
COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

Asunto: Programa temporal para a actualización da xestión de procedementos administrativos

e da atención ao público no Concello de Ourense

Trámite: informe – proposta da Dirección Xeral de Recursos Humanos. 

Expediente nº 2022006500

En relación co asunto de referencia, emítese o presente informe – proposta: 

I. Antecedentes:

1º) Mediante providencia da Alcaldía de 26 de febreiro de 2022 acordouse a incoación

dun  expediente  co  obxecto  de  proceder  ao  nomeamento, en  réxime  de  interinidade  por

acumulación  de  tarefas,  de  nove  técnicos  de  administración  xeral  para  diversos  servizos

municipais, encomendándose a este órgano directivo a tramitación do expediente e, por tanto, a

elaboración do oportuno informe – proposta. 

Na  motivación da devandita providencia da Alcaldía exponse que “vista á situación

actual  de  determinados  servicios  municipais  nos  que,  atendendo  ao  solicitado  polos

responsables  de  servizo  en  reiteradas ocasións,  se  manifesta  a  necesidade de  reforzo  de

persoal  por  acumulación  de tarefas  e,  adicionalmente,  a  provisión  de  postos  vacantes,  ao

obxecto de garantir o correcto funcionamento do servizo, toda vez que as carencias descritas

en materia de persoal están pendentes de solución desde fai anos” e que “atendendo a que,

desde esta Alcaldía estanse a impulsar actuacións tendentes á provisión, de forma definitiva,

das vacantes dos servicios afectados, así como á adopción de medidas necesarias para evitar

situacións  similares  nun futuro,  estímase oportuno proveer,  de forma temporal,  mediante a

interinidade en réxime de acumulación de tarefas,  persoal  técnico de reforzo para diversos

servizos afectados, aos efectos de solucionar o traballo acumulado e os expedientes pendentes

de resolución por causa da prolongación no tempo da situación exposta con anterioridade”. 

Coa indicada providencia, achegábase unha solicitude da Concellería – Delegada de

Urbanismo,  do  21  de  xullo  de  2021,  na  que  se  instaba  o  nomeamento,  en  réxime  de

acumulación  de  tarefas,  de tres  aparelladores  e  un  técnico  de administración xeral  para  o

Servizo de Licenzas e Disciplina Urbanística,  así  como un informe do Xefe do Servizo de

Servizos Xerais de 28 de xullo de 2021, no que se expuñan as necesidades de persoal desta

unidade administrativa, e unha solicitude do 16 de novembro de 2021 do Coordinador da Área

de Infraestruturas e Medio Ambiente na que se pedía a adscrición temporal  ao Servizo de

Infraestruturas  de  diverso  persoal  doutras  unidades  administrativas.  Posteriormente,

incorporouse un informe do Coordinador de Infraestruturas e Medio Ambiente, de data 2 de
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marzo, no que se xustifica a necesidade do nomeamento de catro técnicos de administración

xeral para o Servizo de Infraestruturas. 

2º)  Atendendo  ao  requirido  pola  Alcaldía,  procedeuse  ao  estudo  da  problemática

exposta, a través do presente informe – proposta. Do dito estudo concluiuse que o nomeamento

en réxime de acumulación de tarefas de nove técnicos de administración xeral,  inicalmente

proposto  pola  Alcaldía,  non  é  a  solución  máis  acaída,  polas  razóns  que  se  dirán  nas

consideracións seguintes,  chegándose en cambio á conclusión de que a única fórmula que

podería  servir  para  paliar  esta  problemática  –  derivada,  en  síntese,  da  acumulación  de

expedientes  sen  resolver,  como consecuencia  dun  déficit  crónico  de  medios  humanos nas

distintas  unidades  administrativas  que  integran  a  Administración  municipal,  prolongado  e

agravado dende hai  anos,  así  como da  insuficiencia  dos  postos  previstos  na  RPT para  a

atención ao público en ámbitos como o Rexistro Xeral ou o Negociado de Estatística – pasaría

pola  aprobación  dun  programa temporal,  de  carácter  xeral,  de  actualización  da  xestión  de

procedementos administrativos e da atención ao público no Concello de Ourense, programa

que constitúe o obxecto da presente proposta. 

II. Consideracións xurídicas e administrativas: 

1ª) Problemática do atraso na tramitación de expedientes ordinarios e da atención ao

público  na  Administración  municipal.  Carencia  estrutural  de  persoal  nas  diferentes

unidades administrativas da Administración municipal. 

A  carencia  de  persoal  nas  diferentes  unidades  administrativas  que  integran  a

Administración municipal  (en particular,  de persoal  técnico cualificado) constitúe a principal

causa  do  atraso  crónico  na  tramitación  dos  procedementos  administrativos,  así  como  das

deficiencias  de  atención  ao  público  en  unidades  como Rexistro  Xeral  ou  o  Negociado  de

Estatística, que padece o Concello de Ourense. 

Esta  problemática  ten  un  carácter  xeralizado,  afectando  a  múltiples  unidades

administrativas (practicamente, á toalidade de servizos municipais que tramitan procedementos

administrativos) tal e como se detallará máis adiante. As causas destas carencias son múltiples,

pero fundamentalmente son as seguintes:

a) En primeiro lugar, a carencia dunha ordenación e planificación axeitada dos recursos

humanos. Como é sabido, a vixente RPT data do ano 2012, pero probablemente xa no seu

momento este instrumento non se adaptaba ás necesidades reais de persoal da Administración

municipal (así, e por citar só algúns aspectos, a RPT non prevé a existencia dunha dirección

pública profesional, rematando a estrutura administrativa nas xefaturas de servizo – e incluso

en niveis inferiores, como simples xefaturas de negociado ou de sección, nalgúns ámbitos de

especial  complexidade,  como  Comercio,  Transportes,  Limpeza  Viaria  ou  Cemiterios,  entre
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outros  –  o  que  xera  continuos  problemas  de  coordinación  entre  unidades  administrativas

relacionadas e implica un déficit de coñecemento especializado que se pon de manifesto sobre

todo naqueles casos en que o impulso da tramitación de expedientes require dun traballo previo

de planificación e deseño dos procesos de traballo ou dunha ordenación de carácter normativo

dos ditos procesos); ademais, a RPT prevé unha estrutura de persoal escasamente tecnificada,

con máis dun 80 % dos postos definidos para ser ocupados por empregados públicos dos

subgrupos C1, C2 e das agrupacións sen requisito de titulación, e máis en concreto, cun 53 %

de postos do subgrupo C2 e de persoal sen titulación. Como é natural, o paso do tempo non

fixo senón agravar aínda máis a obsolescencia desta estrutura de persoal,  que, polas súas

características,  incluso  no  caso  de  cobertura  ao  100  %  dos  postos  previstos  resultaría

totalmente insuficiente. 

b) En segundo lugar, ao anterior engádese o feito da práctica inexistencia de ofertas de

emprego público durante anos. En concreto, entre 2015 e 2019 non se aprobou ningunha oferta

de emprego público (e nin sequera chegou a executarse por completo a de 2014, que aínda se

está a rematar de executar neste momento, e que, por outra banda, apenas incluía prazas de

acceso libre ou de persoal técnico dos grupos superiores). A perda destas ofertas de emprego

agravou hasta extremos críticos a situación en colectivos como o Corpo da Policía Local e o

