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EXPDTE 300/2017

Dacordo co artigo 4.1 do Real Decreto 1174/1987, de 18 de setembro, por o que regúlase o 
réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional e o artigo 
214 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, TRLRFL, emítese o seguinte

INFORME DE INTERVENCIÓN

PRIMEIRO.- LEXISLACIÓN APLICABLE.

1. Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do Réxime Local, LRBRL.

2. Lei 27/2013, de 27 de decembro, de Racionalización e Sostenibilidade da Administración Local.

3. Lei Orgánica 2/2012, de 27 de abril, Lei de Estabilidade orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, 
LOEPSF

4. Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por o que se aproba o Texto Refundido da Lei 
Reguladora das Facendas Locais, TRLRFL.

5. Lei 48/2015, de 29 de outubro, que aproba os Presupostos Xerais do Estado para o exercicio 2016.

6. Real Decreto 500/90, do 20 de abril.

7. Real  Decreto  Lexislativo  781/86,  de  18  de  abril,  por  o  que  se  aproba  o  Texto  refundido  das 
disposicións vixentes en materia de réximen local, TRRL.

8. Real Decreto 861/86, de 25 de abril, por o que se regula o réximen de retribucións dos funcionarios 
da Administración Local.

9. Real Decreto 896/1991,  do 7 de xuño, polo que se establecen as  regras  básicas e  os  programas 
mínimos a que debe axustarse o procedemento  de selección dos funcionarios  de Administración 
Local.

10. Lei 30/84, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública, en aqueles preceptos que  
manteñan a súa vixencia, LMRFP.

11. Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido do Estatuto 
Básico do Empregado Público, TREBEP

12. Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do 
Estatuto dos Traballadores, TRLET.

13. Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia.

14. Lei 2/2015, de 29 de abril de emprego público de Galicia.

15. Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,  polo que se aproba o regulamento xeral  de ingreso do 
persoal ao servizo da administración xeral do estado e provisión de postos de traballo e promoción  
profesional dos funcionarios da administración xeral do estado

16. Lei 5/2014, do 27 de maio, de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013, de 27 
de decembro, de racionalización e sostebilidade da Administración local.

17. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio.

18. Lei 39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  Administrativo  Común  das  Administracións 
Públicas.

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

 Reclamación previa sobre despido nulo ou improcedente.

 Informe do Letrado da Diputación Provincial de Lugo.
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Non consta informe asinado por ninguén, polo cal non ten validez ningunha.

Ademáis  consta  no expediente  petición de informe a asesoría  xurídica  o mesmo día  que se 
acorda na Xunta de Goberno Local, a declaración de indefinición da traballadora.

 Acordo  da  Xunta  de  Goberno  Local  de  19/07/2016,  no  que  se  estima  a  reclamación  previa  da  
traballadora Ana Noguerol Ruibal, e se declara a traballadora com indefinida do Concello de Chantada e 
apróbasen os salarios de trámite deixados de percibir dende o 31/12/2015, ata a notificación do acordo.

 Declaración por Ana Noguerol Ruibal da súa voluntade de abandoar o proceso iniciado por ela, pola 
cal declárase desistida a sua demanda polo Xulgado do Social Nº3 de Lugo.

TERCEIRO.- ACTUACIÓNS OBXETO DE COMPROBACIÓN.

 Informe de legalidade do Concello.

Non consta.

 Informe do procedemento a seguir.

Non consta.

 Informe  de  recursos  humanos  do  período  no  ca  traballadora  estuvo  durante  o  exercicio  2016 
traballando no Concello.

Non consta.

 Fiscalización por Intervención.

Non consta.

 Legalidade da declaración de indefinición dun traballador.

A temporalidade dunha relación laboral non pode argumentarse en co seu financiamento esté  
sometido a unha subvención, sinalando esta circunstancia o Tribunal Supremo na senteza do 12 de marzo 
de  2012,  xa  ca  temporalidade  afecta  exclusivamente  a  financiación  do  servizo,  non  á  prestación  do 
mesmo. O propio artigo 15 do  Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, ao falar da duración 
dos contratos sinala,  no apartado un.a) os seguintes  requisitos para contratar  a  un traballador para a  
realización dunha obra ou servizo determinados:

a) Ca obra ou servizo teña autonomía e sustantividad propia dentro da actividade da empresa.

b) Ca súa execución, aínda que limitada no tempo, sexa en principio de duración incerta.

