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Á atención do Presidente da Corporación de Chantada

RECURSO DE REPOSICIÓN ÁS  BASES E AO PROCESO

ESPECIAL DE ESTABILIZACIÓN DO EMPREGO TEMPORAL

DE LONGA DURACIÓN.

Antom Fente Parada e Cruz Fernández Rodríguez,  en calidade de viciños e voceiros do

grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular da Corporación municipal de

Chantada, con enderezo a efectos de notificación en  cupchantada@gmail.com ou, fisicamente, en

Outeiro,  4,  Santa  Cruz  de  Viana;  27519,  Chantada  (Galiza)  apresentan  recurso  de  reposición

contra a resolución do 12 de decembro de 2022, da Alcaldía, pola que se aprobaron as bases

xerais e específicas da convocatoria de probas selectivas para a selección das prazas de persoal

laboral fixo derivadas do proceso especial de estabilización do emprego temporal de longa

duración, publicada no BOP Lugo núm. 288, do 19 de decembro de 2022.
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ANTECEDENTES

• RD Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do

Estatuto Básico do Empregado Público (TREBEP)

• RD Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do

Estatuto dos Traballadores. 

• Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local (LRBRL).

• RD  Lexislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  polo  que  se  aproba  o  Texto  Refundido  das

Disposicións Legais Vixentes en Materia de Réxime Local.

• Lei  39/2015,  de  15  de  outubro,  de  Procedemento  Administrativo  Común  das

Administracións Públicas (LPCAP). 

• Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no

emprego público, que por súa vez obedece ás presións da Unión Europea sobre o Reino de

España.

• Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público da Galiza.

• Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local da Galiza.

• Anuncio  da  oferta  de  emprego  público  extraordinaria  para  a  estabilización  de  emprego

temporal do Concello de Chantada, publicada no DOG nº 100, do 25 de maio de 2022e no

BOP nº 120 do 27 de maio de 2022.

• Acordo da XGL en sesión ordinaria do 14 de xullo de 2022 que acordou a rectificación da

praza de arquitecto/a municipal.

• Decreto  da  Alcaldía  1027/2022,  do  5  de  decembro,  acordou  rectificar  as  prazas  de

psicólogo/a,  asesor/a  xurídico,  e  administrativo/a,  da  oferta  de  emprego  público

extraordinaria para a estabilización de emprego temporal do Concello de Chantada.

• Anuncio de rectificación da oferta de emprego público extraordinaria de estabilización   no

DOG número 246 da cuarta feira, 28 de decembro de 2022 e BOP número 283 da terza feira,

13 de decembro de 2022.

• Resolución de 19 de decembro de 2022, do Concello de Chantada, referente á convocatoria

para prover varias prazas, publicada no BOE nº 311 da cuarta feira 28 de decembro de 2022.

• Bases  xerais  que  regulan  xunto  coas  bases  específicas  os  procesos  selectivos  de

estabilización de emprego temporal do Concello de Chantada, que na aliña 10 recollen o

réxime  de  recursos  e  que  foron  publicadas  unicamente  no  BOP número  288  de  19  de

decembro de 2022.
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• Expedientes  156/2022 e 210/2022 do Concello de Chantada que conteñen o proceso de

privatización da limpeza e o de conversión de dúas prazas de media xornada a xornada

completa con reparo suspensivo da Intervención erguido polo alcalde contravindo o direito.

PRIMEIRA.- NATUREZA DO RECURSO, PRAZO E LEXITIMACIÓN.

Contra as bases referidas procede recurso de reposición, de conformidade co seu punto 10 e cos

arts.  123 e  124 da  Lei  39/2015,  do 1 de  outubro,  do  procedemento  administrativo  común das

administracións públicas (LPAC). Interponse no prazo dun mes desde a publicación da resolución

no BOP Lugo, que se sinala como o  dies a quo no mencionado punto das bases recorridas,   sen

prexuízo de recorrer posteriormente ao Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo de acordo

coa Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición Contencioso Administrativa.

