
Poderá obterse maior información, de así desexarse, con consulta da acta, logo da súa petición.

Pontevedra, 27 de decembro de 2010.—O Secretario da Administración municipal, por substitución,
José Carlos Castiñeira Piñeiro. 2010013690

————————————————

A N U N C I O

“A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra, na sesión ordinaria que tivo lugar o día sete
de decembro de dous mil dez, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

C) APROBACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO CONCELLO DE PONTEVEDRA

PARA O ANO 2010.

1.—O Pleno da Corporación aprobou modificar o cadro de persoal do Concello de Pontevedra anexo
ao Orzamento para o ano 2010 con efectos do 01/11/2010 (cuxo texto definitivo publicouse no BOP núm.
208 do 28/10/2010).

Posteriormente, mediante acordo adoptado o día 28 de outubro de 2010, a Xunta de Goberno Local
aprobou a modificación da relación de postos de traballo para o ano 2010 con efectos do 01/11/2010, no
senso da súa adaptación ao cadro de persoal anexo ao orzamento municipal, cuxo texto definitivo está
pendente de publicación no BOP.

Unha vez aprobados e publicados os instrumentos de ordenación do persoal municipal relacionados
procede canto antes a cobertura das prazas cuxa situación de vacante causa un prexuízo para os
intereses desta Administración municipal, o que require a aprobación da correspondente Oferta de
Emprego Público en cumprimento do preceptuado legalmente.

2.—O 3 de novembro de 2010, previa convocatoria ao efecto, reuniuse a Mesa Xeral de Negociación,
para tratar a Oferta de Emprego Público para o ano 2010.

En consecuencia co acordado na Mesa Xeral de Negociación, esta Concellería de Goberno propuxo
a iniciación do oportuno expediente para a aprobación da oferta de emprego para o ano 2010 nos
mesmos termos que se conteñen na presente proposta de acordo da Xunta de Goberno Local.

3.—Constan no expediente informes emitidos polo Servizo de Persoal, polo Órgano de Xestión
Orzamentaria e Contabilidade e pola Intervención Xeral Municipal, nos que se poñen de manifesto unha
serie de observación en relación coa oferta de emprego proposta.

FUNDAMENTOS XURÍDICOS:

1.—O artigo 91.1 da Lei 7/1987, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local establece que as
Corporacións locais formarán publicamente a súa oferta de emprego, axustándose aos criterios fixados
na normativa básica estatal.

2.—Segundo determina o Real decreto lexislativo 781/1986, no seu artigo 128.1, as corporacións locais
aprobarán e publicarán, anualmente e dentro do prazo dun mes a contar dende a aprobación do
orzamento, a oferta de emprego público para o corrente ano, axustándose á lexislación básica do Estado
sobre función pública e os criterios que regulamentariamente se establezan en desenvolvemento da
normativa básica estatal, para a súa debida coordinación coas ofertas de emprego do resto das
administracións públicas, non podéndose nomear persoal interino para prazas non incluídas na oferta
de emprego público salvo as producidas con posterioridade a súa aprobación, polo que, aprobado
definitivamente o orzamento coas dotacións económicas precisas para atender ós gastos de persoal
derivados da relación de postos de traballo, a Administración municipal está lexitimada para aprobar
a oferta de emprego público do presente exercicio, incluíndo na mesma as prazas que estime procedente
seguindo os criterios establecidos pola normativa básica do Estado.

3.—A Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, no seu artigo 70, establece
que as necesidades de recurso humanos con asignación orzamentaria que deban proverse mediante a
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incorporación de persoal de novo ingreso serán obxecto da oferta de emprego público, ou a través de
outro instrumento similar de xestión da provisión das necesidades de persoal, o que comportará a obriga
de convocar os correspondente procesos selectivos para as prazas comprometidas e ata un dez por cento
adicional, fixando o prazo máximo para a convocatoria destes. En todo caso, a execución da oferta de
emprego público ou instrumento similar deberá desenvolverse dentro do prazo improrrogable de tres
anos. A OEP ou instrumento similar, que se aprobará anualmente polos órganos de goberno das
Administracións Públicas, deberá ser publicada no Diario Oficial correspondente e poderá conter
medidas derivadas da planificación de recursos humanos.

