
A atención do Alcalde-Presidente do Concello de Monterroso

NOME E APELIDOS, con DI 00000000A e con enderezo en ____________________________

EXPÓN:

1º) Que como concelleiro en Chantada e portavoz do Grupo Municipal Por Chantada-CUP recibiu

queixas  de  veciñas  e  veciños  sobre  os  procesos  de  contratación  por  parte  do  concello  de

Monterroso. En consecuencia, presento este recurso conforme ao contemplado no artigo 31.1 da

Lei 30/1992. 

2º) Que en virtude do anterior decidiu pesquisar máis sobre un destes procesos, concretamente o

desencadeando  polo  Decreto  da  alcaldía  de  Monterroso  de  31  de  xullo  de  2015.  E  logo  do

correspondente exame hai razóns máis que xustificadas para dubidar de que o proceso se guiase

polos criterios de mérito e igualdade, tal e como estabelecen os artigos 9 e 14 da   Constitución do

Reino de España e ao artigo 36 do   Decreto lexislativo 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba

o texto refundido da Lei da función pública de Galiza.

3º) O concello xustifica a “urxencia” e o procedemento da oferta por ser unha subvención concedida

pola Xunta de Galiza,  publicada o 31 de xullo no DOG nº  144. Concretamente,  referímonos á

RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se

conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega,

ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 22 de abril  de 2015.  Na mesma concédese a

Monterroso unha subvención de 4.506€ para a creación dun servizo lingüístico.

De conformidade co artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas

na Administración pública galega, a Secretaría Xeral de Política Lingüística publicará na súa páxina

web a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas. É cando menos contraditorio

que a Secretaría Xeral de Política Lingüística publique os beneficiarios e as axudas concedidas na

súa web e o concello de Monterroso nin sequera publicou as bases na súa web.

4º)  Secretaría Xeral de Política Lingüística, na sección da súa web destinada a  convocatorias de

axudas, estabelece que o prazo de xustificación remata o 20 de outubro de 2015. 

Isto foi aprobeitado polo equipo de goberno, da formación INTA, para sacar unhas bases <<a prisa
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y corriendo>> (sic.) transmitindo a oferta ao INEM de Chantada para ter así solucionada a oferta en

só  3  días  <<dada  a  urxencia>>  (sic.).  A alternativa  era  publicala  no  BOP  o  que  alongaría

efectivamente os prazos, mais tamén faría o proceso garantista tanto no tocante á igualdade de

oportunidades como á equidade no trato á cidadanía. Esta debería  que debería extremarse dada a

existencia  dunha sentencia  recente que inhabilita  e  mesmo fixa pena de cárcere para titular  da

alcaldía e que defraudou a confianza deposita no goberno por parte de numerosos cidadáns. 

A administración local acudiu ao Servizo Galego de Colocación a efectos de seleccionar persoal

para cubrir un posto de carácter temporal non fixo. Na oficina de Chantada, á que se dirixiu o

concello, só se lle facilitou un nome pedindo desde o concello que non se ampliase a oferta e, xa

que logo, reducindo unha oferta pública ao prazo de 3 días sen publicar as bases en ningún outro

lugar que non fose o taboleiro de anuncios (nin na web do concello, nin no BOP, nin contando con

máis  inscritos  que  reunisen  o  perfil  requirido  na  devandita  oficina  do  Servizo  Galego  de

Colocación). 

A maiores,  a  persoa seleccionada xa estivo durante varios  anos traballando para o concello de

Monterroso, o que aumenta as sospeitas de que non foi un proceso nin transparente, nin igualitario,

nin axustado ao dereito, nin tampouco debidamente publicitado.

5º) En consecuencia, alegamos os seguintes FUNDAMENTOS DE DEREITO:

O que se está a debullar aquí é se os principios de mérito e capacidade son aplicábeis ao persoal

laboral de carácter temporal (lembramos amais que no caso dos funcionarios xa se dá por suposto),

a efectos da súa selección ou se pola contra, se pode proceder á selección dos mesmos de forma

directa e sen proceso selectivo previo.