Polo que  se refire  á  lexitimación,  convén recordar  que,  consonte a  xurisprudencia  do Tribunal

Constitucional, os concelleiros teñen un interese lexítimo, pois están facultados para impugnar a

actuación da corporación local á que pertencen «por el interés concreto que ostenta[n] en el correcto

funcionamiento  de  dicha  corporación en  virtud  de  su  mandato  representativo»1;  interese  que o

Tribunal Supremo incluso entende como unha obriga, pois considera que o funcionamento correcto

da corporación se trata do «único medio, a su vez, de conseguir la satisfacción de las necesidades y

aspiraciones de la comunidad vecinal»2. 

Xa que logo, ao promover este recurso en defensa dun interese lexítimo individual e colectivo,

reunimos a condición de persoas interesadas [art.  4.1.a) LPAC] e,  por conseguinte,  verifícase a

lexitimación  necesaria  para  interpoñer  o  recurso,  máxime no presente  caso  onde  se  procura  o

cumprimento da lexislación e, nomeadamente, velar polos principios constitucionais de igualdade,

mérito, capacidade e  publicidade (cf. art. 112.1 LPAC).

SEGUNDA.- MOTIVO DO RECURSO.

O art. 112.1 LPAC estabelece que os recursos administrativos só se poden fundar nos motivos de

nulidade e de anulabilidade dos actos previstos na lei. Como se explicará a continuación, o acto

recorrido,  por  un  lado,  exclúe  determinados  postos  previstos  na  oferta  de  emprego  público

extraordinaria colidindo coa obxectividade e imparcialidade que debe observar no desenvolvemento

da súa  actividade  a  Administración  pública  (CE 103);  e,  por  outro  lado,  colide  cos  principios

1 Sentenzas  173/2004,  do  18  de  setembro  (ECLI:ES:TC:2004:173)  e  210/2009,  do  26  de  novembro
(ECLI:ES:TC:2009:210).

2 Sentenzas do 10 de maio de 2012 (ECLI:ES:TS:2012:3597) e do 26 de setembro de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:3968).
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constitucionais de igualdade (CE 23.2), mérito, capacidade e publicidade (CE 103.3). Habida conta

destas circunstancias, incorre en causa de anulabilidade por infrinxir o ordenamento xurídico, nos

termos que se explicarán (art. 48.1 LPAC).

TERCEIRA.- PRAZOS E FALTA DE PUBLICADE.

O Estado español está obrigado pola Unión Europa a reducir a taxa de temporalidade no sector

público por baixo de 8% inantes da finalización de 2024 polo que o Goberno impulsou un proceso

de estabilización que atinxe a todas as AAPP, incluídos daquela os concellos, e que supuxo impulsar

un grande volume de procesos de selección co gallo de dar cobertura definitiva ás plazas até agora

ocupadas en situación de abuso de temporalidade.

Porén,  o Concello de Chantada deixou pasar meses e agarda ao final de 2022 para iniciar o

proceso sen dar publicidade no site municipal, nas RRSS ou no taboleiro de anuncios da sede

electrónica a pesar de terse iniciado o prazo para concorrer de vinte días e contra o disposto

nas proprias bases. Para alén diso, non informou a cinco traballadoras da limpeza da súa exclusión

das bases específicas cando estaban recollidas na OPE.

Desta arte, incúmprese o estabelecido no ponto 4º das bases “Forma e prazo de apresentación das

instancias” que di textualmente que «as bases íntegras publicaranse no Boletín Oficial da Provincia

e na sede electrónica deste Concello».  Non figuraron até o día 4 de xaneiro de 2023 na sede

electrónica do Concello de Chantada cando deberían facelo desde a súa convocatoria no BOP

(19/12/22). Só por este motivo habería que retrotraer o proceso garantindo o cumprimento da

publicidade e da transparencia para garantir a concorrencia en igualdade de condicións.

CUARTA.- EXCLUSIÓN DAS TRABALLADORAS DA LIMPEZA.

A oferta de emprego público extraordinaria publicada no BOP Lugo núm. 120, do 27 de maio de

2022, recolle que se estabilizarán cinco vacantes de limpadoras. Malia que se rectificou en varias

ocasións,  este  extremo  non  sufriu  modificacións.  Porén,  as  bases  recorridas,  ditadas  en

desenvolvemento deste documento, non regulan a cobertura destas prazas.