Servizo de Extinción de Incendios, o que obrigou a que a Oferta de Emprego Público de 2020

(xa  executada)  se  concentrase  exclusivamente  nas  prazas  de  policía  local  e  bombeiros  -

conductores (non sendo posible incluír prazas de persoal doutros colectivos debido á limitación

das taxas de reposición de efectivos previstas na lei de orzamentos xerais do Estado para o

dito exercicio), de xeito que houbo que agardar ata a Oferta de Emprego Público de 2021 (que

aínda non puido ser executada, e que en todo caso, e por imperativo legal, só recolle prazas xa

ocupadas por persoal funcionario interino) para poder incluir prazas diferentes ás de policías

locais  e  bombeiros  condutores.  Como  consecuencia,  do  anterior,  e  dadas  as  inevitables

xubilacións de persoal, o Concello de Ourense sufriu nos últimos anos a perda de máis de 150

efectivos, ou, noutros termos, o cadro de persoal realmente existente reduciuse en máis dun 25

%, cifras que, por si soas, son elocuentes en canto á dimensión da problemática que estamos

comentando. 

En  suma,  temos,  por  unha  banda,  unha  dotación  de  persoal  prevista  na  RPT

insuficiente e obsoleta, tanto dende o punto de vista cuantitativo (é dicir, respecto do número de

efectivos)  como dende o punto de vista cualitativo (é dicir,  respecto da adecuación da súa

cualificación profesional ás necesidades existentes); e a isto engádese que na realidade nin

sequera se dispón  desa insuficiente  dotación,  debido á  práctica  inexistencia  de ofertas de

emprego nos últimos anos en ámbitos como a escala de administración xeral e a subescala
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técnica da escala de administración especial (nos que non houbo ningunha oferta de emprego

en máis de seis anos). 

Ademais, esa insuficiencia de medios humanos vese agravada, dende o punto de vista

organizativo,  pola ausencia  dunha dirección pública profesionalizada que impulse a  mellora

evolutiva no funcionamento dos servizos e pola excesiva simplicidade do esquema orgánico

actual da RPT, na que non existe a necesaria especialización e división funcional dentro de

cada unidade administrativa, ás que se encomendan bloques heteroxéneos de tarefas cuxa

variedade e volume dificultan unha adecuada organización do traballo. 

Esta  problemática  vese  agravada  por  circunstancias  complementarias,  como  o

constante incremento da complexidade na xestión dos procedementos (derivada de procesos

como a implantación da administración electrónica e das constantes innovacións lexislativas no

ámbito  da  administración  local,  que  incorporan  novas esixencias  demandando un continuo

esforzo de adaptación e un incremento da carga de traballo, co exemplo paradigmático da nova

lexislación de contratos do sector público en vigor dende 2018) a demanda de novos e mellores

servizos pola cidadanía, a concorrencia de conxunturas adversas – como a paralización ou

merma  temporal,  durante  meses,  do  funcionamento  de  determinados  servizos  e  unidades

administrativas  como  consecuencia  das  medidas  de  confinamento  acordadas  durante  a

pandemia da COVID 19 – ou a maior importancia relativa das baixas por incapacidade temporal

como consecuencia de dispór dun cadro de persoal excesivamente envellecido. 

Sen prexuízo  da  evidencia  desta  carencia  xeralizada  de  persoal  suficiente,  non  se

dispón no momento actual dunha cuantificación exacta das necesidades de persoal (se ben

existen diversos informes ao respecto dalgúns servizos, emitidos a petición da Alcaldía no ano

2019).  Por  outra  banda,  cabe  adiantar  xa  que  unha  das  unidades  máis  afectadas  polas

carencias de persoal é o Servizo de Recursos Humanos (que sería o que debería diagnosticar,

a partir  da información subministrada polos diferentes departamentos,  as necesidades reais

existentes, e  planificar a dotación de medios precisa para facer fronte a esas necesidades). En

canto ao proceso de revisión da RPT, se ven este iniciouse xa no exercicio 2021, os avances

rexistrados foron escasos, téndose elaborado tres modificacións puntuais deste instrumento

(relativas á especificación da modalidade de provisión dos postos por concurso, á creación de

postos para o persoal laboral indefinido e á creación e ordenación dun Servizo de Contratación)

que  se  atopan  actualmente  en  trámite.  Aínda  que  no  calendario  de  negociación  colectiva

aprobado no mes de novembro de 2020 se prevía ter completado ao longo de 2021 o proceso

de  revisión  da  RPT no  ámbito  organizativo,  resultou  materialmente  imposible  cumplir  este

compromiso, debido, fundamentamente, á sobrecarga de traballo deste órgano directivo e á
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necesidade atender, continuamente, á solución de múltiples problemas urxentes e inaprazables

nos diferentes ámbitos da Administración municipal. 

Por outra banda, a dinámica parcialmente variable da carga de traballo municipal (en

función de demandas cambiantes, tanto pola variación na definición de prioridades políticas e

administrativas  como  pola  aparición  de  novas  necesidades)  unida  ao  recurso  a  solucións

temporais consistentes na redistribución de efectivos dentro do cadro de persoal (mediante

comisións  de  servizos  ou  atribucións  temporais  de  funcións,  que  permiten  emendar

provisionalmente as carencias en determinados ámbitos pero,  ao mesmo tempo,  fan xurdir

novas  necesidades  nas  unidades  dende  as  que  se  detraen  recursos  humanos)  impiden

determinar dun modo exhaustivo e definitivo as necesidades de persoal,  quedando sempre

unha certo marxe de variabilidade temporal para esas necesidades. 

Esta carencia dun estudo detallado que cuantifique de modo exacto as necesidades de

persoal  condiciona,  nos  termos  que  se  dirá,  a  definición  da  solución  á  problemática  que

abordamos, no senso de imposibilitar dar unha solución pechada e apriorística; determinando,

en  cambio,  a  necesidade  de  articular  unha  fórmula  relativamente  aberta  que  permita  un

reforzamento de recursos humanos a demanda, é dicir, a medida que se vaian concretando as

diferentes necesidades específicas nos diferentes departamentos.  

Obviamente, o anterior non significa que non haxa un coñecemento da problemática,

que non permita cando menos unha aproximación a esa solución, nos termos indicados, é dicir,

de forma aberta e susceptible de concreción progresiva a medida que o estudo das diferentes

necesidades vaia permitindo unha definición o suficientemente detallada. 

En  xeral,  do  conxunto  de  información  dispoñible  na  Dirección  Xeral  de  Recursos

Humanos no momento actual, cabe deducir que, a grandes trazos, a situación de atraso na

tramitación afecta fundamentalmente ás seguintes unidades administrativas:   

a)  Servizo  de Infraestruturas:  no Servizo de Infraestruturas,  as principais  carencias

detectadas afectan aos seguintes ámbitos funcionais:

-  Tramitación  de  autorizacións  de  ocupación  de  vías  e  espazos  públicos  para  a

implantación de infraestruturas de servizos e telecomunicacións (redes de alta, media e baixa

tensión e outras infraestruturas eléctricas, redes doutros servizos e subministracións).

- Emisión de informes en materia de aliñacións e rasantes en expedientes de disciplina

urbanítica.

