
 

ANUNCIO

Por Resolución do alcalde,  con data  de 06/06/2018 aprobouse a modificación das 

bases de selección para a contratación laboral temporal, a tempo parcial, de 6 peóns 

(1 posto  reservado a persoas con discapacidade)  para  a prestación do servizo  de 

limpeza dos espazos públicos nas praias do Concello durante o periodo estival, na cal 

se establece o seguinte,

“ RESOLUCIÓN

Por Resolución de Alcaldía nº 2018-1028 de 12 de abril de 2018 aprobáronse as bases 

de selección para a contratación laboral temporal, a tempo parcial, de 6 peóns (1 posto 

reservado a persoas con discapacidade), polo período de catro meses e medio, cunha 

xornada  de  20  horas  semanais,  para  prestar  o  servizo  de  limpeza  dos  espazos 

públicos nas praias do concello durante o período estival. 

As  bases  de  selección  de  6  peóns  (1  posto  reservado  para  persoas  con 

discapacidade) para a prestación do servizo de limpeza dos espazos públicos nas 

praias do Concello no período estival publicáronse na páxina web e no taboleiro de 

anuncios do Concello.  O prazo de presentación de instancias iniciouse o día 17 e 

rematou o día 26 de abril de 2018.

A base 6ª das bases de selección regula no apartado A) os méritos para a fase de 

concurso  considerando  aspectos  que  afectan  á  situación  socio-familiar,  ás 

responsabilidades  familiares  e  á  situación  persoal.  Dentro  da  situación  persoal 

estableceuse nos apartados b) e c) como situación a valorar:

“b)  Estar  desempregado/a:  0,75  puntos  por  cada  6  meses  en  situación  de  
desemprego nos últimos 3 anos. Puntuación máxima: 3 puntos.

c)  Se nos últimos dous anos combinou períodos de alta  laboral  con períodos en  

desemprego: 0,50 puntos

(Estes  2  últimos  apartados  deberán  xustificarse  cun  informe  actualizado  da  vida  
laboral e cun informe de períodos de inscrición-deberá autorizar ao Concello para que 
llo solicite a través da plataforma PASAXE)”
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De  acordo  cos  artigos  28.2  da  Lei  39/2015,  de  1  de  outubro,  do  Procedemento 

Administrativo  Común  das  Administracións  Públicas;  6,  11  e  21  da  Lei  Orgánica 

15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal; artigos 4 e 

10.4 do Texto Refundido da Lei de Emprego aprobado polo Real Decreto Lexislativo 

3/2015, de 23 de outubro; art. 18.cinco apdo. b) da Lei 66/1997, de 30 de decembro, 

de  medidas  fiscais,  administrativas  e  orde  social;  o  Concello  de  Redondela  co 

obxecto de facer efectivo o dereito dos interesados de non achegar documentos 

que  fosen  elaborados  por  calquera  Administración,  recolleu  nas  bases   de 

selección que accedería aos datos indicados nos apartados b) e c) punto 3 da 

base 6ª a través da Plataforma Pasaxe.

Para poder usar os servizos da Plataforma Pasaxe e acceder ós datos do Servizo 

Público de Emprego é necesario que este último como organismo cedente dos datos, 

outorgue autorización ó Concello de Redondela.

O 13 de marzo de 2018 o Concello de Redondela solicitou a utilización dos servizos de 

Pasaxe e autorización do organismo cedente dos datos.

Os días 11 e 23 de abril, 21 e 30 de maio do presente ano, rexeitouse por parte do  

organismo cedente o acceso do Concello de Redondela ós datos que indicamos nas 

bases de selección. Argumentan a denegación en que é necesario que exista un texto 

legal que indique expresamente que para o procedemento se require a consulta dos 

mesmos.

Dende  o  Concello  de  Redondela  se  argumentou  que  a  habilitación  legal  que 

fundamenta o acceso ós datos é os artigos 28.2 da Lei 39/2015; arts. 6, 11 e 21 da Lei 

Orgánica  15/1999;  artigos  4  e  10.4  do  Texto  Refundido  da  Lei  de  Emprego;  art. 

18.cinco  apdo.  b)  da  Lei  66/1997,  de  30  de  decembro,  de  medidas  fiscais, 

administrativas  e  orde  social;  as  propias  bases  de  selección  e  a  autorización 

outorgada polos interesados na instancia de participación no proceso de selección.

A día  de  hoxe  o  acceso  ós  datos  segue  sen  autorizarse  e  consecuentemente  o 

procedemento de selección atópase paralizado; non podendo o Concello consultar os 

datos a efectos de valoralos como mérito. 

Sendo necesario para este Concello contar con persoal de limpeza de praias o antes 

posible debido ao comezo da tempada de verán; valorando todas as circunstancias 

existentes e ata agora expostas, na procura do interese público e considerando que 
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seguirá existindo un tratamento igualitario de todos os aspirantes que concorren ao 

procedemento de selección,  en virtude dos artigos 21.1. g) e h) da Lei 7/1985, do 2 de 

abril:

RESOLVO: 

PRIMEIRO. Modificar as bases de selección aprobadas por resolución de Alcaldía nº 

2018-1028  de  12  de  abril  de  2018  para  a  selección  para  a  contratación  laboral 

temporal,  a  tempo  parcial,  de  6  peóns  (1  posto  reservado  a  persoas  con 

discapacidade), polo período de catro meses e medio, cunha xornada de 20 horas 

semanais,  para  prestar  o  servizo  de limpeza  dos espazos públicos  nas praias  do 

concello durante o período estival; establecendo que os apartados b) e c) do punto 3 

da base 6ª queden sen efecto, de xeito que non será valore:

-Estar desempregado/a.

-Se nos últimos dous anos combinou períodos de alta laboral con períodos en 
desemprego.

SEGUNDO. Publicar este acordo no taboleiro de anuncios, na sede   electrónica e na 

páxina  web  do  Concello  (www.redondela.gal),  no  apartado  de  emprego  público, 

persoal laboral temporal.

TERCEIRO. Que se continúe co procedemento de selección de conformidade coas 

bases de selección, modificadas pola presente resolución.

CUARTO. Contra  este  acordo poderá  interpoñerse  alternativamente  recurso  de 

reposición potestativo, no prazo dun mes ante o mesmo órgano que ditou o acto ou 

recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-administrativo, no 

prazo  de  dous  meses  a  contar  desde  o  día  seguinte  ao  da  publicación  na  sede 

electrónica e no taboleiro de anuncios do concello.

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE NA MARXE
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