Neste  sentido,  convén  recordar  que  a  oferta  de  emprego  público  comporta  «la  obligación  de

convocar  los  correspondientes  procesos  selectivos  para  las  plazas  comprometidas»,  de

conformidade  co  art.  70.1  texto  refundido  da  Lei  do  Estatuto  básico  do  empregado  público,

aprobado por Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro (EBEP).  Por outra  banda,  esta
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convocatoria  debera  realizarse  antes  do  31  de  decembro  de  2022,  consonte  o  art.  2.2  da  Lei

20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego

público.

Segundo  as  explicacións  en  Comisión  Informativa  e  en  Pleno  ao  noso  grupo  municipal,  esta

omisión  fundaméntase  na  subrogación  das  mesmas  dentro  dun  expediente  de  privatización  da

limpeza municipal (expedientes 156/2022 e 210/2022). Contodo, convén recordar que o proceso de

privatización do servizo se iniciou con anterioridade á publicación da oferta extraordinaria,

de maneira que se entende que a vontade do Concello era a de proceder á consolidación dos postos

de limpadoras. Non obstante, en calquera caso, esas razóns non xustifican a vulneración do mandato

do acordo da Xunta de Goberno Local e a lexislación en materia de emprego público.

De por parte, a Lei 20/2021, desde o seu limiar, subliña que  «a Constitución Española, no seu

artigo 103, exixe á Administración Pública que o desenvolvemento da súa actividade se faga

con garantía de obxectividade e imparcialidade e co somentendo ao principio de eficacia. Do

mesmo modo, a nosa norma Suprema obriga a que o acceso ás funcións públicas se efectúe en

condicións  de  igualdade e  de  acordo  cos  principios  de  mérito  e  capacidade,  segundo  se

estabelece  nos  artigos  23.2  e  103.3».  Neste  sentido,  entendemos  non  fundamentada  e,  en

consecuencia, arbitraria a exclusión das limpadoras da limpeza e, de por parte, entendemos  que a

prestación dun servizo público de xeito directo é máis eficaz e menos custoso para as arcas públicas

que através da privatización e, xa que logo, vulneraríanse os principios enunciados.

En definitiva,  constatamos que nas prazas a consolidación hai recollidas cinco (5) prazas de

limpadoras, que segundo o recollido na normativa da Lei 20/2021, cumpren os requisitos para

cumprir os criterios de consolidación e así foi publicado. Daquela, queda probado o feito de

que as prazas son estruturais.

QUINTA.- DISCRIMINACIÓN DE XÉNERO DAS LIMPADORAS DO CONCELLOS DE

CHANTADA.

Por outra banda, esta infracción da normativa afecta a un colectivo feminizado, polo que tamén

niso  se  vulnera  a  igualdade  de  trato  entre  homes  e  mulleres e  exércese,  indirectamente,

discriminación  de  xénero situando  a  un  colectivo  feminizado  e  especialmente  precarizado  e

vulnerábel  en  clara  desvantaxe  a  respeito  doutros  traballadores  municipais.  Ao  respeito

podemos citar a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 24 de febreiro de 2022

[TGSS  (Desemprego  dos  empregados  de  fogar),  C-389/20,  EU:C:2022:120],  que  recorda  que
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incorre nela toda práctica que afecte negativamente a unha proporción significativamente máis alta

de persoas dun sexo ca do outro (apartado 41). Ao ser este o caso, tamén se incumpre a Directiva

79/7/CEE do Consello, de 19 de decembro de 1978 e outra normativa comunitaria, pois  non se

xustifica por factores obxectivos e alleos a calquera discriminación por razón de sexo.

As limpadoras foron subrogadas contra o seu consentimento nun expediente que recolle recursos e

deficiencias claras, que o prolongou durante meses sen teren recebido a información certa da súa

situación futura (expedientes 156/2022 e 210/2022). Tampouco consta nas correccións da OPE que

fosen  excluídas,  mais  faise  de  facto e  dun  xeito  inaceitábel  para  unha  administración  ao  non

figuraren as bases específicas deses postos e, de por parte, ao ter fundamentado tal exclusión en

razóns que  non se  axustan  a  direito  consolidando  posteriori  no BOE a  devandita  exclusión  (a

28/12/22) e sen tempo para as afectadas reaxiren. 

