
CONCELLO DE CHANTADA

EXPDTE 1385/2017

Dacordo co artigo 4.1 do Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por o que 
regúlase o réxime xurídico dos funcionarios de Administración Local con habilitación 
de carácter nacional, 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, o Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, polo que se regula o réxime xurídico 
do control interno nas entidades do sector público, e a Base 33 das Bases de Execución 
do Orzamento, 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  Sostebilidade  da 
Administración Local

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

4. Lei 6/2018, de 3 de xullo, de Presupuestos Xerais do Estado para o exercicio 2018.

5. Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, polo que se regula o réxime de retribucións 
dos funcionarios da Administración Local.

6. 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.

7. Lei  30/1984, de  2 de agosto,  de medidas para a reforma da función pública,  en 
aqueles preceptos que manteñan a súa vixencia, LMRFP.

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

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

10. Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do 
Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada.

11. Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade 
orzamentaria e de fomento da competitividade.

12. Lei  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  Lei  de  Estabilidade  orzamentaria  e 
Sostebilidade Financeira, LOEPSF.

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. 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.
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16. 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.

17. Real Decreto 2720/1998, do 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do 
Estatuto dos Traballadores en materia de contratos de duración determinada.

18. Bases de Execución do Orzamento para o exercicio.

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

SEGUNDO.- ANTECEDENTES.

1. Bases de para a selección do persoal de Axuda a domicilio.

2. Fiscalización das Bases. Expediente 1385/2017 Informe de fiscalización.

3. Fiscalización  da  contratación  e  Bolsa  de  emprego.  Expediente  1385/2017 
Informe de fiscalización.

4. Acreditación  dos  resultados  do  proceso  selectivo  expedida  polo  órgano 
competente ou acta do tribunal de selección sinalando a proposta do mesmo.

5. Bolsa de traballo. 

6. Informe do Traballador Social de data de asina do documento electrónico, da 
sustitución  de  Elisabet  Amboage  García,  que  atópase  de  vacacións,  e  a  súa 
sustitución por María José Rodríguez Vázquez.

7. Informe de secretaría 2018-0122, de data 17/12/2018.

8. Proposta  de  contratación  de  data  de  asina  do  documento  electrónico, 
18/12/2018.

TERCEIRO.- EXTREMOS XERAIS OBXETO DE COMPROBACIÓN.

 Existencia  de  crédito  orzamentario  e  que  o  proposto  sexa  o  adecuado  á 
natureza do gasto.

 Executividade dos recursos que financian o gasto.  Nos casos nos que o 
crédito orzamentario dea cobertura a gastos con financiamento afectado comprobarase 
que  os  recursos  que  os  financian  son  executivos,  acreditándose  coa  existencia  de 
documentos fidedignos que acrediten a súa efectividade. 

 Contrato plurianual. Cando se trate de contraer compromisos de gastos de 
carácter plurianual comprobarase, ademais, se se cumpre o preceptuado no artigo 174 
do texto refundido da Lei reguladora das Facendas Locais. 

 Cas obrigas ou gastos xéranse por órgano competente.

 Alcalde.

 Xunta de Goberno Local. Delegación de competencias Decreto 184/2015.
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 Pleno. 

CUARTO.- EXTREMOS ESPECÍFICOS OBXETO DE COMPROBACIÓN. 

 Os postos para cubrir figuran detallados no Anexo de persoal.

QUINTO.- OUTROS EXTREMOS COMPROBADOS.

 Informe con proposta de resolución, onde se conteña a enumeración dos feitos e 
disposicións  legais  aplicables  (Artigo  175  do  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de 
novembro)

 Actualización da Bolsa de traballo.

Descoñécese neste momento o orde da Bolsa que non se actualiza nin se inserta 
no expediente cada vez que se tira da mesma.

O que imprica que non se pode comprobar se é ou non adecuada a contratación.

 As retribucións no caso de persoal laboral se axustan ao sinalado no convenio 
colectivo que resulte de aplicación e, se se trata dun contrato á marxe do convenio, 
que estea xustificado adecuadamente e exista acordo plenario de autorización.

Consta un cuadro de vacacións asinado polo Alcalde, polo cal pódese facer unha previsión das  
actuacións a realizar.

As Bases  no apartado 10 sinalan que  “Todas  as  persoas  que superen  o proceso  de selección e  non  
resulten contratadas, serán incluídas nunha bolsa de traballo para as futuras contratacións que resulten  
necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente debidas a baixas por enfermidade, maternidade, etc,  
ordenadas segundo a puntuación obtida.”

Non prevén a cobertura das vacacións do persoal, polo cal aínda que trátase dun servicio básico, 
debería  xestionarse  adecuadamente  para  co  persoal  existente  se  poidan  cubrir  as  vacacións,  xa  que 
tampouco se trata dun suposto de excepcionalidade e de necesidades urxentes e inaprazabres. 

Polo cal deberá declararse estas circunstancias no momento da contratación. De tal xeito, co  
Concello deberá  xustificar  o  carácter  excepcional  da necesidade que obriga  a realizar  a  contratación 
temporal, é dicir, que non se trate de cubrir unha eventualidade ordinaria. E que cos medios persoais de  
que dispón o Concello, mediante unha planificación, reorganización, reasignación de efectivos, etc, non é 
posible atender as necesidades.

Polo tanto esta  Intervención considera cas vacacións pode ser un suposto  de 
contratación dunha eventualidade ordinaria.

SEXTO.- RESULTADO DA FISCALIZACIÓN:

 Procede a tramitación do expediente dacordo co artigo 219 do TRLRFL. 

 Omisión de fiscalización.

 REPARO 96/2018.  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. 
Descoñécese o estado actual da Bolsa, o cal debería aprobarse co acto de contratación.
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 Derivado  de  comprobacións  materiais  de  obras, 
subministracións, adquisicións e servizos.

 Polo Pleno, por os seguintes motivos:

 Insuficiencia o inadecuación de crédito.

 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.: Mª CRISTINA GONZÁLEZ SANTÍN

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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