
RECURSO DE REPOSICIÓN ÁS BASES APROBAS POR

RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 28/04/2017  E ÁS BASES
APROBADAS POR RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA DE 11/05/2017

Antom  Fente  Parada,  voceiro  do  grupo  municipal  Por  Chantada-CUP,  con

enderezo electrónico a efectos de notificación o_afiador_1986@hotmail.com,

DIGO

 Que  apresento este escrito no Concello de Chantada sendo o seu contido o

dun RECURSO DE REPOSICIÓN ás Bases aprobas por Resolución da alcaldía de

28/04/2017  (BOP  08/05/2017)  e  ás  Bases  aprobadas  por  Resolución  da

Alcaldía de 11/05/2017 (BOP 16/05/2017).

Esgotada coa resolución da alcaldía a vía administrativa e de acordo coa  Lei

39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento  administrativo  común  das

administracións públicas interpomos RECURSO DE REPOSICIÓN en tempo e

forma (artigo 123 da Lei 39/2015).

mailto:o_afiador_1986@hotmail.com


FUNDAMENTOS DE DIREITO

1º) O presente recurso formúlase ao abeiro do previsto na  Lei 39/2015, do

Procedemento  Administrativo  Común  as  administracións  públicas e  da  Lei

7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

 O  artigo  47  da  Lei  39/2015,  do  1  de  outubro,  do  Procedemento

Administrativo Común as administracións públicas dispón:

1.  Os actos das administracións públicas son nulos de pleno dereito
nos casos seguintes:
a)  Os  que  lesionen  os  dereitos  e  liberdades  susceptibles  de  amparo
constitucional. 
b) Os ditados por órgano manifestamente incompetente por razón da materia
ou do territorio. 
c) Os que teñan un contido imposible.
d)  Os  que  sexan  constitutivos  de  infracción  penal  ou  se  diten  como
consecuencia desta.
e)  Os  ditados  prescindindo  total  e  absolutamente  do  procedemento
legalmente establecido ou das normas que conteñen as regras esenciais para
a formación da vontade dos órganos colexiados. 
f) Os actos expresos ou presuntos contrarios ao ordenamento xurídico polos
cales  se  adquiren  facultades  ou  dereitos  cando  se  careza  dos  requisitos
esenciais para a súa adquisición. 
g)  Calquera  outro  que  se  estableza  expresamente  nunha  disposición  con
rango de lei. 
2. Tamén serán nulas de pleno dereito as disposicións administrativas que
vulneren  a  Constitución,  as  leis  ou  outras  disposicións  administrativas  de
rango superior, as que regulen materias reservadas á lei e as que establezan a
retroactividade de disposicións sancionadoras non favorables ou restritivas de
dereitos individuais.

De por parte, o artigo 117 dispón: 

1.  A  interposición  de  calquera  recurso,  excepto  nos  casos  en  que  unha
disposición  estableza  o  contrario,  non  suspenderá  a  execución  do  acto
impugnado.
2. Non obstante o disposto no número anterior, o órgano a quen competa
resolver  o  recurso,  logo  de  ponderación,  suficientemente razoada,  entre  o
prexuízo que causaría ao interese público ou a terceiros a suspensión e o
ocasionado ao recorrente como consecuencia da eficacia inmediata do acto
impugnado,  poderá suspender,  de oficio ou por solicitude do recorrente,  a
execución  do  acto  impugnado  cando  concorra  algunha  das  seguintes
circunstancias:
a) Que a execución poida causar prexuízos de imposible ou difícil reparación. 
b) Que a impugnación se fundamente nalgunha das causas de nulidade de
pleno dereito previstas no artigo 47.1 desta lei. 
3. A execución do acto impugnado entenderase suspendida se, transcorrido
un  mes  desde  que  a  solicitude  de  suspensión  tivese  entrada  no  rexistro
electrónico da Administración ou organismo competente para decidir  sobre
ela,  o  órgano a  quen  competa  resolver  o  recurso  non ditou  nin  notificou
resolución  expresa  ao  respecto.  Nestes  casos,  non  será  de  aplicación  o
establecido no artigo 21.4, segundo parágrafo, desta lei.