En consecuencia,  consideramos  que a  non inclusión destas  prazas  de limpadoras  nas  bases

específicas dos procesos selectivos de estabilización, é unha opción que vulnera a igualdade

entre o persoal do Concello, amais dunha vía para eludir o cumprimento do estipulado pola

Lei  20/2021.  Afecta  tamén  a  un  colectivo  feminizado  polo  que  tamén  niso  se  vulnera  a

igualdade e se exerce discriminación de xénero, conforme o disposto na Lei 30/2003, de 13 de

outubro,  sobre  medidas  para  incorporar  a  valoración  do  impacto  de  xénero  nas  disposicións

normativas que elabore o Goberno. 

SEXTA.- PRAZAS ESTRUTURAIS E CONTRATACIÓNS EN FRAUDE DE LEI.

Constan innúmeros reparos de intervención ao longo dos anos que advertían de contratacións

en  fraude  de  lei  porque  os  postos  eran  estruturais  e  se  trataban  como  temporais  para

encadear contratos sen sacar a praza a concurso-oposición e convertendo  en relacións fixas as

inicialmente temporais. Isto é un feito gravísimo que, segundo se recolle nos informes, trae consigo

consecuencias graves que mesmo poderían incorrer en inhabilitación para cargo público.

Sen ir máis lonxe, consta nos expedientes 156/2022 e 210/2022 a privatización da limpeza e tamén

como se converteron dúas prazas de xornada parcial en xornada completa por Decreto de alcaldía e

con reparo suspensivo da Intervención municipal de 15/03/2022 ao contravir toda a lexislación ao

respeito.  De  feito,  ampliouse  a  xornada  de  tempo  parcial  a  tempo  completo  a  dúas

traballadoras,  que  estaban  vinculadas  ao  Concello  desde   28/12/2012  e  desde  17/05/2014

afondando nunha situación de fraude de lei.
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O artigo 15 do TRET (vixente até o 30 de marzo de 2022 e de aplicación para o caso) clasifica os

tipos de contratos temporais en tres: por obra ou servizo determinado, eventual por circunstancias

da produción e de interinidade, regulando os requisitos necesarios para que se de cada un deles e

desenvolvéndose  no  Real  Decreto  2720/1998,  do  18  decembro,  o  artigo  15  do  Estatuto  dos

Traballadores en materia de contratos de duración determinada. O artigo 2 deste RD ocúpase do

contrato para obra e servizo determinados, sinalando que é o que se concerta para a realización

dunha obra ou a  prestación  dun servizo determinado,  con autonomía e  substancialidade propia

dentro da actividade da empresa e cuxa execución, aínda que limitada no tempo, é en principio de

duración incerta. O contrato terá o seguinte réxime xurídico:

- O contrato deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión e claridade, a obra ou

servizo que constitúa o seu obxecto.

- A duración do contrato será a do tempo esixido para a realización da obra ou servizo.

Se  o  contrato  fixara  unha  duración  ou  término  será  orientativo  en  función  do  anteriormente

sinalado.

Do mesmo xeito, o artigo 15 do TRET sinala que os traballadores que nun período de 30 meses

tiveran  estado  contratados  durante  un  prazo  superior  a  24  meses,  con  ou  sen  solución  de

continuidade,  para  o  mesmo  ou  diferente  posto  de  traballo  coa  mesma  empresa  ou  grupo  de

empresas,  mediante dous ou máis  contratos  temporais,  coas  mesmas ou diferentes modalidades

contractuais  de  duración  determinada,  adquirirán  a  condición  de  traballadores  fixos.  Constan

innúmeros  contenciosos  en  que  o  Concello  de  Chantada  foi  condenado  e  reparos  que

advertían  da  contratación  en  fraude  de  lei  que  ao  ser  continuada  e  non  pórse  remedio

obedecía  a  unha  estratexia  para  eludir  o  cumprimento  dos  principios  de  publicidade,

igualdade,  mérito  e  capacidade  na  oferta  pública  de  emprego,  ao  que  cómpre  sumar  a

ausencia de RPT e oferta pública de emprego a pesar da súa obrigatoriedade.