-  Tramitación e aprobación de proxectos de obras municipais (producíndose atrasos

tanto  na  emisión  de  informes  técnicos  como  na  propia  tramitación  administrativa  dos

expedientes)
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- Xestión da facturación xerada polo Servizo (cun volumen de gasto moi elevado, tanto

en investimentos como en gasto corrente, como é o caso da facturación da subministración de

alumeado público) así como das múltiples incidencias que con frecuencia sufre a tramitación

das  facturas  (recoñecementos  extraxudiciais,  levantamento  de  reparos,  omisións  de

fiscalización...)

- Tramitación de convenios con outras administracións públicas

- Tramitación de autorizacións de acometidas de abastecemento e saneamento

- Seguimento e control das concesións dependentes do Servizo (xestión integral do

ciclo hidráulico, xestión do servizo de transporte colectivo urbano). 

b) Servizo de Medio Ambiente: 

Este  servizo  carece  dun  técnico  de  administración  xeral,  o  que  xera  importantes

disfuncións e atrasos na tramitación de expedientes (como é o caso dos procedementos de

autorizacións xestionados por este servizo e os expedientes de limpeza de parcela situadas nas

franxas de protección contra incendios de competencia municipal) así como na elaboración de

memorias  xustificativas  e  propostas  de  contratación  das  distintas  obras,  servizos  e

subministracións  da  súa  compentecia.  Igualmente,  esta  carencia  de  persoal  técnico  de

administración  xeral  ocasiona  continuas  dificultades  na  xestión  de  facturas,  execución  de

sentenxas  xudiciais,  solicitude  de  modificacións  orzamentarias...  e,  en  xeral,  de  calquera

procedemento  no  que  exista  un  compoñente  xurídico  –  administrativo  cualitativamente

importante. 

c) Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Apertura e Actividade e Disicplina Urbanística:

Este Servizo asume a xestión dun elevado volume de expedientes, tanto en materia de

disciplina preventiva (solicitudes de licenzas e tramitación de títulos habilitantes de obras e

actividades) como correctiva (expedientes sancionadores e de reposición da legalidade, tanto

no ámbito urbanístico como de actividades clasificadas) así como os expedientes de ruína, que

presentan unha peculiar complexidade xurídica e técnica. En resumo, as principais disfuncións

detectadas son as seguintes: 

- Atrasos na tramitación de licenzas de obras

- Imposibilidade dun control áxil e exhaustivo na tramitación das comunicacións previas

e declaracións responsables

- Atrasos na tramitación dos expedientes de reposición da legalidade urbanística 

- Atrasos na tramitación de expedientes sancionadores urbanísticos

-  Atraso  en  expedientes  sancionadores  en  materia  de  ruídos  e,  en  xeral,  por

incumprimento das condicións dos títulos habilitantes das actividades clasificadas. 
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-  Atrasos  nos  expedientes  de  adopción  de  medidas  correctoras  en  materia  de

actividades clasificadas, espectáculos públicos e actividades recreativas

- Atrasos na tramitación dos expedientes de ruína. 

d)  Servizo  de  Planeamento  e  Xestión  Urbanística  e  Patrimonio:  no  ámbito  deste

Servizo,  a  principal  carencia  detectada  prodúcese  na  Sección  de  Patrimonio,  na  que  se

requiriría, en principio, un arquitecto técnico e un administrativo ou auxiliar administrativo. 

e) Servizo de Recursos Humanos: este servizo non dispón de medios suficientes para a

realización  das funcións de planificación  e  ordenación de recursos humanos,  así  como de

negociación colectiva (funcións que teñen que ser asumidas de modo directo e exclusivo polo

Coordinador Xeral da Administración Municipal ou pola Dirección Xeral – actualmente vacante,

e asumida polo Coordinador Xeral - que asume ademais a xefatura do servizo, vacante dende

hai  anos).  A capacidade actual  do servizo esgótase  practicamente  na xestión  ordinaria  de

persoal  (xestión  de  vacacións,  permisos  e  licenzas,  xestión  de  nóminas  –  con  múltiples

incidencias e atrasos na xestión de horas extraordinarias e pluses de nocturnidade e festividade

– xestión de situacións administrativas, xestión das solicitudes de axudas de acción social – no

que igualmente son crónicos os atrasos na tramitación - e similares) sen dispoñer apenas de

medios para a xestión dos procesos selectivos (o que explica atrasos como o da execución da

OEP de 2014, que aínda non se rematou) e de provisión de postos de traballo. 

f) Servizo de Contratación: actualmente, o servizo (que formalmente non existe como

tal, prevéndose na RPT de 2012 unha mera sección) só dispón dun técnico de administración

xeral, un auxiliar administrativo e un alguacil, asumindo a xefatura, de facto, a Asesoría Xurídica

Xeral. Esta limitación de medios impide a centralización da xestión dos contratos menores (que

son xestionados de forma descentralizada polos distintos  servizos,  o  que  imposibilita  unha

axeitada  coordinación  destes  procedementos,  cuantitativamente  moi  importantes  no  seu

conxunto) e ralentiza en exceso a tramitación dos expedientes de contratación, de especial

complexidade  e  trascendencia  para  a  execución  de  obras  e  a  prestación  de  servizos

municipais.  A sobrecarga de traballo provoca ademais que a xestión de procedementos se

concentre  maioritariamente  nos  expedientes  de  selección  de  contratistas,  o  que  dificulta  a

tramitación dos expedientes relativos a incidencias nos contratos en execución. A este respecto,

a  revisión da RPT para  esta  unidade administrativa -  formalmente  inexistente  como tal  na

vixente RPT – prevé un total de once postos de traballo (fronte aos tres actualmente existentes)

así como unha organización en seccións e negociados que permita unha división racional das

tarefas. 

g)  Servizo  de  Servizos  Xerais:  neste  servizo,  que  abrangue  un  amplo  abano  de

funcións,  aprécianse  necesidades  de  persoal  administrativo  para  a  atención  ao  público  no
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Negociado de Rexistro Xeral e no Negociado de Estatísca. Ademais, precisaríase un reforzo en

ámbitos  como o  arquivo  –  atendido  na  actualidade  unicamente  por  un  empregado laboral

indefinido  –  e  a  xestión  do  mantemento  de  edificios  e  dun  amplo  volumen  de  contratos

administrativos vinculados a subministracións e servizos xerais do Concello. 

h) Asesoría Xurídica Xeral:  esta unidade asume unha elevada carga de traballo, ao

dispoñerse, na práctica, de dous únicos funcionarios – o Asesor Xurídico Xeral e o Asesor

Xurídico  Adxunto  –  para  a  realización  das  funcións  de  emisión  de  informes  en  tódolos

expedientes municipais que o requiren de forma preceptiva, así como naqueles casos en que,

non sendo preceptivo, o dito informe é requirido polos diversos servizos municipais (existe un

posto de viceasesor xurídico, pero está dedicado a funcións de defensa xudicial no ámbito da

Avogacía Consistorial, dada a eleveada litixiosidade do Concello). 

i) Negociado de Comercio: o Negociado de Comercio – no que actualmente prestan

servizo  unha  xefa  de  negociado,  un  técnico  de  administración  xeral  e  dous  auxiliares

administrativos –  ten atribuída a xestión dun número moi  elevado de expedientes,  como a

xeralidade  de  autorizacións  de  ocupación  de  vía  pública  (incluídos  todos  os  expedientes

relativos  a  terrazas  de  veladores  e  venda  ambulante)  así  como a  xestión  das  concesións

demaniais na vía pública,  de infraestruturas como os mercados de abastos e o Campo da