4. Ao ditar o acordo de suspensión poderanse adoptar as medidas cautelares
que sexan necesarias para asegurar a protección do interese público ou de
terceiros  e  a  eficacia  da  resolución  ou  do  acto  impugnado.  Cando  da
suspensión poidan derivar prexuízos de calquera natureza, aquela soamente
producirá efectos despois de prestación de caución ou garantía suficiente para
responder deles, nos termos establecidos regulamentariamente.
A suspensión prolongarase despois de esgotada a vía administrativa cando,
téndoo  solicitado  previamente  o  interesado,  exista  medida  cautelar  e  os
efectos desta se estendan á vía contencioso-administrativa. Se o interesado
interpuxer recurso contenciosoadministrativo solicitando a suspensión do acto
obxecto do proceso, manterase a suspensión ata se producir o correspondente
pronunciamento xudicial sobre a solicitude.
5. Cando o recurso teña por obxecto a impugnación dun acto administrativo
que afecte unha pluralidade indeterminada de persoas, a suspensión da súa
eficacia deberá ser publicada no xornal oficial en que aquel se inseriu.  

2º) O artigo 127 da Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local outorga

as  atribucións  da  Xunta  de  Goberno  Local  dispondo  na  aliña  agá  (H)  o

seguinte: 

h) Aprobar a relación de postos de traballo,  as  retribucións do persoal de
acordo co orzamento aprobado polo Pleno, a oferta de emprego público, as
bases das  convocatorias  de  selección e  provisión  de  postos  de traballo,  o
número  e  rexime  de  persoal  eventual,  a  separación  do  servizo  dos
funcionarios do Concello, sen prexuízo do disposto no artigo 99 desta Lei, o
despido de persoal laboral, o rexime disciplinario e as demais decisións en
materia de persoal que non estean expresamente atribuídas a outro órgano. A
composición  dos  tribunais  de  oposicións  será  predominantemente  técnica,
debendo ter todos os seus membros un nivel de titulación igual ou superior ao
esixido para o ingreso nas prazas convocadas. O seu presidente poderá ser
nomeado entre os membros da Corporación ou entre o persoal ao servizo das
Administracións públicas.

No artigo 59 do  Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo

que se aproba o  texto  refundido da Lei  do Estatuto  Básico  do Empregado

Público disponse: 

1. Nas ofertas de emprego público reservarase unha cota non inferior a sete
por cento das vacantes para ser cubertas entre persoas con discapacidade,
considerando  como tales  as  definidas  na  epígrafe  2  do  artigo  4  do  texto
refundido da Lei Xeral de direitos das persoas con discapacidade e da súa
inclusión  social,  aprobado polo  Real  Decreto  Lexislativo  1/2013,  de  29 de
novembro,  sempre  que  superen  os  procesos  selectivos  e  acrediten  a  súa
discapacidade e a compatibilidade co desempeño das tarefas, de modo que
progresivamente se alcance o dous por cento dos efectivos totais en cada
Administración Pública. A reserva do mínimo do sete por cento realizarase de
maneira que, ao menos, o dous por cento das prazas ofertadas o sexa para
ser cubertas por persoas que acrediten discapacidade intelectual e el resto
das prazas ofertadas o sexa para persoas que acrediten calquera outro tipo de
discapacidade.
2. Cada Administración Pública adoptará as medidas precisas para estabelecer
as adaptacións e axustes razoábeis de tempos e medios no proceso selectivo
e, unha vez superado dito proceso, as adaptacións no posto de traballo ás
necesidades das persoas con discapacidade. 