No antecedentes municipais demóstrase que as traballadoras tiñan contratos para postos de

natureza claramente estrutural,  polo que a ampliación de xornada supuxo afondar nunha

situación de de fraude de lei xa advertida previamente. Aínda así o alcalde levantou o reparo

podendo incorrer en pena de inhabilitación especial, así como o funcionariado responsábel que non

teña advertido da manifesta ilegalidade.
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SÉTIMA.- NATUREZA DOS PROCESO: CONFLITO DE INTERESES NO TRIBUNAL E

DISCRIMINACIÓN  NA  PONDERACIÓN  INCUMPRINDO  OS  PRINCIPIOS

CONSTITUCIONAIS  DE  IGUALDADE  NA  CONCORRENCIA  E  DE  SELECCIÓN

OBSERVANDO O MÉRITO E A CAPACIDADE.

Ao noso  entender  todos  as  prazas  deberían  ser  por concurso-oposición e  non  apenas  unha

mínima parte das mesmas, pois cómpre garantir que se observan os principios constitucionais de

mérito e de capacidade, para alén da igualdade e a publicidade.

A valoración de méritos é unha cuestión de especial relevancia, así como a existencia de concurso-

oposición, cuestións que deberan ser obxecto de negociación cos sindicatos e cos grupos municipais

por  parte  da  administración  convocante  e  non  desenvolverse  ás  presas,  de  xeito  oculto  e

unilateralmente por decreto de alcaldía.

Hai 28 prazas onde só se computa o concurso e non existe a oposición e o tribunal vaise compor

por persoal do proprio concello segundo as bases, o cal non é o máis axeitado para garantir a

imparcialidade  e  a  neutralidade  podendo darse  conflito  de  intereses  e  motivos  de  recusación

evidentes,  de  conformidade cos  artigos  23  e  24 da Lei  40/2015,  de  1  de  outubro,  de  Réxime

Xurídico do Sector Público.

A experiencia neses  28  postos  computa  28 pontos  mais  a ponderación é  discriminatoria ao

computar cada mes de servizo no Concello de Chantada a metade que en calquera outro

concello (0,50  fronte  0,25)  e  apenas  0,15  noutras  AAPP.  A  formación son  12  pontos  mais

contabilízase igualmente calquera hora de formación sen discriminar grados e mestrados fronte a

cursos ou facéndoo dun xeito confuso. Tampouco se atende a outros méritos que se deben ponderar

como premios ou publicacións, etc.

Facer un proceso sen publicidade, para alén de sen concurso-oposición, só alimenta entre a

cidadanía a imaxe de caciquismo e que as prazas xa teñen nome ao inicio do proceso, o que é

letal para a democracia e para a credibilidade institucional.

OITAVA.- IMPUGNACIÓN DAS BASES E AS CONVOCATORIAS.

Como se vén subliñando ao longo do presente recurso, a ocupación de calquera praza nas AAPP

debe cumprir escrupulosamente cos principios de igualdade, mérito e capacidade, para alén do de
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publicidade,  e,  xa  que  logo,  o  contido  das  convocatorias  e  os  requisitos  exixidos  deben  ser

coherentes coa vontade de que sexa a persoa máis axeitada e cualificada quen ocupe as prazas. 

Tendo  en  conta  que  se  publicaron  anuncios  no  DOG,  no  BOP e  no  BOE  que  non  son

coherentes canto ás prazas ofertadas e que non se fixo publicidade das bases nen na páxina do

Concello nen no taboleiro de anuncios dixital antes e durante o cómputo do prazo de vinte

días para concorrer incórrese no incumprimento dos principios supracitados.

De  por  parte,  polo  anteriormente  exposto,  as  bases  do  proceso  de  selección  tampouco  son  as

axeitadas nen no tocante aos requisitos nen no que concerne aos criterios de valoración excluíndo

na súa maior parte o concurso-oposición. Neste sentido, e tendo en conta a publicación última no

BOE do 28/12/2023 estase dentro do prazo dun mes para apresentar recurso administrativo.

Ficou acreditado, pois, que é mester opornos ao contido das Bases porque estas favorecen que o

proceso de selección sexa desequilibrado e non se realice unha eleición obxectiva e equitativa entre

todas as candidaturas favorecendo xa de partida a persoas específicas e criando postos á carta.