Pártese da premisa de que ditos principios de mérito e capacidade son aplicábeis non só para a

selección de persoal funcionario da administración, senón tamén para o seu persoal laboral, tal e

como se desprende do artigo 55 da Lei 7/2007 EBEP, e que ten carácter básico. Dito artigo sinala

que:

1.-  Todos  os  cidadáns  teñen  dereito  ao  acceso  ao  emprego  público  de  acordo  cos
principios constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, e de acordo co previsto no presente
Estatuto e no resto do ordenamento xurídico.

2.- As Administracións Públicas, entidades e organismos a que se refere o artigo 2 do
presente Estatuto seleccionarán ao seu persoal funcionario e laboral mediante procedementos en
que  se  garantan  os  principios  constitucionais  expresados,  así  como  os  estabelecidos  a
continuación:
a.- Publicidade das convocatorias e das súas bases.
b.- Transparencia.



c.- Imparcialidade e profesionalidade dos membros dos órganos de selección.
d.- Independencia e discrecionalidade técnica na actuación dos órganos de selección.
e.-  Adecuación entre o contido dos procesos selectivos e as funcións ou tarefas a desenvolver.
f.- Axilidade, sen prexuízo da obxectividade, nos procesos de selección.

O artigo 103 da Lei 7/1985 LRBRL, estabelece que:

O persoal laboral será seleccionado pola propia Corporación aténdose, en todo caso, ao disposto
no artigo 91 e co máximo respecto ao principio de igualdade de oportunidade de cantos reúnan os
requisitos exixidos. 

De por parte, o artigo 100 da LRBRL estabele que:

1.-  É competencia de cada Corporación local  a  selección dos funcionarios  coa excepción dos
funcionarios con habilitación de carácter nacional.
2.- Corresponde, no entanto, á Administración do Estado estabelecer regulamentariamente:

a.- As regras básicas e os programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de
selección e formación de tales funcionarios.

b.- Os títulos académicos requiridos para tomar parte nas probas selectivas, así como os
Diplomas expedidos polo Instituto de Estudos de Administración Local ou polos Institutos ou
Escolas  de  funcionarios  estabelecidos  polas  Comunidades  Autónomas,  complementarios  dos
títulos académicos, que podan exixirse para participar nas mesmas.

Ditos principios tradúcense, para o persoal da Administración Local, no procedemento articulado do

Real Decreto 896/1991, que estabelece o procedemento selectivo e os programas mínimos, e que

amais ten carácter básico. Dito Regulamento tense visto seriamente afectado na súa vixencia pola

entrada  en  vigor  do  EBEP,  xa  que  algunhas  das  súas  previsións  (do  regulamento)  contradín

abertamente o estabelecido no artigo 61 do EBEP.

O artigo 177 do Texto Refundido das Disposicións Legais Vixentes en Materia de Réxime Local,

RDLeg 781/1986, TRRL, estabelece que: 

1.- A selección do persoal laboral réxese polo estabelecido no artigo 103 da Lei 7/1985, de 2 de
abril. 
2.-  A contratación  laboral  pode  ser  por  tempo  indefinido,  de  duración  determinada,  a  tempo
parcial, e demais modalidades previsas na lexislación laboral.
O réxime de tales relacións será, na súa integridade, o estabelecido nas normas de Dereito Laboral.

Asemade, sinálase no artigo 61,7 EBEP para o persoal laboral fixo que: 

7.- Os sistemas selectivos de persoal laboral fixo serán os de oposición, concurso-oposición, coas
características estabelecidas no apartado anterior, o concurso de valoración de méritos.
As  Administracións  Públicas  poderán  negociar  as  formas  de  colaboración  que  no  marco  dos
convenios  colectivos  fixen  a  actuación  das  Organizacións  Sindicais  no  desenvolvemento  dos
procesos selectivos.