Do EBEP queremos tamén destacar pola súa pertinencia neste caso o art. 60 e

o art. 61. E, sobretodo, interésanos pór en destaque o RD 896/1991, de 7 de

xuño, regulando os Tribunais no seu artigo 4 nos termos seguintes:

e) Os tribunais, que contarán cun presidente, un secretario e os vocais

que determine a convocatoria.  A súa composicion será  predominantemente

técnica  e  os  Vogais  deberán  ter  a  titulación  ou  especialización  iguais  ou

superiores ás esixidas para o acceso ás prazas convocadas. 

f) O número de membros en ditos Tribunais que en ningún caso será

inferior a cinco.

Entendemos que non se espefica nas bases que os vogais deban

ter unha titulación ou especialización igual ou superior á esixida para o

accedo ás prazas convocadas.

3º.- O RDL 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da

Lei  do  Estatuto  Básico  do  Empregado  Público  determina  no  seu  art.  61  o

seguinte: 

3.- Os procesos selectivos que inclúan, para alén das preceptivas probas de
capacidade, a valoración de méritos dos aspirantes só poderán outorgar dita
valoración unha puntuación proporcionada que non determinará, en ningún
caso, por si mesma o resultado do proceso selectivo.

Non  se  contempla  nas  bases  o  prazo  para  subsanar  erros que  en

anteriores convocatorias se fixaba en 2 días solicitando desde o noso grupo

que  sexa  10  días  hábiles,  prazo  outorgado  ordinariamente  na  maioría  dos

procesos selectivos e de concurso-oposición das administracións públicas.

4º.- No tocante ás probas de galego as bases apresentan varios problemas: 

a.- Os niveis linguísticos, como os CELGA regulados pola Orde de 16 de

xullo  de  2008,  pola  que  se  regulan  os  certificados  oficias  acreditativos  do

níveis de coñecemento da lingua galega (DOG nº146, do 30 de xullo) ou outros

do  Cadro  europeo  común  de  referencias  para  linguas  regúlanse  mediante

exame, adaptado ao nivel correspondente, que avalie as competencias activas

(falar e escreber) e pasivas (entender e ler).



No entanto, as bases específicas publicadas no  BOP 08/05/2017 apenas

falan  dun  exame oral  non  avaliando,  en  consecuencia  as  competencias  de

lecto-escritura o cal é altamente discutíbel –aínda sendo un avance con repeito

ao modelo anterior de «traducir un texto do castelán» (sic.)-. 

b.- É discriminatorio que nas bases do BOP 08/05/2017 se dispoña nos

anexos II, III e IV un exame oral de galego en canto no anexo V se mantén o

método de «realizar un exame consistente en traducir sen dicionario, elixido

libremente polo tribunal, de castelán ao galego». Isto é especialmente grave

cando en todas as bases específicas se exixe un mesmo nível  CELGA 1 ou

equivalente.

c.-  Nas  bases  publicadas  no  BOP  16/05/2017 esíxese un  Celga  2  ou

equivalente  e  dise  que  «se non  se  pode  acreditar  este  requisito  concreto,

poderase acceder ó proceso selectivo, pero será necesario superar a realización

dunha proba de lingua galega, nos termos sinalados no apartado da fase de

oposición». No entanto, na epígrafe correspondente da fase de oposición non

se especifica en que consiste a proba indicando unicamente que  «o Tribunal

valorará o nivel do coñecemento da lingua galega dos aspirantes, mediante

unha proba que se calificará de cero a tres puntos, sendo necesario conseguir

como mínimo unha puntuación de un con cinco puntos para superala».

A  indefinición  perxudica  aos  aspirantes  e  non  fixa  criterios  claros  e

unívocos sobre a súa realización, contidos, etc.

O exposto nas aliñas a), b) e c) é ao noso xuízo discriminatorio xa que cómpre

impulsar  probas  encol  criterios  filolóxicos  equivalentes  aos  que conducen á

obtención do título debidamente homologado pola Consellaría segundo a Orde

de   16  de  xullo  de  2007,  pola  que  se  regulan  os  certificados  oficiais

acreditativos do níveis de coñecemento da língua galega (publicada no DOG nº

146, do 30 de xullo). 