Feira, a xestión de determinados inmobles de natureza patrimonial e a xestión do alumeado de

Nadal. Este volumen de tarefas excede, cualitativa e cuantitativamente, as dimensións desta

unidade (que, a título de exemplo, carece de persoal técnico propio, debendo recurrir a persoal

técnico do Servizo de Licenzas Urbanísticas, de Apertura e Actividade e Disciplina Urbanística

ou do Servizo do PERI e Vivenda para emisión dos informes técnicos en materia de ocupación

de vía pública ou para o seguimento do estado das infraestruturas vinculadas ás concesións

demaniais).  

k)  Órgano  de  Xestión  Tributaria:  as  principais  carencias  detectadas  no  Órgano  de

Xestión Tributaria prodúcense no ámbito da xestión tributaria de determinados impostos (en

particular, do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana, polo elevado

número  de  reclamacións  producidas  nos  últimos  anos  como  consecuencia  das  sucesivas

declaracións de inconstitucionalidade de determinados aspectos da regulación deste imposto)

así como no das contribucións especiais relativas ao servizo de emerxencias e extinción de

incendios  e,  igualmente,  na  tramitación  e  xestión  recadatoria  das  sancións  de  tráfico,  cun

elevado número de expedientes. 

l) Tesourería: no ámbito da Tesourería a principal disfunción é o atraso na elaboración

da liquidación anual dos orzamentos así como na conta xeral. 
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m) Órgano de Xestión Económica e Orzamentaria: a dotación do Órgano de Xestión

Orzamentaria é mínima, ao dispoñer unicamente, como persoal técnico, do Xefe do órgano e

dun técnico de administración xeral interino. Estas carencias impiden a realización das funcións

de seguimento e estudo dos custes dos servizos municipais, así como a implementación e

mellora de guías de procedementos, para o que se requiriría un economista (se ben neste caso

existen dous postos previstos na RPT, dos que só un está dotado orzamentariamente no anexo

de persoal dos orzamentos municipais). 

n)  Servizo  de  Extinción  de  Incendios:  aínda  que  a  situación  de  servizos  de

administración  especial  como é  o  de  Extinción  de  Incendios  quedan,  en  principio,  fóra  da

análise  deste  informe  (na  medida  en  que  este  tipo  de  servizos  non  xestionan,  de  forma

relavante, procedementos administrativos) debe terse en conta que en todo caso este Servizo

realiza  tamén  funcións  de  tipo  técnico  e  burocrático,  mediante  a  emisión  de  informes  en

diversos  expedientes  doutros  departamentos,  detectándose  atrasos  na  emisión  destes

informes, así como na realización de estudos e proxectos de investimentos para a mellora das

infraestutruas e equipamentos do parque de bombeiros. Estas carencias obedecen á falla de

persoal técnico específico para estas funcións, que teñen que ser asumidas directamente pola

xefatura do servizo. 

ñ) Servizo de Benestar Social:  se ben o Servizo de Benestar Social  foi obxecto de

reforzo a través dun programa temporal específico (o Programa integral de avance social post –

COVID 19, con vixencia ata 2024) ao abeiro do que se procedeu ao nomeamento de nove

traballadores  sociais  e  un  técnico  de  administración  xeral,  e  non  obstante  o  satisfactorio

cumprimento  dos  obxectivos  deste  programa,  non  cabe  descartar  a  necesidade  de

complementalo coa selección de persoal interino especificamente destinado á realización de

tarefas burocráticas. 

o)  Servizo  de  Cultura,  Xuventude  e  Participación  Cidadá:  no  ámbito  deste  servizo

téñense detectado atrasos na tramitacións dos seguintes procedementos: 

-  No  ámbito  de  Cultura,  existen  dificultades  para  a  tramitación  da  contratación  de

espectáculos e actividades culurais e recreativas (contratacións que esixen un alto grao de

axilidade administrativa na súa tramitación, dado que soen verificarse en prazos moi breves) así

como nos servizos técnicos asociados a estas actividades. Igualmente, existen dificultades na

tramitación  das  autorizacións  de  espectáculos  públicos  e  actividades  recreativas  e

autorizacións de venda ambulante nas festas organizadas ou coorganizadas polo Concello así

como nas festas dos barrios da cidade. 

- No ámbito de Participación Cidadá, existen atrasos na tramitación das subvencións ás

asociacións veciñais (o que inclúe atrasos na facturación dos alugueiros dos locais cedidos en
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uso ás AA.VV., contratos que ademais se atopan en precario dende hai tempo, sendo precisa a

súa  renovación  ou  a  articulación  dun  sistema  alternativo  á  concesión  de  subvencións  en

especie que permita a súa simplificación administrativa).  

- No ámbito de Xuventude, existen atrasos na tramitación das subvencións. 

p) Servizo de Saúde: o Servizo de Saúde foi obxecto de reforzo a través dun programa

temporal  para  a  xestión  dos  procedementos  sancionadores  por  infracción  da  normativa

sanitaria en materia de prevención da COVID 19, así como para a realización dun estudo de

actualización da ordenación e xestión do servizo de recollida de animais abandonados, cunha

dotación  de  tres  técnicos  de  administración  xeral.  Se  ben  este  programa  está  a  acadar

satisfactoriamente os seus obxectivos nos ámbitos indicados, non cabe descartar a posible

existencia de atrasos noutro tipo de procedementos. 

q) Outros servizos ou unidades: se ben no resto de unidades administrativas municipais

non se teñen detectado problemáticas na xestión dos procedementos ou na atención ao público

coa dimensión ou volume das indicadas nos apartados precedentes, non cabe descartar a súa

existencia, e a consecuente necesidade dun reforzamento rempoal da súa dotaicón de persoal

que  supla  as  carencias  da  estrutura  actual  ata  que  esta  non  sexa  obxecto  da  debida

actualización. 

2ª)  Análise  das  posibles  solucións  á  problemática  exposta  no  marco  da  lexislación

vixente. 

Como é obvio, e agás nos contados casos nos que a RPT vixente prevé a existencia

dun posto de traballo vacante que podería ser cuberto mediante a selección dun funcionario

interino  (como sería  o  caso  do  posto  de  economista  no  Órgano  de  Xestión  Económica  e

Orzamentaria)  a solución definitiva  á problemática exposta pasa por  unha revisión total  da

actual  Relación  de  Postos  de  Traballo,  que  implicaría  unha  reordenación  completa  da

Administración  municipal,  reorganizando  as  unidades  administrativas  nun  maior  número  de

unidades especializadas que garantisen unha división racional do traballo a realizar e cunha

maior dotación de postos  persoal técnico cualificado.

A efectividade desta solución, non obstante, só se producirá no medio ou longo prazo,

debido a dous factores: en primeiro lugar, á complexidade do propio proceso de elaboración,

negociación colectiva e aprobación de revisión da Relación de Postos de Traballo (agravada

pola carencia de medios no Servizo de Recursos Humanos, que como xa se indicou, é un dos

máis afectados pola falla de medios persoais); e, en segundo lugar, á subseguinte necesidade

de proceder a executar as previsións da nova Relación de Postos de Traballo, a través das

correspondentes ofertas de emprego público (por outra banda, previsiblemente limitadas en

canto á taxa de reposición de efectivos a través das futuras leis  de orzamentos xerais  do
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Estado; se ben, en parte, esta execución podería realizarse de modo provisional mediante a

selección de persoal funcionario interino). 