Porén, plantéxase até que punto ditos principios e previsións son aplicábeis ao persoal laboral non

fixo. Entre outros motivos, pola mesma natureza de ditos postos, articulados no Dereito Laboral

para cubir postos de carácter non estábel, non estruturais, que por circunstancias e necesidades non

fixas ou continuas, senón de tipo conxuntural, xorden e é preciso dispor de forma inmediata dos



medios persoais oportunos.

Os motivos de dita contratación poden ser moi variados e a eles atenden os diferentes tipos de

contratación laboral temporal: por circunstancias de produción, necesidades de mercado, etc.

Non se poden cubrir  con contratos laborais  temporais postos fixos,  e  o propio Dereito  Laboral

penaliza a fraude da contratación laboral temporal, transformándoa en contración laboral indefinida.

Se o posto é conxuntural, non estable, senón por circunstancias concretas que non e van a prolongar

no tempo, é evidente que será preciso atopar unha canle inmediata para proceder a cubrilo de forma

case inmediata. E o que se expón é se, tratándose de persoal que vai a manter unha relación laboral

fugaz coa Administración, non continua, é preciso atender a criterios de selección idénticos que para

o  persoal  fixo.  Dita  cuestión  acentúase  si  se  ten  en  conta  tal  e  como  están  articulados  os

procedementos selectivos, durarán moitas veces máis eses procesos que o tempo de contratación en

si mesmo, ou que a necesidade de cubrir.

Dado que están articulados para atender demandas concretas e conxunturais, é preciso flexibilizar

ditos  principios  sen que os  mesmos claudiquen ou desaparezan.  Neste  sentido está  orientado o

artigo  35  do  Real  Decreto  364/1995,  de  10  de  marzo,  de  ingreso  do  persoal  ao  servizo  da

Administración Xeral do Estado, de carácter básico supletorio para o persoal da Administración

Local, e que ten o seguinte contido: 

Os Departamentos ministeriais poderán proceder á contratación de persoal laboral non permanente para a
realización de traballos que non podan ser atendidos polo persoal laboral fixo, previo informe favorábel
dos Ministerios para as Administracións Públicas e de Economía e Facenda.

Ditos contratos celebraranse conforme cos principios de mérito e capacidade, e axustándose ás normas de
xeral aplicación na contratación deste tipo de persoal laboral e de acordo cos criterios de selección que se
determinen polo Ministerio para as Administracións Públicas.

Ditas previsións, aínda sendo desenvolvemento regulamentario da antiga norma, hai que considera-

las vixentes neste aspecto en canto que non contradín o desenvolvemento da nova lexislación. En

todo caso, por mandato deste artigo 35, o que non é posible é encargar a un servizo público de

emprego a selección de persoal, porque o único mérito que lle concerniría nos seleccionados sería

o ter a condición de parados inscritos no citado servizo de colocación. 

Cuestión diferente é que se use a actividade do Servizo Galego de Colocación para conseguir unha

convocatoria máis completa, un chamamento máis amplo, que non é o caso ao ordenarlle a ese



mesmo servizo que non ampliaran a convocatoria ao darlle o nome dunha única persoa que, para

maior sospeita, xa traballara para o concello. 

 Neste sentido, tense sinalado que a publicidade que se da a este tipo de convocatoria tende a ser

máis amplo e non esgota todos os medios que se converten en preceptivos para un proceso selectivo

funcionarial ou laboral fixo. É moi habitual acudir a anuncios en xornais de maior ou menor tirada,

a publicacións no Taboleiro de Editos, etc. Mecanismos discutíbeis cando non se fai o anuncio na

web nin no BOP ou cando só dura a oferta 3 días,  tempo demasiado breve para unha correcta

publicitación e que non se xustifica tendo até outubro como prazo para xustificar a subvención.

