
 FRANCISCO CACHARRO GOSENDE, SECRETARIO XERAL DA 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE: 

 C E R T I F I C O: Que o Pleno da Corporación Provincial, en sesión ordinaria do 

día 29 de setembro de 2017, adoptou, co voto favorable do Grupo Popular (14) e abstención 

do Grupo Socialista (7), de Democracia Ourensana (2) e do BNG (1), o seguinte acordo: 

 

MODIFICACIÓN DA ORDENANZA REGULADORA DO CADRO DE 

PERSOAL E DA CLASIFICACIÓN E PROVISIÓN DE POSTOS DE TRABALLO 
 

1ª) Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza provincial reguladora dos 

cadros de persoal e da clasificación e provisión de postos de traballo da Deputación 

Provincial de Ourense, no seguinte sentido:  

 A) Modifícase o artigo 7.3 da Ordenanza, que queda redactado como segue:  

 “As prazas estrutúranse en grupos de clasificación, conforme ao previsto no Estatuto 

básico do empregado público”  

 B) Suprímese o apartado 2 do artigo 15. 

 C) Dáse nova redacción ao artigo 26, quedando redactado nos seguintes termos:   

 “1. O proxecto de Relación de Postos de Traballo será formado pola Presidencia, e 

someterase a consulta e negociación cos representantes dos empregados públicos 

provinciais conforme ao previsto no artigo 27.  

 2. Concluída a negociación do proxecto, a Relación de Postos de Traballo será 

obxecto de aprobación conforme ao seguinte procedemento:  

 a) Aprobación inicial por parte do Pleno 

 b) Información pública, por prazo non inferior a 20 días hábiles, mediante anuncio 

inserido no Boletín Oficial da Provincia.  

 c) Resolución de alegacións e aprobación definitiva por parte do Pleno. En caso de 

non formularse alegacións en prazo, entenderase automaticamente aprobada de forma 

definitiva. 

  3. A Relación de Postos de Traballo será de aplicación a partir do día seguinte ao 

da publicación no BOP da súa memoria xustificativa e das determinacións sobre 
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clasificación e valoración dos postos. Sen prexuízo disto, as determinacións da Relación 

poderán aplicarse de forma retroactiva cando se dean os requisitos previstos na lexislación 

de procedemento administrativo común.   

 Para estes efectos, non será necesario publicar o organigrama nin as fichas 

individualizadas de cada posto, que non obstante estará dispoñibles para a súa consulta no 

portal de transparencia da Deputación Provincial.  

 A publicación no Portal de Transparencia da Deputación Provincial do documento 

íntegro da Relación de Postos de Traballo (incluíndo o organigrama e as fichas 

individualizadas), terá carácter preceptivo e deberá realizarse ó día seguinte ó da 

publicación no Boletín Oficial da Provincia da memoria xustificativa e das determinacións 

sobre a clasificación e valoración de postos. 

 Adicionalmente á publicación no Portal de Transparencia da documentación 

integrante da Relación de Postos de Traballo deberá estar igualmente dispoñible no mesmo 

prazo na sede electrónica da Deputación Provincial nunha sección específica do taboleiro 

de anuncios electrónico dedicada a anuncios e informacións en materia de emprego público 

na que se publicarán igualmente todos os anuncios e informacións relativas á selección e 

xestión de recursos humanos da Deputación Provincial. 

 4. A Relación de Postos de Traballo terá vixencia indefinida ata a súa modificación, 

sen prexuízo da aplicación das actualizacións retributivas non determinadas pola 

clasificación e valoración dos postos, dentro dos límites que estableza anualmente a Lei de 

Orzamentos Xerais do Estado.  

 5. A modificación da Relación esixirá os mesmos trámites que a súa aprobación.  

 6.- No caso de que a modificación da Relación de Postos de Traballo inclúa cambios 

de adscrición de postos ou modificación dos ditos postos que impliquen cambio de 

municipio de desempeño, a modificación precisará do consentimento expreso do titular do 

posto, salvo que a dita modificación se prevese nun plan de ordenación de recursos 

humanos, cos límites establecidos na lexislación vixente neste último caso. 

 D) Suprímense os artigos 28, 31, 32 e 33 da Ordenanza.   
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 2º) Someter este acordo a información pública por período de trinta días hábiles, 

mediante anuncio no Boletín Oficial de Provincia, para a presentación de alegacións, 

reclamacións ou suxestións que, se é o caso, serán resoltas polo Pleno. No suposto de non 

presentarse alegacións, o acordo de aprobación inicial entenderase automaticamente elevado 

a definitivo. 

 E para que conste, -nos termos do artigo 206 do vixente ROF-, expido este 

certificado en Ourense, o vinte e nove de setembro de dous mil dezasete. 

      V. e pr. 

O  PRESIDENTE, 
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