8.1.-  O baremos de méritos é ilegal     ao noso xuízo, tal e como se acreditou anteriormente, pois

debe responder a criterios obxectivos e xustificados sen que sexa aceitábel desequilibrar a

selección  puntuando  exaxeradamente  (o  duplo)  a  experiencia  no  Concello  de  Chantada,

infravalorando  os  grados/licenciaturas  e  mestrados  ou  excluíndo  o  concurso-oposición  na

maior  parte  das  prazas.  Favorécese  deste  xeito  un  perfil  concreto  fronte  a  outros  de  igual

idoneidade. 

Existen numerosas sentenzas  que instaron a  nulidade de diferentes convocatorias polo excesivo

peso da valoración subxectiva por parte da Administración, excesivo peso aos anos de servizo na

administración (neste caso case o 100% na práctica) ou por baremos de méritos ilegais, xa que

impeden que o proceso de selección asegure a praza a concurso para a persoa máis axeitada para

desenvolver as funcións e que esta eleición responda estritamente a criterios obxectivos. 

8.2.-  Carencia de valoración de determinados méritos: limítase moito a pontoación por títulos

acedémicos par primar outros tipo de méritos, nomeadamente a experiencia no proprio Concello de

Chantada e os anos de prestación de servizo.  No entanto,  non se xustifica en nengún caso este

procedemento.

mailto:cupchantada@gmail.com


10/13 POR CHANTADA – CANDIDATURA DE UNIDADE POPULAR cupchantada@gmail.com

8.3.- Carencia de valoración da prestación de servizos noutras administracións ou entidades

públicas, que se reduce a 0.15/mes fronte 0.5/mes no Concello de Chantada. Isto atenta contra o

principio de mérito.

Os  supostos  enunciados  son  atentatorios  contra  a  legalidade  e  a  transparencia  do  proceso  de

selección.

NOVENA.- SENTENZA 1.328/2022  DE 18 DE OUTUBRO DE 2022: VALORACIÓN DOS

SERVIZOS PRESTADOS EN DISTINTO ÁMBITO, POSTO OU ADMINISTRACIÓN.

A sentenza recolle, para o caso que nos ocupa, que «en respuesta a la cuestión planteada por el auto

de  admisión  debemos  confirmar  la  jurisprudencia  que  admite  la  posibilidad  de  impugnación

indirecta de las bases de las convocatorias de procesos selectivos a plazas de empleados públicos

objeto de la Oferta de Empleo Público cuando incurren en infracción de derechos fundamentales».

Na valoración da experiencia non vale todo. 

No presente caso,   concorre a vulneración de direitos fundamentais e vicios de nulidade de  

pleno diteito. Igualmente, para o caso que nos ocupa e en coherencia coas anteriores aliñas do

recurso é de interese o seguinte:

La sentencia  objeto  de  recurso  afirmaba la  legitimidad de  valorar  de  distinta  forma los
mismos servicios, con el mismo contenido funcional (guardas) (…) Es decir, siempre según
la sentencia de instancia, las bases permiten que quien consta que ha desempeñado funciones
de guarda, reciba menos puntuación por experiencia profesional precisamente en esa materia
que quienes pueden haberlas desempeñado o no siempre que estén vinculados a puestos
incluidos en la convocatoria.

(…) Ni la sentencia de instancia ni la de apelación ponen reparo alguno a ese resultado. La
primera  porque  entiende  que  en  el  conjunto  del  sistema  del  concurso-oposición  no  es
desproporcionada la diferencia que así se obtiene. Ahora bien, no tiene en cuenta, de un
lado, que dicha diferencia puede suponer que tengan ventaja decisiva quienes no consta que
hayan ejercido las funciones de las plazas convocadas frente a quien sí las ha probado y, de
otro,  que,  aun  ejerciendo  todos  los  aspirantes  las  funciones  de  guarda,  el  hecho  de
desempeñarlas  en  puestos  incluidos  en la  convocatoria  da una  ventaja  determinante.  La
sentencia del Juzgado ninguna consideración hace sobre estos extremos y la de apelación, ni
siquiera entra en la cuestión.

Y,  sentado este  punto  de  partida,  se  trata  de  saber  si  está  justificado o  no,  supuesto  el
ejercicio de las mismas funciones por todos los aspirantes (…) que el desempeño del puesto
de  trabajo  incluido  en  la  convocatoria  deba  implicar,  por  esa  sola  circunstancia,  una
valoración doble respecto de la que recibe el desempeño de otro con el mismo contenido
funcional pero no incluido en la convocatoria.