En todo caso, o que non é admisíbel é que se use directamente os medios persoais designados por

un servizo público de emprego. Será preciso que as persoas que atendan a convocatoria realizada

dunha ou doutra forma, pasen e sexan seleccionados por medio das correspondentes probas, non

podendo  existir  concurso  ao  existir  un  único  candidato.  Neste  sentido  pódense  sinalar  os

razonamentos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na súa Sentencia de 9 de decembro

de 1998 (RA 4813) cando razoa que:

"TERCEIRO [...] se realizó directamente mediante oferta nominativa al INEM, sin que de expediente administrativo se
desprenda que hubiera precedido la correspondiente convocatoria pública de cobertura de dicho puesto de trabajo con
expresión de las características del puesto a cubrir, modalidad de contratación y los requisitos que debían reunir los
aspirantes así como plazo para presentar las solicitudes; prescindiendo así del procedimiento legalmente establecido,
pues ninguno se siguió, salvo la adjudicación directa de la plaza a una persona que supuestamente se encontraba inscrita
en el INEM- pues sólo resulta acreditado por lo que se expresa en el propio contrato toda vez que no ha sido aportada la
papeleta correspondiente  del  referido Centro-,  y  con  infracción del  derecho al  acceso a las  funciones públicas  de
acuerdo con los principios de mérito y capacidad reconocidos en el articulo 23 de la Constitución y reiterados en el
articulo 19 de la Ley 30/84 , antes citado, así como él- principio de publicidad que allí se menciona, por lo que- ha de
concluirse la nulidad de pleno derecho de dicho acto al amparo del articulo 62.1° de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre ,
debiendo procederse de nuevo a la cobertura de dicha plaza por el procedimiento adecuado a la legislación vigente.

En  efecto,  a  la  vista  del  expediente  administrativo,  no  se  puede  llegar  a  conocer  los  motivos  que  llevaron  a  la
Administración a cubrir dicha plaza a través de personal laboral y mediante un contrato de fomento de empleo de
duración temporal (un año), ni si se realizó de conformidad con la oferta de empleo público correspondiente a esa
anualidad, ni siquiera si dicha plaza podía ser cubierta de aquel modo por personal laboral. No consta tampoco la oferta
preceptiva  que ha  de hacerse  al  INEM, la  cual  al  parecer  no fue  genérica sino nominativa,  pues no aparece  otra
candidata  que  la  adjudicataria,  aparte  de  la  recurrente  que  había  solicitado  la  plaza  enviando  su  curriculum
anteriormente.

CUARTO.- No obstante lo anterior, no pueden ser estimadas las pretensiones de la actora, en el sentido de que le sea
adjudicada dicha plaza, pues no puede determinarse en este momento y en esta vías si reúne los requisitos necesarios
para ello, sin perjuicio del derecho que le asiste a concurrir a la misma una vez sea ofertada por el procedimiento
correspondiente y con observancia de los principios de mérito, capacidad y publicidad."

Conclúese de todo o exposto que non se entende axustada a  dereito  a  solicitude formulada ao
Servizo  galego  de  Colocación  e  que  se  deberán  buscar  mecanismos  máis  flexíbeis  como  a
constitución de bolsas de traballo.

E por isto SOLICITA:

- a  suspensión do procedemento de contratación de persoal en base ó  artigo 111.2.b da Lei



30/1992 e  a  realización  dun novo procedemento de  contratación  de  persoal,  tal  e  como é

procedente  en  virtude  do  exposto  e  fundamentado,  pois  o  corpo  do  recurso  e  o  motivo  da

suspensión baséanse no disposto no artigo 62.1a da Lei 30/1992 (nulidade de pleno dereito).

O que espera obter conforme ao dereito

Chantada, 6 de agosto de 2015

Asdo.: 

Antón Fente Parada, portavoz de  Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular 