Ademáis estes contratos non poderán ter unha duración superior a tres anos, (….). Transcorridos estes 
prazos, os traballadores adquirirán a condición de traballadores fixos da empresa. Engadindo o apartado 
tres, que se presumirán por tempo indefinido os contratos temporais celebrados en fraude de lei.

Agora ben esto hai que relacionalo coa normativa expresa á que está sometida a Administración,  
onde para a selección de persoal é necesario seguir un procedemento, artigos 55 e seguintes do Real 
Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro.

E  ademáis  o  artigo  28.4  da  Lei  2/2015,  de  29  de  abril,  sinala  que  “4.  Incurrirán  en  
responsabilidad,  en  los  términos  previstos  por  la  presente  ley,  las  personas  que  con  su  actuación 
irregular den lugar a la conversión en indefinida de una relación laboral de carácter temporal o a la  
adquisición de la condición de empleado público por una persona que no la ostentara.”

Polo tanto, nas prazas de axuda a domicilio, que é o caso da traballadora que fai a reclamación 
previa,  estánse  a  facer  contratacións  temporais,  que  son  repetitivas  no  tempo  e  no  son  de  carácter  
temporal, senón estructural.

E ademáis o artigo 52 do  Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, xa sinala como 
motivos de extinción do contrato por causas obxetivas, ao sinalar “En el caso de contratos por tiempo  
indefinido concertados directamente por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y  
programas  públicos  determinados,  sin  dotación  económica  estable  y  financiados  por  las  
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Administraciones  Públicas  mediante  consignaciones  presupuestarias  o  extrapresupuestarias  anuales  
consecuencia  de  ingresos  externos  de  carácter  finalista,  por  la  insuficiencia  de  la  correspondiente  
consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.”

De tal xeito, que NON procede a realización de contratacións temporais, en prazas que teñen  
carácter  estructural,  e  que  se  repiten  ao  longo  do  tempo;  xa  que  estas  contratacións  poden  estar 
efectuándose en fraude de lei, tal como sinala a Lei.

E por outra banda, o artigo  28.4 da Lei 2/2015, de 29 de abril, sinala que “4.  Incurrirán en  
responsabilidad,  en  los  términos  previstos  por  la  presente  ley,  las  personas  que  con  su  actuación 
irregular den lugar a la conversión en indefinida de una relación laboral de carácter temporal”

Polo cal dacordo co anterior, o Concello non pode declarar a indefinición de traballadores, 
independentemente de que fixera contratacións, cunha vez denunciadas, ante o xuez do laboral, este as 
declare indefinidas, por estar efectuadas en fraude de Lei.

CUARTO.- CONCLUSIÓNS. RESULTADO DA FISCALIZACIÓN:

 SEN FISCALIZAR.

 FISCALIZADO.

Dacordo co todo sinalado anteriormente, procédese:

 Devólvese o expediente para subsanación de errores, ou, no seu caso, achega dos documentos 
preceptivos.

 Informe desfavorable por motivos que non suspenden a tramitación.

 Procede a tramitación do expediente. Sen perxuízo das irregularidades detectadas.

 Suspéndese a tramitación do expediente, ata que os reparos sexan solventados polo Alcalde, 
polos seguintes motivos:

 Non foron fiscalizados os actos que deron orixe ás ordes de pago.

 Omisión no expediente de requisitos ou trámites esenciais. 

 Derivado de comprobacións materiais  de obras,  subministracións,  adquisicións e 
servizos.

 REPARO  08/2017.  Suspéndese  a  tramitación  do  expediente,  ata  que  os  reparos  sexan 
solventados por o Pleno, por os seguintes motivos:

 Insuficiencia o inadecuación de crédito.

Esta  Intervención  entende  que  estáse  adoptando  un  acordo  que  non  foi  obxeto  de 
fiscalización,  nin  de  informe  legal  algún,  tal  coma  obra  no  expediente  remitido,  e  prodúcese  unha  
inadecuación de crédito desta contratación.

 Obrigas o gastos da súa competencia.

 O  presente  informe  emítese  no  exercicio  do  control  de  gastos  e  ingresos  atribuído  a  esta 
Intervención

En Chantada, a data da sinatura electrónica.

A INTERVENTORA,

Asdo.: Mº CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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