Ninguna razón se ha dado por la Diputación Provincial de Málaga para justificar tal
disparidad  establecida  en  las  bases. Tampoco  puede  deducirse  del  conjunto  del
expediente y de las actuaciones el motivo por el que el mismo trabajo deba valorarse de
tan diferente manera cuando de lo que se trata es de apreciar la experiencia, o sea los
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servicios prestados. A falta de la imprescindible explicación e, insistimos, aun dando por
cierto que,  además del  recurrente,  los dos recurridos que vieron amortizadas sus plazas,
ejercieron continuadamente funciones de guarda,  debemos concluir  que  el distinto trato
dado a uno y a otros carece de justificación objetiva y razonable y, por tanto, incurre
en  la  vulneración  del  artículo  23.2  de  la  Constitución  y,  en  relación  con  él,  de  su
artículo 103.3.

Por  tanto,  debemos anular  la  sentencia  de la  Sección Segunda de la  Sala  de Málaga  y,
atendiendo a la pretensión principal del recurrente en este litigio, debemos estimar el recurso
de apelación del Sr. Rubén, anular también la sentencia del Juzgado y estimar el recurso
contencioso-administrativo.

Póñase o anterior en ligazón coa Sentencia da Sala terceira do contencioso-administrativo de 4 de

outubro  de  2021  (rec.  351/2020)  que,  de  forma  clara  e  valente,  recorda  que  co  principio  de

igualdade non se xoga na valoración de méritos de concursos e concurso-oposición: 

En la STS de 10 de julio de 2019 (recurso de casación 5010/2017) se recordó que la falta de
impugnación de las bases de la convocatoria no es obstáculo para combatirlas a través de los
actos  que  las  aplican  cuando  ellas  mismas  comportan  la  vulneración  de  un  derecho
fundamental, como aquí se invoca. La jurisprudencia así lo ha venido admitiendo (SSTS de
6 de julio de 2015 (rec. 674/2012); 3 de octubre de 2013 (recurso n.º 644/2012); 25 de abril
de 2012 (rec. 7091/2010); 16 de enero de 2012 (rec. 4523/2009); 22 de mayo de 2009 (rec.
2586/2005), entre otras].

Así pois,  o TS dispón que a convocatoria lesiva para a igualdade pode dobregar a forza do

acto consentido e, en consecuencia,   falta motivación obxectiva e racional da distinta valoración  

dos servizos prestados do mesmo contido funcional. Daquela, (1) ten a carga de xustificar a

motivar de forma congruente o Concello de Chantada se pretende puntuar máis (o duplo ou

máis do triplo) os servizos prestados nunha administración ou servizo en relación con outros,  (2)

explicar e razoar a relevancia da diferenza e en que medida deba corresponderse cunha concreta

sobrevaloración ou minusvaloración (3).

DÉCIMA.-  EXCLUSIÓN  DA  PRESTACIÓN  DE  SERVIZOS  EN  INSTITUCIÓNS

PÚBLICAS DOUTRAS ESTADOS COMUNITARIOS OU CON CONVENIOS ASINADOS

COMO MÉRITO AVALIÁBEL NO PROCESO DE SELECCIÓN.  

Así as cousas, a STS de 10 de xullo de 2019 (recurso de casación 5010/2017) lembra que a falta de

impugnación das bases da convocatoria non é obstáculo para combater as mesmas através dos actos

que as aplican cando comportan vulneración dun direito fundamental. A xurisprudencia é clara:

SETS de 6 de xullo de 2015 (rec. 674/2012); 3 de outubro de 2013 (recurso n.º 644/2012); 25 de

abril de 2012 (rec. 7091/2010); 16 de xaneiro de 2012 (rec. 4523/2009); 22 de maio de 2009 (rec.

2586/2005), entre outras. Porén, non apenas cabe esa impugnación indirecta da convocatoria cando

existe lesión de direitos fundamentais, mais tamén cando concorre calquera motivo de nulidade de
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pleno direto  (STS de 6 de xullo de 2015,  rec.  674/2014).  Engádase  ao anterior  que o proprio

Tribunal de Xustiza da Unión Europea foi aínda alén na posibilidade de impugnación indirecta da

convocatoria cunha doutrina sumamente avanzada sentada pola Sentenza de 9 de xuño de 2021 (rec.