4.—Corresponde á Xunta de Goberno Local segundo o dispón o artigo 127.1.h da Lei 7/1985, de 7 de
abril, reguladora das bases do réxime local, na redacción dada pola Lei 57/2003, do 16 de decembro, e
o artigo 21.1.B.d. do Regulamento Orgánico do Goberno e da Administración do Concello de Pontevedra
(BOP nº248 28/12/2005) a aprobación da oferta de emprego público de acordo co orzamento e cadro de
persoal aprobados polo Pleno da corporación.

En base aos feitos relatados e a fundamentación xurídica exposta, previa reunión da mesa xeral de
negociación, e de conformidade coa proposta da Concellería de Goberno responsable da área de Réxime
Interior, Persoal e Actividade Económica de 7 de decembro de 2010, acorda:

Primeiro.—Aprobar a oferta de emprego público para o exercicio 2010 con especificación das prazas
incluídas coa súa denominación e clasificación, como segue:

FUNCIONARIOS DE CARREIRA

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: A. Subgrupo A1. Clasificación: Escala de Administración
Xeral, subescala técnica. Número de vacantes: 1. Denominación: Técnico.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C1. Clasificación: Escala de Administración
Xeral, subescala administrativo. Número de vacantes: 7. Denominación: Administrativo.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C2. Clasificación: Escala de Administración
Xeral, subescala auxiliar. Número de vacantes: 3. Denominación: Auxiliar.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: Agrupación profesional. Clasificación: Escala de
Administración Xeral, subescala subalterna. Número de vacantes: 1. Denominación: Subalterna.

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: A. Subgrupo A2. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase policía local, Número de vacantes: 1 Denominación:
Inspector.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C1. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase policía local, Número de vacantes: 5. Denominación:
Policía.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: A. Subgrupo A1. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase servizo extinción incendios, Número de vacantes: 1.
Denominación: Oficial.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C1. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase servizo extinción incendios, Número de vacantes: 1.
Denominación: Sarxento.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C2. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase servizo extinción incendios, Número de vacantes: 1.
Denominación: Cabo.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C2. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase servizo extinción incendios, Número de vacantes: 6.
Denominación: Bombeiro-Condutor.
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— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C2. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase persoal oficios, Número de vacantes: 1. Denominación:
Oficial Electricista. 

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C2. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase persoal oficios, Número de vacantes: 1. Denominación:
Oficial Xardineiro.

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: C. Subgrupo C2. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala servizos especiais clase persoal oficios, Número de vacantes: 4. Denominación:
Oficial de Obras. 

— Grupo segundo o artigo 76 da Lei 7/2007: Agrupación Profesional. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala servizos especiais clase persoal oficios, Número de vacantes:
2. Denominación: Operario.

Segundo.—Fixar como prazo máximo para a convocatoria dos correspondentes procesos selectivos
un ano.

Terceiro.—Dispoñer a publicación da oferta de emprego público aprobada no Boletín Oficial da
Provincia con especificación das prazas incluídas e a súa clasificación.”

Pontevedra, 14 de decembro de 2010.—O Concelleiro de Goberno da Área de Réxime Interior,  Persoal
e Actividade Económica, Jose Antonio García Lores. 2010013264

� � �

O GROVE

Resolución da alcaldía

De conformidade co disposto nas bases xerais da convocatoria publicadas no BOP nº 205, do 25 de
outubro do 2010,   para cubrir polo procedemento de concurso-oposición unha praza vacante de
inxeneiro da edificación do Concello de O Grove e incluída na oferta de emprego público de 2010, veño
en,

R E S O L V E R:

Primeiro.—Declarar a lista de admitidos e excluídos, con carácter definitivo para unha praza de
enxeñeiro da edificación, ós aspirantes seguintes:

ADMITIDOS                                         D.N.I.

Estévez Salazar, Alfonso Fco. J.                            35279691Z

EXCLUÍDOS

Ningún.

Segundo.—Designar o Tribunal calificador, que estará integrado polos seguintes membros:

—  Presidente Titular: D. Marino Gomez-Ulla Alvarez, Xefe di Servizo da CPAM.

     Suplente: D. Fernando Mazaira Garro, Letrado da CPAM

—  Secretario Titular: D. Francisco J. Novoa Juiz, Secretario do Concello de O Grove

     Suplente: Dna. Patricia Chas Filgueiras, Interventora do Concello de O Grove

—  Vogais:

     Titular: D. Luis M. Costa Ferrer, Técnico Municipal do Concello de Pontevedra

     Suplente: D. Emilio Costa Ferrer, Técnico Municipal do Concello de Pontevedra 
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