A curto prazo, por tanto, é necesario recorrer á fórmula alternativa do nomeamento de

persoal funcionario interino. A este respecto (e á marxe dos supostos nos que na RPT vixente

exista un posto vacante, susceptible de ser provisto mediante este tipo de persoal) legalmente

existen dúas posibilidades: 

1º) A primeira opción legal  é a do nomeamento de persoal  funcionario  interino por

acumulación de tarefas, prevista no artigo 10.1.d) do Texto refundido do EBEP, que é a que, en

principio, se consideradaba na providencia da Alcadlía de 26 de febreiro que deu inicio a este

expediente. Esta opción, non obstante, non se considera efectiva polos motivos seguintes: 

a)  En  primeiro  lugar,  porque  o  nomeamento  de  persoal  interino  por  acumulación

detarefas está limitado a un prazo máximo de nove meses nun período de dezaoito meses.

Dada a natureza da problemática existente (que responde a un déficit estrutural do cadro de

persoal) este prazo é totalmente insuficiente para resolver o atraso existente na tramitación de

expedientes, debido ao volume deste atraso. A este respecto hai que ter en conta que este

persoal precisa dun tempo mínimo de formación no seu posto de traballo para a adquisición

das destrezas necesarias para que o seu rendemento sexa óptimo; e ademais, este persoal

tampouco traballaría os nove meses íntegros para os que sería nomeado, dado que ten dereito

a vacacións e días de permiso en proporción á vixencia do seu nomeamento. En suma, o

persoal por acumulación de tarefas non prestaría servizos nove meses, senón pouco máis de

oito, e deses oito, non todos serían a pleno rendemento.  

Por outra banda, incluso na hipótese de que o nomeamento de persoal interino por

acumulación de tarefas conseguise o efecto da total posta ao día dos expedientes atrasados

(hipótese que se descarta, por irreal, á vista do volume de traballo atrasado e as circunstancias

referidas) a problemática volvería a reproducirse tralo seu cesamento, sen que nese tempo

estea dispoñible a solución definitiva consistente na revisión da RPT e a dotación efectiva dos

seus postos.  

b) Pero e que ademais do anteriormente indicado, o artigo 23.2.d) da Lei 2/2015, de 29

de abril, do emprego público de Galicia, establece unha limitación adicional ao nomeamento de

persoal funcionario interino por acumulación de tarefas, consistente en que os nomeamentos

deste persoal non poden exceder o 3 % do persoal funcionario do Concello de Ourense, o que

(tendo en conta ademais que xa se recurriu a esta fórmula noutros casos) reduce enormemente

o volume de persoal que pode ser nomeado por esta vía. 

c) Cabe engadir,  ademais, que a proposta inicial da Alcaldía era o nomeamento de

nove  técnicos  de  administración  xeral  interinos;  non  obstante,  as  necesidades  de  persoal
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existente  non  se  concentran  de  modo  exclusivo  nesa  categoría  profesional,  senón  que

abranguen outras – persoal de xestión ou administratrivo, na escala de administración xeral, e

persoal da subescala técnica de administración especial, en particular, arquitectos, arquitectos

técnicos e enxeñeiros e enxeñeiros técnicos das diversas especialidades). 

2º) Descartada a opción anterior, a única posibilidade que resta sería a execución de

programas de carácter temporal, prevista no artigo 10.1.c) do Texto refundido do EBEP. A lei

non define o contido destes programas, limitándose a establecer que a súa duración máxima e

a dos nomeamentos efectuados ao seu abeiro será de tres anos, prorrogables por un ano máis,

conforme ao artigo 23.2.c) da LEPG, se o xustificara a duración do programa. 

Neste senso, a aprobación dun programa temporal que teña por obxecto a posta ao día

ou actualización da tramitación e resolución de procedementos e da atención ao público si

constituiría unha solución acaída dende o punto de vista material  ou de xestión,  dado que

permitiría o nomeamento do persoal necesario, sen máis límite cuantitativo que o derivado das

dispoñibilidades orzamentarias en materia de persoal, e por un prazo o suficientemente amplo

(tres  anos,  prorrogables  ata  catro)  como  para  permitir  a  implementación,  en  paralelo,  da

solución definitiva ao problema, consistente na revisión da RPT e a dotación dos novos postos

que se prevean para axustala ás necesidades de persoal. 

Dende o punto de vista legal,  suscítase a cuestión de se esta fórmula cumpriría os

requisitos esixibles para a súa válida aprobación. A este respecto, hai que lembrar que se ben o

artigo 10.1.c) do Texto refundido da Lei reguladora do Estatuto básico do emprego público só

esixe que os programas teñan carácter temporal, o artigo 23.2.c) da Lei do Emprego Público de

Galicia esixe ademais que os programas temporais teñan unha “duración determinada” e que

non respondan “ a necesidades permanentes da Administración”. 

O requisito esencial que se desprende desta regulación, como é obvio, é o carácter

conxuntural das actividades ou tarefas que constitúan o obxecto do programa, isto é: que non

respondan a necesidades permanentes da Administración. En efecto, non basta que, formal ou

nominalmente, se asigne unha duración temporal ao programa (dado que, deste xeito, esta

fórmula podería utilizarse para realizar con persoal interino calquera tarefa ou actividade, co

simple expediente de asignala artificalmente a un programa temporal) senón que é preciso que,

pola súa natureza, as actividades que comprende o programa sexan temporais, é dicir,  que

polas  súas  propias  características,  e  sen  necesidade  dunha  determinación  formal  externa,

rematen nun período de tempo (aínda que inicialmente ese período non poida precisarse de

modo absoluto, ao ir determinado polas necesidades da actividade ou tarefa a realizar).  

No caso que nos ocupa estímase que este requisito se cumpre, porque, se ben é certo

que as funcións que se van  realizar  a  través  do  programa – a  xestión de procedementos

12

Documento asinado electrónicamente conforme á Lei 59/2003.


A versión impresa do documento electrónico ten a condición de COPIA. 


