
Á atención do presidente da Corporación do Concello de Chantada

RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN DE POR CHANTADA-CUP ÁS BASES PARA

A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE FUNCIONARIOS INTERIOS PARA O

POSTO DE CONSERXE DOS EDIFICIOS PÚBLICOS DO CONCELLO DE CHANTADA.

 (Expediente 944/2020)

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

cláusula 13ª das Bases para a creación dunha bolsa de emprego de funcionarios interinos para o

posto  de  conserxe  dos  edificios  públicos  do  Concello  de  Chantada  (Expediente  944/2020),

publicadas no BOP nº 255 da sexta feira 6 de novembro e, previamente, o 28 de outubro, publicadas

no site do Concello de Chantada apresento recurso de reposición. 



I.- ANTECEDENTES: 

Bases para a creación dunha bolsa de emprego de funcionarios interios para o posto de conserxe

dos  edificios  públicos  do  Concello  de  Chantada  (Expediente  944/2020)  publicadas  no  site  do

Concello de Chantada o 28 de outubro e  no BOP nº 255 de  6 de novembro de 2020.

II.- FUNDAMENTOS DE DIREITO.

2.1.- Fiscalización previa e legalidade.

A existencia de crédito suficiente e axeitado vén determinada polos artigos 167 e 172

TRLRFL e 24 e ss. RD 500/1990, de 20 abril debendo entenderse, neste caso, que se trata dunha

bolsa para un período de 4 anos e, ao noso entender, carecendo dos requisitos esenciais. 

Non se xustifica a necesidade e a urxencia da contratación dun funcionario interino,

segundo obriga o artigo 10 do Texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público. En

todo caso, a execución de programas de carácter temporal non poderá ter unha duración superior a

tres anos. 

Engade o artigo 70:

Las  necesidades  de  recursos  humanos,  con  asignación  presupuestaria,  que  deban  proveerse
mediante  la  incorporación de personal  de  nuevo ingreso serán  objeto de la  Oferta  de  empleo
público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de
personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos
para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la
convocatoria  de  los  mismos.  En  todo  caso,  la  ejecución  de  la  oferta  de  empleo  público  o
instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.

Non se incluíu na oferta de emprego público para 2020 do Concello de Chantada a

praza, aprobada en sesión ordinaria da XGL do 17 de setembro de 2020 de acordo coa proposta da

Alcaldía de data 16 de setembro de 2020. 

As bases  publicadas  no BOP e  as  publicadas  na páxina web non coinciden.  Isto  é

gravísimo e produce indefensión nos aspirantes limitando a igualdade na concorrencia e deixando

ao libre criterio de quen interprete as bases en cada momento a que aspectos se acolle, sen que o

coñecesen  a  priori os  aspirantes.  Debe  comezarse  o  proceso  ex  nihilo,  conservando  as

documentacións apresentadas, e corrixir as deficiencias.



2.2.- Publicidade e oferta de emprego público.

As  presentes  bases  non  foron  publicadas  no  Diario  Oficial  da  Galiza (DOG),  en

consonancia co disposto na Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases del Réxime Local. No

seu artigo 91.2 dispón «a selección de todo persoal, sexa funcionario ou laboral, debe realizarse de

acordo coa oferta de emprego público (...)  nos  que se garantan,  en todo caso,  os  principios

constitucionais de igualdade, mérito e capacidade, así como o de publicidade».

Non existe Relación de Postos de Traballo (RTP) nen valoración dos postos de traballo

no Concello de Chantada. O artigo 126.4 do TRRL indica que a relación do posto de traballo,

comprenderá  todos  os  postos  de  traballo  debidamente  clasificados  reservados  a  funcionarios,

persoal laboral e eventual. De acordo co artigo 90.2 da LRBRL:

2. Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su
organización, en los términos previstos en la legislación básica sobre función pública.
Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las
relaciones  de  puestos  de  trabajo,  la  descripción  de  puestos  de  trabajo  tipo  y  las  condiciones
requeridas  para  su  creación,  así  como  las  normas  básicas  de  la  carrera  administrativa,
especialmente  por  lo  que  se  refiere  a  la  promoción  de  los  funcionarios  a  niveles  y  grupos
superiores.

Sinalando o artigo 74 do Real Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, que: 

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de
trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación
de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que
estén  adscritos,  los  sistemas  de  provisión  y  las  retribuciones  complementarias.  Dichos
instrumentos serán públicos.