No caso do CELGA 2 a citada disposición faino equivaler a un nível B1 do

MCERL  e  2  de  ALTE  existindo  modelos  de  probas  ou  podendo  dirixirse  o

Concello á Secretaria Xeral de Política Lingüística para a súa obtención. Estas

probas avalian o coñecemento dos aspirantes do conxunto das competencias

para  o  nivel  solicitado  debendo,  xa  que  logo,  atenderse  a  todas  as



competencias  e  non  só  a  algunhas  competencias.  No  caso  da  proba  de

tradución desde o castelán non é ningún caso homologábel como tampouco

oferece calquera garantía unha proba que non se especique en que consiste.

5º.-  Igualmente,  todas  as  probas  teñen  que  desenvolverse  e

avaliarse  individualizadamente  e  non  colectivamente.  Sendo  algo  de

sentido común, non se ten respeitado noutras probas selectivas deste Concello.

As prazas deben concederse individualmente, sendo a única garantía avaliar e

examinar aos aspirantes individualmente para que prevaleza a  garantía de

igualdade no acceso ao traballo público e a non discriminación das

persoas.

Polo exposto anteriormente SOLICITO:

Que,  tendo  apresentado  este  escrito,  sexa  admitido  a  trámite  e  dean  por

interpostos  cadanseu  recurso  de  reposición  contra  as  Bases  aprobas  por

Resolución da alcaldía de 28/04/2017 (BOP 08/05/2017) e as Bases aprobadas

por Resolución da Alcaldía de 11/05/2017 (BOP 16/05/2017).  

Rogamos que o Concello modifique as bases e as probas selectivas conforme

ao  exposto  neste  escrito,  xa  que  entendemos  que  apresentan  eivas  que

invalidan  todo  o  proceso  polo  que  se  debería  repetir  este  sobre  bases

modificadas e publicadas novamente no BOP para evitarlle a posibilidade dun

contencioso ao Concello e garantir os direitos constitucionais e de acceso ao

emprego público dos cidadáns do Reino. 

Igualmente  aproveitamos  para  demandar  a  abertura  de  prazos  nas

convocatorias  cunha  marxe  superior  aos  cinco  días  para  a  difusión  e

concorrencia de aspirantes, publicándoa no BOP de acordo co artigo 55 do Real

Decreto  lexislativo  5/2015,  de 30 de outubro,  polo  que se aproba o  texto

refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Sería positivo que,

xunto  á  experiencia  profesional,  se  computasen  nos  méritos  en   todas  as

convocatorias  laborais  do  Concello  a  situación  laboral,  a  discapacidade,  os



maiores de 45 anos, as vítimas de violencia de xénero ou os menores de 30

anos  (Galiza ten taxas de desemprego e precariedade xuvenil que só teñen

parangón en Grecia). Polo que pedimos que se apliquen tamén no caso das de

auxiliar de policía local.

Finalmente, solicitamos que en base aos fundamentos de direito anteriormente

expostos  se  resolva  anular  os  mesmos  e,  conforme  ao  artigo  111  da  Lei

30/1992, de 26 de novembro, do Réxime Xurídico das Administracións Públicas

e  do  Procedemento  Administrativo  Común,  se  declare  a  SUSPENSIÓN  DA

EXECUCIÓN  DO  ACTO  E  DAS  RESOLUCIÓNS  EMANADAS  do  mesmo  por

concorreren  circunstancias  que  conducen  á  nulidade  por  vulneraren  o

ordenamento xurídico vixente e provocaren prexuízos de imposíbel ou difícil

subsanación. 

Asinado en Lisboa, 16 de maio de 2017.

Atentamente, 

Antom Fente Parada

Voceiro de Por Chantada-CUP
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