deu lugar o seu nomeamento, de
acordo co art. 10 -apartado 3-.
Os funcionarios interinos percibirán o soldo correspondente ó corpo ó que pertenza a vacante (posto cód. 81 da
RPT vixente).

Así mesmo, o art. 10.2 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público e Decreto Le xislativo 1/2008, do 13 de marzo do texto refundido da Lei da función pública de Galicia, (art. 8.2.) establecen
que a selección de funcionarios interinos farase mediante procedementos áxiles que resperarán en todo caso os
principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade.
De conformidade co disposto no apartado “outras disposicións comúns” das bases xerais publicadas no BOP,
de 9 de xuño de 2006, e DOG de 21 de novembro seguinte, referentes á oferta de emprego público do ano 2005,
“os candidatos que non tendo superado o proceso selectivo aprobasen tódalas probas da fase de oposición para
ingreso nos correspondentes grupos, corpos ou escalas, formarán parte dunha lista de substitucións ordenada
en función da puntuación obtida, de maior a menor, ós efectos de poder ser nomeados ou contratados como per soal interino ou laboral”.
Consecuentemente, deben entenderse cumprimentados e darse por respetados os principios de igualdade, mérito, capacidade e publicidade na convocatoria para proceder ó nomeamentos propostos en réxime de interinidade, xa que as citadas candidatas superaron os exercicios da oposición para a cobertura de sete prazas de diplo mado/a en traballo social.
Asemade, e segundo o disposto no art. 23.2 da Lei 51/2007, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2008,
poderá procederse ao nomeamento de persoal interino para cubrir necesidades urxentes e inaprazables, como é
o caso.
Por isto, de conformidade co disposto no art. 127.1. h) da Lei 7/1985, reguladora das bases de réxime local, en
redacción dada pola Lei 57/2003, o Técnico de Organizaicón que subscribe, coa conformidade da xefatura da
area de Réxime Interior, propón á Xunta de Goberno Local, previo informe de fiscalización da Intervención Xeral, a aprobación da seguinte
PROPOSTA:
“Primeiro.- Declara-la urxencia para proceder ao nomeamento interino por acumulación de tarefas, dunha Diplomada en Traballo Social, por un período máximo de seis meses, segundo o disposto no art. 10.1.d) da Lei
7/2007, do 12 de abril, xustificada nos escritos remitidos pola xefa de sección de coordinación e polo Xefe de
Área de Benestar Social, de datas 2 de xuño e 24 de setembro de 2008, conformados polos respectivos xefe de
Área e a concelleira-delegada da Área de Benestar Social.
Segundo.- Nomear funcionaria interina por acumulación de tarefas, por un período máximo de seis meses, a Dª
AZUCENA MALVIDO RODRIGUEZ, con DNI núm. 78.739.579-E, aspirante que superou tódolos exercicios da
oposición na derradeira convocatoria para a provisión de prazas de Diplomado/a en Traballo Social, incluídas
na Oferta de Emprego Público correspondente ao ano 2005, de conformidade coas bases xerais da mesma.
Terceiro.O referido nomeamento farase de conformidade co disposto no art. 10.1 d) da Lei 7/2007, do
12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público e art. 8.1. do texto refundido da Lei da función pública
de Galicia.”

Acordo
A Xunta de Goberno local aproba a proposta contida no precedente informe.
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32(1517).ROGOS E PREGUNTAS.
Non houbo ningunha intervención neste punto.
E sen ter máis asuntos que tratar, o Sr. presidente rematou a sesión ás trece horas e doce minutos.
Como secretaria dou fe.
me.

A CONCELLEIRA-SECRETARIA
DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,

Isaura Abelairas Rodríguez.