 

Sendo a súa formación obrigatoria para todas as Corporacións Locais (artigo 90.2 da  Lei

7/1985, de 2 de abril), que terán que incluír nelas a denominación e características esenciais dos

postos, as retribucións complementarias que lles correspondan e os requisitos exixidos para o seu

desempeño (artigo 74 da Lei 7/2007, de 12 de abril). 

É 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 requisitos para contratar a un traballador para a

realización dunha obra ou servizo determinados.

Neste  expediente,  até  onde  nos  consta,  non  existe  unha  memoria  xustificativa  da

necesidade e dos medios dos que dispón o Concello, de acordo co artigo 19.2 da Lei 6/2018, de 3

de xullo, de Orzamentos Xerais do Estado para o exercicio 2018. 



O contrato e a duración estimada non garanten que se contribúa para consolidar unha

relación laboral co Concello. 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.

Constan  moitas  sentenzas  contra  o  Concello  de  Chantada  por  aspectos  deste  teor  e

numerosos  reparos  da  intervención  municipal:  «A abundancia  de  sentenzas  que  declaran  a

determinación  do  persoal  laboral  temporal  como  indefinido,  no  Concello,  o  que  pon  de

manifesto as irregularidades dos contratos temporais, e a realización dos mesmo en fraude de

Lei.». A maior parte das prazas do Concello, sacadas temporalmente, non teñen dito carácter, senón

que son necesarias para o adecuado funcionamento e daquela teñen carácter estrutural, polo que

sería necesario a correspondente convocatoria da Oferta de emprego público, na medida ca Lei de

Orzamentos do Estado o permita.

Por  outra  banda,  para  seleccionar  persoal  de  carácter  temporal,  deberá  xustificarse  no

expediente 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 posíbel atender as necesidades. De tal xeito, que a carga de motivar e xustificar correspóndelle ao

Concello, polo que sería necesario un informe detallado sobre os medios persoais existentes no

Concello, con descrición minuciosas dos labores e horarios de traballo de cada un dos membros do

persoal nas categorías aptas para prestar o servizo e con explicación pormenorizada dos motivos

polos que, con devanditos efectivos globais do Concello, resulta materialmente imposíbel realizar

esas  funcións  co  persoal  do  persoal  do  Concello.  O  explicado  anteriormente,  foi  avalado  por

distintas sentenzas da xurisdición Contencioso-Administrativa da Galiza, tales como, o Xulgado

Contencioso-Administrativo  de  Ourense,  en  diversas  sentenzas,  Sentenza  207/2013,  Sentenza

208/2013, Sentenza 206/2013 e Sentenza 205/2013.

2.3.- Relación laboral co Concello.

Xa desde a primeira páxina das bases aliméntase a confusión entre funcionario interino e

persoal laboral, o que invalida as bases e exixe, en todo caso, a súa aclaración. É manifestamente

inaceitábel que unhas bases conteñan distintas categorías laborais para un mesmo posto de traballo.



Ao longo das bases altérnase indistintamente a consideración da praza como funcionario interino ou

como persoal laboral.

2.4.- Convenio laboral de aplicación.

Non se especifica o convenio en vigor que deberá ser aplicado ás contratacións  e e, se se

trata dun contrato á marxe do convenio, non está xustificado adecuadamente nen existe acordo plenario

de autorización.

2.5- Tribunal de selección.

A Lei 30/1984, de 30 de agosto de Medidas para a Reforma da Función Pública dispón no

artigo 19.2 que debe primar a obxectividade e que «en nengún caso, agás as perculiaridades do

persoal docente e investigador, os órgaos de selección poderán estar formados maioritariamente por

funcionarios pertencentes ao mesmo corpo que se vai seleccionar».

Por súa vez, o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo polo que se aproba o Regulamento

de Ingreso do persoal ao servizo da Administración Xeral do Estado e de provisión de postos de

traballo de promoción profesional dos funcionarios civís de dita Administración, no seu artigo 10

distingue dentro dos órgaos de selección entre as Comisións Permanentes de Selección e o Tribunal

de Oposicións. Así pois, como no caso que nos ocupa, os tribunais serán nomeados, agás excepción

xustificada,  en  cada  orde  de  convocatoria  e  estarán  constituídos  por  un  número  impar  de

integrantes,  funcionarios de carreira, non inferior a 5 e co mesmo número de suplentes. A

totalidade dos membros deberá ter un nível de titulación igual ou superior ao exixido para o ingreso

no Corpo ou Escala do que se trate. No artigo 11 asinala que os tribunais deberán estar formados

por funcionarios de carreira.

