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CONCELLO DE
SANTIAGO

ROGÓ DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA SOBRE A OFERTA DE EMPREGO
DO CONCELLO DE SANTIAGO PARA O ANO 2016

O Boletín Oficial da Provincia da Coruña publicou, o 16 de decembro de 2016, a oferta de emprego do
Concello de Santiago para ese ano, aprobada en Xunta de Gobernó do 2 de decembro. Nela

figuraban, en quenda libre, 14 prazas para persoal funcionario, e tres prazas para persoal laboral. Na

quenda de promoción interna, a oferta de emprego contemplaba 21 prazas de persoal funcionario, e 8

prazas de persoal laboral.

No informe do traspaso de poderes entregado ao Gobernó do PSOE por parte do departamento de

Persoal, dábase conta do estado no que se atopaba a oferta de emprego para cada unha das prazas

contempladas. Asi, detallábase que estaban pendentes de aprobación as bases para a cobertura da

praza de técnico/a de xestión, na quenda libre de persoal funcionario; de cinco prazas de músico

solista, unha praza de conserxe, e unha praza para cabo de extinción de incendios, na quenda de

promoción interna de persoal funcionario; e de tres prazas de músico e unha de conserxe na quenda

de promoción interna de persoal laboral. Ademáis, a data do traspaso de poderes, estaba sen abrir o

prazo para a presentación de instancias para cubrir unha praza de psicólogo/a na quenda libre; e

estaba pendente de resolver o recurso do Colexio de Educadores Sociais en relación á convocatoria

dunha praza de educador/a familiar.

O Estatuto Básico do Empregado Público sinala, no seu artigo 70.1, que "a execución da oferta de

emprego público ou instrumento similar deberá desenvolverse dentro do prazo improrrogable de tres

anos". Como é sabido, existen diferentes interpretacións ao respecto deste prazo e mesmo dispares

pronunciamentos xuridicos e sentenzas, tamén do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En

decembro de 2018, o Tribunal Supremo ditou unha sentenza relacionada co prazo para o

desenvolvemento das Ofertas de Emprego Público referida, máis en concreto, a unha convocatoria da

comunidade de Madrid. Nela sinalábase que "non poden convocarse procesos selectivos máis de tres

anos despois da aprobación das ofertas de emprego público das que traen causa. Ese se convocan,

tal actuación é invalida".

Previamente, en maio de 2015, o Tribunal Supremo ditou unha sentenza na que rexeitou o recurso de

casación presentado polo concello de Cuarte de la Huerva (Zaragoza) contra unha sentenza do TSJ de

Aragón que impugnaba a convocatoria, en 2013, de tres prazas da Oferta de Emprego de 2009.



No fallo, o Supremo sinala que "é menester sinalar que a recurrente en casación non desvirtuou os

argumentos cos que a sentenza xustifica o carácter esencial do prazo de tres anos para executar as

ofertas de emprego público establecido polo artigo 70.1 do Estatuto Básico do Empregado", E engade

que "son precisas razóns moi poderosas para non deducir desa disposición o carácter invalidante so

incumprimento do prazo".

Como é sabido, o Concello de Santiago presenta importantes déficits de persoal, derivados tanto da

imposibilidade de cubrir xubilacións por mor da taxa de reposición da chamada Leí Montero, como da

caducidade da Oferta de Emprego do ano 2010,

Tendo en conta todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta o seguinte:

ROGÓ:

1. Que o Gobernó municipal aprobé con carácter de urxencia as bases para a cobertura

das prazas contempladas na Oferta de Emprego Público de 2016, publicadas no

BOP o 16 de decembro dése mesmo ano, e que inicie os procesos selectivos para a

cobertura das prazas para as que xa están aprobadas as bases das correspondentes

convocatorias

Santiago de Compostela, 9 de Decembro do 2019

Martina Noriega Sandez GRUPO MUNICIPAL
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