Verificación do documento mediante código CSV no sitio http://sede.ourense.gob.es


CÓDIGO CSV:WCS407CVS45WO8ND



COORDINADOR XERAL 
DA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Área de Alcaldía

administrativos nos  que existan  atrasos  e  a  atención ao público  que se  atope en análoga

situación – teñen un obvio carácter  estrutural  e responden a necesidades permanentes da

administración municipal, estas tarefase intégranse nunha acción conxuntural (a actualización

da dita xestión) que si ten carácter e natureza estritamente temporal. Dito noutros termos, máis

concretos:  a  tramitación,  por  exemplo,  dos  expedientes  de  autorizacións  ou  licenzas

urbanísticas (o de calquera outro tipo de procedementos) é unha función estrutural e constitúe

unha necesidade permanente; pero a súa actualización na conxuntura actual do estado dos

medios humanos dispoñibles no Concello de Ourense non é unha necesidade permanente,

senón que responde a esa conxuntura específica, provocada por unha política de recursos

humanos errónea e sostida ao longo de varios anos. É dicir: o programa que se propón non

está destinado a satisfacer necesidades permanentes, senón unha necesidade conxuntural  de

posta  ao  día  dos  procedementos.  A  natureza  estritamente  temporal  da  solución  proposta

advírtese con maior claridade se se ten en conta que, en paralelo, o Concello está a realizar as

accións conducentes á dotación de medios persoais que eviten que no futuro se reproduzan

ese tipo de conxunturas (estas accións xa se iniciaron,  coa aprobación dun calendario  de

negociación colectiva neste senso e a tramitación de tres modificacións puntuais da RPT, ás

que seguirán outras que se tramitarán nos vindeiros meses, así como a formulación de ofertas

de emprego en 2021, xa aprobada, e en 2022, no que se prevén tres ofertas – a ordinaria do

exercicio, unha extraordinaria para consolidación de emprego temporal e unha terceira para

promoción interna). Isto revela que a aprobación do programa temporal que se propón non ten

por obxecto evitar ou constituír unha alternativa á regular configuración e provisión dos postos

fixos  necesarios,  senón  unicamente  dar  unha  solución  temporal  á  actual  conxuntura

problemática, solución que se desactivará no momento en que a completa execución da RPT

elimine esta conxuntura. 

En canto a duración do programa estímase adecuado o prazo de tres anos prorrogable,

a un ano máis,  ao ser  este  o  tempo previsible  para a  completa  revisión da RPT e a súa

execución a través das ofertas de emprego público futuras.  

A principal peculiaridade dun programa como o que se propón e o seu ámbito xeral

(dado que poderá ser utilizado para resolver a problemática indicada en calquera unidades

administrativa municipal  na que esta se detecte), o que determina un contido relativamente

aberto.  Máis en concreto,  proponse un programa que opere como unha sorte de programa

marco, e cuxo contido se concretará a través de subprogramas, nos que se especificarán, coa

participación das unidades administrativas afectadas, o tipo de procedementos sobre os que se

actuará e o número de persoal preciso para levar a cabo as actuacións. A principla vantaxe que

se obtén con esta fórmula é a de axilizar o proceso de aprobación dos subprogramas, para
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cuxa  solicitude  estabécese  un  sinxelo  modelo  normalizado,  o  que  debería  permitir  a  súa

tramitación en cuestión de días (sen necesidade de que cada unidade teña que elaborar un

programa  completo  propio)  permitindo,  ao  mesmo  tempo,  a  conformación  do  programa

mediante a incorporación prgresiva ao mesmo da información detallada das necesidades de

cada unidades administrativa, achegada pola propia unidade interesada. 

III.  Cumprimento  dos  requisitos  para  o  nomeamento  de  persoal  funcionario  interino

establecidos na Lei de orzamentos xerais do Estado para o exercicio 2022.

O artigo 20.4 da Lei 22/2021, de 18 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para

o exercicio 2022, no seu apartado catro, prohibe o nomeamento de funcionarios interinos, agás

en casos excepcionais e para cubrir necesidades urxentes e inaprazables. 

No caso  do  programa que  se  propón  é  evidente  que concorren  esas  necesidades

urxentes e inaprazables (que se concretarán debidamente en cada subprograma que o integre)

dado que, se non se procede ao nomeamento de persoal interino, non será posible proceder á

tramitación e resolución dos procedementos atrasados (o que consituiría un incumprimento das

obrigas legais do Concello) nin garantir unha adecuada atención ao público en unidades como

o Negociado do Rexistro Xeral e o Negociado de Estatística. Por conseguinte, a aprobación do

programa que se propón é compatible co cumprimento das limitacións establecidas no artigo

20.4 da LOXE 2022.  

IV. Obxecto, contido, duración e execución do programa.

Partindo do anteriormente exposto, o programa que se propón tería o seguinte contido: 

Denominación:  Programa  para  a  actualización  da  xestión  dos  procedementos

administrativos e da atención ao público do Concello de Ourense

Obxecto: o  obxecto  do  programa  está  integrado  polas  seguintes  actuacións  e

obxectivos: 

a) Actualizar a xestión dos procedementos administrativos do Concello de Ourense,

acadando o obxectivo de poñer ao día a tramitación dos expedientes atrasados e procurando o

cumprimento dos prazos legais de tramitación nos expedientes en curso e nos que se tramiten

a partir do inicio do programa. 

b)  Incrementar  o número de postos de atención ao público,  co fin de acadar unha

atención eficiente e sen dilacións excesivas nas unidades administrativas que dispoñen deste

servizo. 

O cumprimento destes obxectivos acadarase mediante o reforzamento temporal con

persoal funcionario interino das unidades administrativas municipais que o precisen, nos termos

previstos no programa. 
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Ámbito  do  programa:  o  programa  será  de  aplicación  a  calquera  unidade

administrativa municipal  que xestione procedementos administrativos nos que se produzcan

atrasos sistemáticos con incumprimento dos prazos legais establecidos para a súa tramitación,

así  como  nas  unidades  nas  que  se  advirtan  riscos  de  incumprimento  de  prazos  ou  unha

especial  dificultade  para  a  o  seu  cumprimento  derivadas  da  carencia  de  medios  persoais

suficientes.  Igualmente,  será  de  aplicación  nas  unidades  administrativas  que  desenvolvan

tarefas de atención ao público nas que se produzan dilacións excesivas na dita atención. 

Estrutura do programa: o programa estruturarase mediante subprogramas concretos

para  unha  ou  varias  unidades  administrativas,  que  serán  propostos  polas  xefaturas  das

unidades  respectivas  coa  conformidade  da  concellería  –  delegada,  utilizando  para  isto  o

modelo de solicitude de aprobación do subprograma que se contén no anexo I. 

Durante a vixencia do programa poderán aprobarse por cada unidade ou conxunto de

unidades administrativas distintos subprogramas para diferentes tipo de procedementos,  de

forma sucesiva ou simultánea, ou ben agruparse as actuacións de actualización da xestión de

procedementos e da atención ao público nun único subprograma. Os subprogramas poderán

ademais ser obxecto de modificación durante a súa vixencia. 

Contido e tramitación dos subprogramas:  os subprogramas das distintas unidades

administrativas determinarán os procedementos administrativos ou as actividades de atención

ao público que constituirán o seu obxecto, así como o número e tipoloxía dos postos cuxa

cobertura se solicita. Para estes efectos, os postos cuxa provisión interina se solicita deberán

ser postos non previstos na vixente Relación de Postos de Traballo, definíndose por referencia

aos  postos  non  singularizados  de  carácter  estándar  correspondentes  a  cada  categoría

profesional. Con carácter preferente serán postos reservados ás subescalas técnica, de xestión

e administrativa da escala de administración xeral  e á subescala técnica de administración

especial. Non obstante, poderán incluírse postos de traballo doutras escalas ou subescalas,

sempre se estime necesario e se xustifique de modo sucinto  na solicitude. 

As solicitudes indicarán tamén o prazo máximo de duración dos nomeamentos, que

non poderá exceder de tres anos dende a entrada en vigor do presente programa, prorrogables

por doce meses máis. 

