
Plaza de Galicia, nº 1- 27500 CHANTADA-Tel. 982 44 00 11-Fax. 982 46 21 02 concello@concellodechantada.org

EXP. 1009/2018 

AREA ECONOMICA.-  PROPOSTA  APROBACION   ASISTENCIAS TRIBUNAIS  PARA   A SELECCIÓN  DE  UN 

PEÓN PARA RIEGO ASFALTICO, 1 PALISTA, , 1 CONDUTOR PARA CAMIÓN , 1 CONDUTOR PARA CAMIÓN  

CON CUBA E 1 CONDUTOR PARA TRACTOR-DESBROZADORA

Visto o  proceso selectivo  a para a cobertura de  1 peón para riego asfáltico , 1 palista ,  1 condutor para  
camión , 1 condutor para camión cuba e 1 condutor para tractor-desbrozadora mediante concurso-oposición  
para o programa FOMENTO EMPREGO 2018  xunto coas minutas do membros que  integraron o tribunal que a 
continuación se relacionan e tendo en conta o artigo 30 do Real  Decreto 462/2002,  de 24 de maio, sobre 
indemnizacións por razón de servicio e o anexo IV  e o artigo 1 da ORDEN EHA/3771/2005, de 2 de decembro,  
pola que se revisa a contía dos gastos de locomoción e das dietas no IRPF.

a) Categoría primera: acceso a Cuerpos o Escalas del grupo A o categorías de personal laboral asimilables.
b)  Categoría  segunda:  acceso  a  Cuerpos  o  Escalas  de  los  grupos  B  y  C  o  categorías  de  personal  laboral  
asimilables.
c)  Categoría  tercera:  acceso  a  Cuerpos  o  Escalas  de  los  grupos  D  y  E  o  categorías  de  personal  laboral  
asimilables.

Cuantía de asistencias a tribunais

Categoría primeira:

Presidente e Secretario 45,89

Vogais 42,83

Categoría segunda:

Presidente e Secretario 42,83

Vogais 39,78

Categoría terceira:

Presidente e Secretario 39,78

Vogais 36,72

Se propón o  gasto das seguintes asistencias:

A.- LIQUIDACIÓNS ASISTENCIAS AOS MEMBROS DO TRIBUNAL PARA  A SELECCIÓN DE  1 PEÓN PARA 

RIEGO ASFALTICO, 1 PALISTA, 1 CONDUTOR PARA CAMIÓN , 1 CONDUTOR PARA CAMIÓN CON CUBA E 1 

CONDUTOR  PARA TRACTOR-DESBROZADORA.

Cargo Nome e apelidos PREZO 
Asistencias

Nº sesións Total

Pte. Juan García Pérez 39,78 € 1 39,78 €
Vogal Sonia Pardo Albor 36,72 € 1 36,72 €
Vogal Luz Pérez Fernández 36,72 € 1 36,72 €
Vogal Francisco García Dieguez 36,72 € 1 36,72 €

Secret. Julio A. Cuñarro Taboada 39,78 € 1 39,78 €
TOTAL            189,72 €

RESOLVO :

PRIMEIRO .- Avogar as competencias delegadas na Xunta de Goberno Local e polas Bases de Execución do 
Orzamento , para só efecto desta resolución.

SEGUNDO .- Aprobar , disponer e recoñecer o gasto anterior.

TERCEIRO.- Ordear a inclusión na nómina do mes do persoal do Concello seguinte :

NOME DNI IMPORTE
Juan Manuel  García Pérez 34965247A 39,78 €
Sonia Pardo Albor 76622272A 36,72 €
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Luz Pérez Fernández 34257403F 36,72 €
Francisco Garcia Dieguez 76617868S 36,72 €
Julio A. Cuñarro Taboada 34251118R 39,78 €
TOTAL 189,72 €

Chantada, na data da sinatura electrónica no 2018.
        O Alcalde,                                                                                  
Asdo. Manuel L. Varela Rodríguez

INTERVIDO,
OMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 10/2018. Constitución do tribunal de selección. Artigos 60 do Real Decreto 
lexislativo 5/2015. Artigo 59 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia.

Forma  parte  do  tribunal  de  selección  persoal  laboral  indefinido e  persoal  laboral  temporal, 
sinalando o artigo 60 do EBEP, que non poden formar parte os funcionarios interinos. Engadindo o artigo 59 da  
Lei 2/2015, que “1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios  
de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y de paridad entre mujeres y hombres en el conjunto de las  
convocatorias de la oferta de empleo público respectiva.
2. En ningún caso pueden formar parte de los órganos de selección: 
a) El personal de elección o de designación política.
b) El personal funcionario interino o laboral temporal.
c) El personal eventual.
d) Las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de  
preparación  de  aspirantes  a  pruebas  selectivas  o  hubieran  colaborado  durante  ese  período  con  centros  de  
preparación de opositores.”

Polo tanto non poden formar parte dos tribunais de selección o persoal laboral temporal, polo cal, é  
preciso sinalar que é o artigo 28 da Lei 2/2015, sinala que “1. As relacións de postos de traballo serán obxecto  
das modificacións necesarias para axustalas á creación de postos derivados de sentenzas xudiciais firmes que  
recoñezan situacións laborais de carácter indefinido, cando a persoa afectada non puidese ser adscrita a un  
posto de traballo vacante.  A proposta de modificación da relación de postos de traballo deberá efectuarse no  
prazo máximo de tres meses, a contar a partir da data da firmeza da sentenza xudicial. 
2. Os postos de traballo creados en aplicación do previsto neste artigo incluiranse nas correspondentes relacións  
de  postos  de  traballo  como  postos  de  persoal  funcionario  ou,  excepcionalmente,  de  persoal  laboral  cando  a  
natureza das súas funcións así o requira, e incorporaranse á oferta de emprego público, salvo que se dispoña a  
súa amortización. 
3.  Unha vez  modificada  a relación  de postos  de traballo,  a  persoa afectada será  adscrita  ao posto  de nova  
creación.
 4.  Incorrerán  en  responsabilidade,  nos  termos  previstos  pola  presente  lei,  as  persoas  que  coa  súa  
actuación irregular dean lugar á conversión en indefinida dunha relación laboral de carácter temporal  
ou á adquisición da condición de empregado público por unha persoa que non a ostentase.”

De tal xeito,  co  nombrar os  membros  do Tribunal  de selección a Lei sinala ca  composición debe 
axustarse aos principios de imparciabilidade e profesionalidade dos seus membros, polo cal considérase cos  
laborales temporais e os funcionarios interinos,  non cumporen estes requisitos por eso non poden formar  
parte. Nembargantes nada se menciona sobre os indefinidos, pero o carácter de indefinido, non implica que 
dito posto sexa fixo para o Concello, sendo o 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, sinalado anteriormente. 

Polo  tanto  os  laborales  indefinidos  non  fixos,  son  consecuencia  do  fraude  cometido  na  contratación  
temporal, polo cal non poden formar parte dos tribunais de selección de persoal.

                                                                                                                     A INTERVENTORA,
                    Asdo. Mª Cristina González Santín. 

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE
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