T.202/17).

Desta arte, vulnera até o direito á igualdade (e á liberdade de circulación de persoas) a exclusión da

prestación de  servizos  en  institucións  públicas  doutros  estados  comunitarios  como mérito

avaliábel  nun  proceso  selección ao  que  concorra  unha  persoa  coa  nacionalidade  requirida.  A

experiencia en calquera saber práctico é a mesma á marxe da institución ou estado de prestación, de

modo que debe garantirse en condicións de autenticidade que se certifica a cantidade, calidade e

condicións de tal experiencia e non negar a valoración so pretexto de que se presta en institucións

diferentes ou doutro estado. Ao fin e ao cabo, e sen menoscabo do elementar requisito do idioma

proprio da Galiza,  o mérito  e a experiencia  colleitada son equiparábeis con independencia do

lugar ou centro en que se obtiveran.

UNDÉCIMA.- ELEMENTAR REQUISITO DO IDIOMA PROPRIO.

O  Concello  de  Chantada  vén  avaliando  o  coñecemento  da  lingua  galega,  cando  as  persoas

concorrentes  non  apresentan  CELGA,  ora  mediante  unha  pergunta  verbal  do  teor  “sabes  falar

galego?”, ora mediante unha tradución desde o castelán. Nen o sentido común, nen o MCER nen

tampouco a nosa proposta concreta de como deben avaliarse o coñecemento da lingua propria da

Galiza partillan ese xeito de operar.

DUODÉCIMA.-VAGAS DE  DISCAPACIDADE.

Recollen as bases na epígrafe 4ª “Forma e prazo de apresentación das instancias” que as persoas

aspirantes que opten por quenda de reserva de persoas con discapacidade farano constar na súa

solicitude, declarando que reúnen as condicións esixidas pola normativa aplicábel e indicando as

adaptacións  de  tempo  e  medios  necesarios  para  asegurar  a  súa  participación  en  igualdade  de

condicións cos demais aspirantes. Á súa solicitude achegará certificado de discapacidade onde se

acrediten as deficiencias permanentes que deron lugar ao grao de discapacidade recoñecido, para

que posteriormente o Tribunal entre a valorar a procedencia ou non das adaptacións solicitadas.

Unha vez analizadas as necesidades específicas de cada un dos aspirantes que participan en quenda

de reserva, o Tribunal adoptará as medidas necesarias de adaptacións de tempo e medios que serán

publicadas na sede electrónica deste Concello. 

No entanto,  descoñecemos que número de prazas  se  reservan para  dar cumprimento ao Real

Decreto 2271/2004, de 3 de dicembro, polo que se regula o acceso ao emprego público e a
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provisión de postos de traballo das persoas con discapacidade. A devandita norma estabelece

que a reserva para persoas con discapacidade debe ser dun cupo non inferior ao 5% das vagas

e  recolle,  igualmente,  que  é  de  obrigado  cumprimento  a  adaptación  de  tempo  e  medios  de

realización das probas para asegurar as condicións de igualdade (Orde PRE/1822/2006, de 9 de

xuño, pola que se estabelecen criterios xerais para a adaptación de tempos adicionais nos procesos

selectivos  para  o  acceso  ao  emprego público  de persoas  con discapacidade),  a  posibilidade  de

alterar a orde de prelación para a eleición de prazas (en determinados supostos) e a adaptación do

puesto adxudicado, entre outras disposicións.

Amais, segundo a  Orde HFP/688/2017, de 20 de xullo as convocatorias das probas selectivas

correspondentes á oferta de emprego público, deberán incluír a reserva dunha cota de 7% de

prazas para seren cubertas por persoas con discapacidade, do que 2% corresponde a prazas

reservadas para persoas con discapacidade intelectual. Incúmprese, xa que logo, a normativa

sinalada e incórrese nun novo motivo de discriminación que racha co principio constitucional de

igualdade.

Das anteriores razóns expostas SOLICITAMOS:

Que se teña por apresentado este recurso de reposición e se anulen as bases recorridas.

Antom Fente Parada, na data da sinatura dixital.

Voceiro do grupo municipal Por Chantada – Candidatura de Unidade Popular.
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