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Outros documentos, notificacións e informacións públicas
RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DELEGADO ÁREA XESTIÓN MUNICIPAL:
EXECUCIÓN SENTENZAS XUDICIAIS SOBRE A CADUCIDADE DA OEP 20102011
Con data 10 de agosto de 2016, o Concelleiro-Delegado da Área de Xestión Municipal e
Persoal ditou a seguinte proposta de resolución en relación co expediente número 28351/220
co asunto de referencia:

Segundo.—Ordenar que no prazo máximo de 1 mes contado dende a adopción do presente
acordo se proceda á convocatoria da Mesa Xeral de Negociación, a efectos de proceder
á modificación da Oferta de Emprego Público 2016, en canto ao impacto que a sentenza
obxecto de execución poda ter no número e tipoloxía de prazas contidas na mesma.
Terceiro.—Deixar sen efecto o procedemento de devolución de taxas iniciado a raíz da
declaración de caducidade parcial das OEPs 2010 e 2011, por imposibilidade material de
continuación (desaparición sobrevida do obxecto do procedemento) segundo o establecido
no artigo 87.2 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común.
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“Primeiro.—Dar cumprimento ao mandato xudicial contido na Sentenza nº 256/2016, do
23 de xuño, o Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo resolveu sobre o r.c-a
180/2016 (procedementos abreviados 201/2015 e 215/2015 acumulados, interpostos pola
FEDERACIÓN DE SERVICIOS DEL SINDICATO NACIONAL DE COMISIONES OBRERAS
DE GALICIA e por D. Pergentino Martínez Pampillón en calidade de Secretario Xeral da
sección sindical da UGT no Concello de Vigo, e en consecuencia dispoñer a inmediata
continuación dos procedementos selectivos que estaban en curso de execución cundo se
acordó a suspensión, afectados por el acto recurrido, dende a fase na que se encontrasen no
momento da súa suspensión, conservando validez as actuacións anteriores, segundo o fallo
da sentenza que se executa.
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Cuarto.—Dar conta da presente resolución á Xunta de Goberno Local, así como ao Xulgado
do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo aos oportunos efectos en relación coa resolución
xudicial que se executa, a través da Área Xudicial da Asesoría Xurídica Municipal do Concello,
e dispoñer a publicación do presente acordo na web municipal www.vigo.org, no taboleiro de
edictos do Concello de Vigo e no Boletín Oficial da Provincia para público coñecemento.”
Contra o presente acordo, que ten natureza xurídica e procedimental de acto de trámite,
en cumprimento de resolución xudicial firme, unicamente caberá a interposición de recurso
potestativo de reposición nos supostos previstos no artigo 107 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común, modificada pola Lei 4/1999, no prazo de 1 mes a contar dende o día seguinte ao da
notificación do mesmo, sen prexuízo de calquera outro que, en vía xurisdicional, estimen
procedente en defensa dos seus dereitos.
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Vigo, 12 de agosto de 2016.—O Concelleiro-Delegado da Área de Xestión Municipal e
Persoal, Javier Pardo Espiñeira.
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