Para estes efectos,  os xefes das unidades interesadas deberán ter en conta que o

prazo de vixencia do presente programa iniciarase no prazo de quince días naturais dende a

súa  aprobación,  polo  que  se  recomenda  que,  co  fin  de  optimizar  o  aproveitamento  do

programa,  as  solicitudes  se  formulen  antes  do  remate  do  prazo  de  inicio  da  vixencia  do

programa.  Igualmente,  deberán  ter  en  conta  o  tipo  de  prazas  para  as  que  existen  na

actualidade  listas  de  candidatos  dispoñibles  para  a  incorporación  inmediata  de  persoal,
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recomendándose, na medida do posible, a solicitude de persoal correspondente a prazas de

persoal interino para as que existan  actualmente listas de candidatos dispoñibles, sen prexuízo

de que deban solicitarse ademais postos de persoal doutras categorías, co fin de proceder á

creación urxente das oportunas listas.   

 As solicitudes formularanse mediante a creación dun expediente de tramitación libre na

plataforma CIVIDAS, e remitiranse ao Servizo de Recursos Humanos mediante comunicación

con acuse de recibo e envío do expediente ao dito Servizo. 

O Servizo de Recursos Humanos tramitará con carácter urxente e preferente estas

solicitudes,  mediante  formulación  de  informe  –  proposta  da  Dirección  Xeral  de  Recursos

Humanos  para  a  súa  aprobación  pola  Alcaldía.  Para  estes  efectos,  a  Dirección  Xeral  de

Recursos  Humanos  poderá  recabar  das  unidades  administrativas  solicitantes  cantas

aclaracións  ou  informacións  complementarias  considere  oportunas.  A  Alcaldía  poderá,

motivadamente, denegar a aprobación do subprograma ou aprobalo introducindo modificacións

xustificadas sobre o solicitado. 

Aprobado  o  subprograma,  o  Servizo  de  Recursos  Humanos  procederá  de  forma

inmediata a efectuar os nomeamentos do persoal solicitado, a partir das listas de candidatos

existentes. No caso de que estas nos existan, procederase de forma urxente a tramitar a súa

creación. 

En todo caso, non será necesaria a selección do persoal a través dun procedemento

selectivo específico, agás que se acredite que os coñecementos técnicos necesarios para o

desempeño dos postos son diferentes aos xerais propias de cada categoría profesional. 

Vixencia  e  extinción  do  programa  e  dos  nomeamentos  de  persoal  interino

realizados no seu marco: 

O programa  para a actualización da xestión de procedementos administrativos e da

atención ao público no Concello de Ourense terá unha vixencia máxima de tres anos, contados

a partir do prazo de quince días naturais dende a súa publicación no taboleiro de anuncios da

sede electrónica do Concello. Esta duración máxima será prorrogable ata doce meses máis,

cando fose necesario para acadar os obxectivos do programa. 

Sen prexuízo do anterior,  e  co fin de  axiliar  e  optimizar  a  súa  implementación,  as

solicitudes de aprobación dos subprogramas poderán formularse a partir do día seguinte ao da

publicación do programa na sede electrónica. 

Os subprogramas terán a duración que se estableza na resolución da súa aprobación,

que non poderá exceder da duración do programa no que se insertan. 

O programa temporal e os seus subprogramas extinguiranse polo transcurso do seu

prazo  máximo  (incluídas,  no  seu  caos,  as  prórrogas  que  se  autoricen).  Poderán  tamén
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extinguirse  de  forma  anticipada,  de  modo  total  ou  parcial  (limitado  a  determinados

subprogramas ou a determinados postos) nos seguintes casos: 

a) Cando se acaden os obxectivos de cada subprograma

b) Cando se estime, motivadamente, que un determinado posto ou postos deixan de ser

necesarios para execución do subprograma. 

c) Cando se proceda á creación na RPT dos postos incluídos no subprograma e á súa

provisión mediante persoal funcionario de carreira ou interino por vacante. 

Os nomeamentos do persoal interino extinguiranse coa extinción total ou parcial do

subprograma, así como no resto de casos previstos na lexislación vixente. 

VI. Tramitación do programa:

A competencia para a aprobación do programa corresponde á Alcaldía, conforme ao

apartado Segundo, punto 9 do acordo da Xunta de Goberno de 13 de xaneiro de 2022 (BOP de

4 de febreiro de 2022) por delegación das atribucións da Xunta de Goberno Local en materia de

xestión de persoal previstas no artigo 127.1 h) da Lei de bases de réxime local. 

Conforme  ao  establecido  no  artigo  172  do  Regulamento  de  organización,

funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, no expediente debe informar o xefe da

dependencia  competente para a súa tramitación,  función que neste  caso correspondería  á

Dirección  Xeral  de  Recursos  Humanos,  e  á  que se  da  cumprimento  a  través  do  presente

informe – proposta. 

Non é precisa a fiscalización previa pola Intervención da proposta de aprobación do

programa,  conforme  ao  criterio  manifestado  ao  respecto  pola  Intervención  municipal  en

programas similares (así, por exemplo, no oficio da Intervención nº 8/2021, de 5 de xaneiro de

2021,  no  expediente  nº  2020045859,  correspondente  ao  Programa  de  modernización,

dixitalización e innovación de servizos do Concello de Ourense). 

VII. Proposta de resolución: 

Polo exposto, elévase á Alcaldía a seguinte proposta de resolución: 

1º)  Aprobar  o  programa  de  carácter  temporal  para  a  actualización  da  xestión  de

procedementos administrativos e da atención ao público, co seguinte contido:

Denominación:  Programa  para  a  actualización  da  xestión  dos  procedementos

administrativos e da atención ao público do Concello de Ourense

Obxecto: o  obxecto  do  programa  está  integrado  polas  seguintes  actuacións  e

obxectivos: 

a) Actualizar a xestión dos procedementos administrativos do Concello de Ourense,

acadando o obxectivo de poñer ao día a tramitación dos expedientes atrasados e procurando o
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cumprimento dos prazos legais de tramitación nos expedientes en curso e nos que se tramiten

a partir do inicio do programa. 

b)  Incrementar  o número de postos de atención ao público,  co fin de acadar unha

atención eficiente e sen dilacións excesivas nas unidades administrativas que dispoñen deste

servizo. 

O cumprimento destes obxectivos acadarase mediante o reforzamento temporal con

persoal funcionario interino das unidades administrativas municipais que o precisen, nos termos

previstos no programa. 

Ámbito  do  programa:  o  programa  será  de  aplicación  a  calquera  unidade

administrativa municipal  que xestione procedementos administrativos nos que se produzcan

atrasos sistemáticos con incumprimento dos prazos legais establecidos para a súa tramitación,

así  como  nas  unidades  nas  que  se  advirtan  riscos  de  incumprimento  de  prazos  ou  unha

especial  dificultade  para  o  seu  cumprimento  derivadas  da  carencia  de  medios  persoais

suficientes.  Igualmente,  será  de  aplicación  nas  unidades  administrativas  que  desenvolvan

tarefas de atención ao público nas que se produzan dilacións excesivas na dita atención. 

Estrutura do programa: o programa estruturarase mediante subprogramas concretos

para  unha  ou  varias  unidades  administrativas,  que  serán  propostos  polas  xefaturas  das

unidades  respectivas  coa  conformidade  da  concellería  –  delegada,  utilizando  para  isto  o

modelo de solicitude de aprobación do subprograma que se contén no anexo I. 