O texto refundido da  Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real

Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro (TREBEP) engade no seu artigo 55.2 unha serie de

principios  reitores  no  tocante  ao  acceso  ao  emprego  público,  referidos  algúns  aos  órgaos  de

selección.  Deben  garantirse  os  principios  constitucionais  de  publicidade,  transparencia,

imparcialidade  e  profesionalidade  dos  membros  dos  órgaos  de  selección,  a  independencia  e

discrecionalidade técnica na súa actuación, a adecuación entre o contido dos procesos selectivos e

as funcións ou tarefas a desenvolver e a axilidade, sen prexuízo da obxectividade.



As  presentes  bases  falan  de  persoal  laboral  fixo  na  composición  do  tribunal,  o  que

entendemos non axustado a direito. No caso do presidente, recolle a lexislación expressis verbis que

debe ser un funcionario.

Para alén do xa mencionado artigo 10 e 11 do RD 364/1995, cómpre acrecentar o artigo 9.2

do  TREBEP:  «o  exercicio  das  funcións  que  impliquen  a  participación  directa  ou  indirecta  no

exercicio  das  potestades  públicas  ou  na  salvagarda  dos  intereses  xerais  do  Estado  e  das

Administracións  Públicas  corresponden exclusivamente aos funcionarios  públicos».  Conforme o

artigo 4 corresponden ás Entidades Locais unha serie de potestades, resultando, ao noso xuízo,

excluído o persoal laboral fixo.

2.6.- Inadecuación do temario.

O temario que se recolle no ANEXO II non é axeitado para a praza e debería revisarse

e adaptarse, xa que logo, ao ámbito e á praza que se convoca mediante as bases contra as que

formulamos recurso potestativo de reposición.

Por exemplo, nas bases publicadas o 28 de outubro figura o tema 4 incluído é o Estatuto de

Aragón de 1982, reformado en 2007, cando debería ser o Estatuto de Autonomía da Galiza de 1981.

Nas publicadas no BOP figura xa o galego, mais esta indefinición provoca indefensión e anularía as

posíbeis perguntas relacionadas polo que é unha chapuza manifesta.

2.7.- Concurso e oposición.

Non se especifica o peso de cada unha das partes, concurso e oposición, na cualificación

final que obteñen as persoas aspirantes. Se a oposición vale 10 e o concurso, segundo as bases,

pode  totalizar  4.75  semella  que  debería  aclararse  convenientemente  este  extremo  para  a

comprobación e cálculo da nota final e para garantía da transparencia. De acordo co artigo 56 da

Lei  2/2015,  de  29  de  abril a  fase  de  concurso  non pode superar  40% da pontoación  máxima

alcanzada no proceso selectivo.

3.- Responsabilidades.



O artigo 78.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local  estabelece

que os membros das Corporacións locais están suxeitos a responsabilidade civil e penal polos actos e

omisións realizados no exercicio do seu cargo, responsabilidades que se esixirán ante os Tribunais de

Xustiza competentes e se tramitarán polo procedemento ordinario aplicable.

Asemade, o apartado terceiro do mesmo artigo determina que as Corporacións locais poderán

exixir a responsabilidade dos seus membros cando por dolo ou culpa grave, causaran danos e prexuízos

á Corporación ou a terceiros, se estes foran indemnizados por aquela.

Tamén o artigo 60 do TRRL sinala que «as autoridades e funcionarios de calquera orde que, por

dolo ou culpa ou neglixencia, adopten resolucións ou realicen actos con infracción das disposicións

legais, estarán obrigados a indemnizar á Corporación local os danos e prexuízos que sexan consecuencia

de aqueles, con independencia da responsabilidade penal ou disciplinaria que lles poda corresponder».

O artigo 225.1 do ROF preceptúa que «as entidades locais poderán instruír expediente, con audiencia do

interesado,  para  declarar  a  responsabilidade  civil  das  súas  autoridades,  membros,  funcionarios  e

dependentes que, por dolo, culpa ou neglixencia graves, causaran danos e prexuízos á Administración

ou a terceiros, se estes fosen indemnizados por aquela».

Polo exposto SOLICITO:

1.- Téñase por apresentado este recurso de reposición, procedéndose á anulación das bases e,

en todo caso, á publicación dunhas novas que se axusten á legalidade e rectifiquen os aspectos

sinalados.

Chantada, 9 de novembro de 2020. 
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