Durante a vixencia do programa poderán aprobarse por cada unidade ou conxunto de

unidades administrativas distintos subprogramas para diferentes tipo de procedementos,  de

forma sucesiva ou simultánea, ou ben agruparse as actuacións de actualización da xestión de

procedementos e da atención ao público nun único subprograma. Os subprogramas poderán

ademais ser obxecto de modificación durante a súa vixencia. 

Contido e tramitación dos subprogramas:  os subprogramas das distintas unidades

administrativas determinarán os procedementos administrativos ou as actividades de atención

ao público que constituirán o seu obxecto, así como o número e tipoloxía dos postos cuxa

cobertura se solicita. Para estes efectos, os postos cuxa provisión interina se solicita deberán

ser postos non previstos na vixente Relación de Postos de Traballo, definíndose por referencia

aos  postos  non  singularizados  de  carácter  estándar  correspondentes  a  cada  categoría

profesional. Con carácter preferente serán postos reservados ás subescalas técnica, de xestión

e administrativa da escala de administración xeral  e á subescala técnica de administración

especial. Non obstante, poderán incluírse postos de traballo doutras escalas ou subescalas,

sempre se estime necesario e se xustifique de modo sucinto  na solicitude. 
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As solicitudes indicarán tamén o prazo máximo de duración dos nomeamentos, que

non poderá exceder de tres anos dende a entrada en vigor do presente programa, prorrogables

por doce meses máis. 

Para estes efectos,  os xefes das unidades interesadas deberán ter en conta que o

prazo  de  vixencia  do  presente  programa  iniciarase  a  partir  da  súa  publicación  na  sede

electrónica do Concello de Ourense. Igualmente, deberán ter en conta o tipo de prazas para as

que existen na actualidade listas de candidatos dispoñibles para a incorporación inmediata de

persoal,  recomendándose,  na medida do posible,  a  solicitude de persoal  correspondente a

prazas de persoal interino para as que existan  actualmente listas de candidatos dispoñibles,

sen prexuízo de que deban solicitarse ademais postos de persoal doutras categorías, co fin de

proceder á creación urxente das oportunas listas.   

 As solicitudes formularanse mediante a creación dun expediente de tramitación libre na

plataforma CIVIDAS, e remitiranse ao Servizo de Recursos Humanos mediante comunicación

con acuse de recibo e envío do expediente ao dito Servizo. 

O Servizo de Recursos Humanos tramitará con carácter urxente e preferente estas

solicitudes,  mediante  formulación  de  informe  –  proposta  da  Dirección  Xeral  de  Recursos

Humanos  para  a  súa  aprobación  pola  Alcaldía.  Para  estes  efectos,  a  Dirección  Xeral  de

Recursos  Humanos  poderá  recabar  das  unidades  administrativas  solicitantes  cantas

aclaracións  ou  informacións  complementarias  considere  oportunas.  A  Alcaldía  poderá,

motivadamente, denegar a aprobación do subprograma ou aprobalo introducindo modificacións

xustificadas sobre o solicitado. 

Aprobado  o  subprograma,  o  Servizo  de  Recursos  Humanos  procederá  de  forma

inmediata a efectuar os nomeamentos do persoal solicitado, a partir das listas de candidatos

existentes. No caso de que estas nos existan, procederase de forma urxente a tramitar a súa

creación. 

En todo caso, non será necesaria a selección do persoal a través dun procedemento

selectivo específico, agás que se acredite que os coñecementos técnicos necesarios para o

desempeño dos postos son diferentes aos xerais propias de cada categoría profesional. 

Vixencia  e  extinción  do  programa  e  dos  nomeamentos  de  persoal  interino

realizados no seu marco: 

O programa  para a actualización da xestión de procedementos administrativos e da

atención ao público no Concello de Ourense terá unha vixencia máxima de tres anos, contados

a partir  do día seguinte á súa publicación no taboleiro de anuncios da sede electrónica do

Concello. Esta duración máxima será prorrogable ata doce meses máis, cando fose necesario

para acadar os obxectivos do programa. 
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Os subprogramas terán a duración que se estableza na resolución da súa aprobación,

que non poderá exceder da duración do programa no que se insertan. 

O programa temporal e os seus subprogramas extinguiranse polo transcurso do seu

prazo  máximo  (incluídas,  no  seu  caos,  as  prórrogas  que  se  autoricen).  Poderán  tamén

extinguirse  de  forma  anticipada,  de  modo  total  ou  parcial  (limitado  a  determinados

subprogramas ou a determinados postos) nos seguintes casos: 

a) Cando se acaden os obxectivos de cada subprograma

b) Cando se estime, motivadamente, que un determinado posto ou postos deixan de ser

necesarios para execución do subprograma. 

c) Cando se proceda á creación na RPT dos postos incluídos no subprograma e á súa

provisión mediante persoal funcionario de carreira ou interino por vacante. 

Os nomeamentos do persoal interino extinguiranse coa extinción total ou parcial do

subprograma, así como no resto de casos previstos na lexislación vixente. 

Anexo I: Modelo de solicitude de autorización de subprograma de actualización da

xestión de procedementos administrativos e da atención ao público 

1) Unidade administrativa solicitante: 

2) Obxecto do subprograma: 

a)  Actualización  da  tramitación  e  resolución  dos  seguintes  procedementos

(indíquense  os  tipos  de  procedemento  para  cuxa  actualización  da  xestión  se  solicita  o

nomeamento de persoal interino): 

b) Reforzo temporal da atención ao público: 

c)  Persoal  interino  necesario  para  o  cumprimento  do  obxecto  do  programa

(indíque o tipo e número de postos que se considera necesario cubrir mediante persoal interino,

e os procedementos nos que desenvolverán as súas tarefas, indicando estas de modo xeral)

d) Prazo de duración dos nomeamentos: 

e)  Xustificación  da  necesidade  do  subprograma  (indíquese,  brevemente,  a

existencia de atrasos nos procedementos administrativos que constitúen o seu obxecto – na

medida do posible, cuantificando o seu número e achegando cantos datos  estean dispoñibles

ao respecto – motivando  a necesidade do persoal  solicitado;  no caso de solicitudes para

reforzo  do  persoal  de  atención  ao  público,  xustifíquese  brevemente  a  concorrencia  desta

circunstancia). 

Sinatura da xefatura da unidade administrativa,

Conforme, a Concellería – Delegada 
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2º) Ordenar a publicación desta resolución no taboleiro de anuncios da sede electrónica

do Concello de Ourense, para xeral coñecemento. 

Réxime de  recursos:  Este  acto  pon  fin  a  vía  administrativa  e  contra  el  poderase

interpoñer alternativamente recurso de reposición potestativo ante o mesmo órgano que o ditou,

no prazo dun mes; ou ben interpoñer directamente o recurso contencioso administrativo ante o

Xulgado  Contencioso-Administrativo  de  Ourense,  no  prazo  de  dous  meses.  Os  prazos

indicados computaranse de data a data a partir do día seguinte ao da publicación deste acto no

taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Ourense. Non poderán simultanearse

ambos recursos.  En  todo  caso,  as  persoas  interesadas  poderán  interpoñer  calquera  outro

recurso ou acción xudicial ou administrativa que estimen procedente. 

Ourense, na data de sinatura electrónica, 

O Director Xeral de Recursos Humanos, en funcións
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