BASES DE SELECCIÓN PARA CONTRATAR PERSOAL LABORAL TEMPORAL
COMO OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES (2 PRAZAS) A TRAVÉS DA
SUBVENCIÓN PARA O FOMENTO DO EMPREGO RURAL (APROL RURAL)-XUNTA
DE GALICIA. EXP: TR351G 2020/66-1
1º) Obxecto da convocatoria: As presentes bases teñen por obxecto a regulación do
procedemento selectivo para a contratación laboral temporal da subvención concedida pola
Xunta de Galicia, (Exp: TR351G 2020/66-1) dentro da liña de subvención para o fomento do
emprego rural (APROL RURAL)-XUNTA DE GALICIA, mediante a contratación de dous
traballadores/as desempregados/as para desempeñar as funcións de operario de servizos
múltiples, para a realización de tarefas relacionadas maioritariamente coa prevención de
incendios nas faixas secundarias definidas pola Lei de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia, como son a planificación preventiva, a valorización forestal, a
silvicultura, a limpeza de montes, a xestión da biomasa (código do procedemento TR351G),
co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a
súa inserción laboral.
2º) Número de prazas: operario de servizos múltiples (2).
3º) Tipo e duración do contrato: Contrato laboral temporal para a realización dun servizo
determinado, modalidade de contrato de traballo temporal coas cláusulas específicas de
traballos de interese social. A duración do contrato será de 9 meses, a xornada completa e
coas retribucións fixadas para o posto na Relación de Postos de Traballo do concello, os
primeiros quince días do contrato de traballo constitúen o período de proba.
A xornada de traballo semanal, respectando en todo caso os períodos de descanso legalmente
establecidos, determinarase pola Concellería competente.
4º) Obxecto do contrato: O persoal contratado realizará as funcións de operario de servizos
múltiples, para a realización de tarefas relacionadas maioritariamente coa prevención de
incendios nas faixas secundarias definidas pola Lei de prevención e defensa contra os
incendios forestais de Galicia, como son a planificación preventiva, a valorización forestal, a
silvicultura, a limpeza de montes, a xestión da biomasa (código do procedemento TR351G),
co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a
súa inserción laboral, e calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada co
eido competencial no que se integra, así mesmo realizará aqueloutras tarefas que lle poidan
asignar os órganos municipais competentes ou os seus superiores xerárquicos para a
satisfacción das necesidades propias do servizo.
5º) Requisitos xerais dos aspirantes. Para ser admitida ou admitido no procedemento que se
regula nestas bases, as persoas aspirantes deberán reunir, na data en que remate o prazo de
presentación de instancias segundo a convocatoria do proceso, os seguintes requisitos:
a) Ter a nacionalidade española, sen prexuízo de ter outra nacionalidade que lle permita o
acceso ó emprego público de conformidade co disposto no artigo 52 Lei 2/2015 do emprego
público de Galicia.
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b) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa.
c) Estar en posesión, ou en condición de obter, da seguinte titulación, como mínimo, do
certificado de escolaridade ou equivalente. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro
deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación.
d) Estar en posesión do certificado de lingua galega (CELGA 1) ou título equivalente
debidamente validado polo órgano competente segundo a normativa vixente en materia de
política lingüística da Xunta de Galicia. No suposto de non posuír este certificado ou título
equivalente a persoa aspirante deberá superar a proba de coñecemento do idioma galego
descrita na base 10º).
e) Non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible
co desempeño das correspondentes funcións. As persoas discapacitadas deberán acreditar que
teñen recoñecido un grao de discapacidade igual ou superior ao 33% e a súa compatibilidade
co posto, a través da correspondente certificación. De ser o caso, farán constar na instancia as
adaptacións que precise para a realización das diferentes probas achegando para elo o ditame
técnico facultativo emitido polo órgano técnico de cualificación do grao de minusvalía.
f) Non estar afectada por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación
vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas.

h) No momento do inicio da relación laboral, estar inscrito na oficina de emprego como
demandante non ocupada dispoñible para o emprego.
6º) Publicidade da convocatoria. Presentación de oferta de emprego no Servizo Público de
Emprego (Oficina de Boiro), publicación no taboleiro de edictos da Corporación e na paxina
web do concello (apartado de emprego): http://www.portodoson.gal
7º) Solicitudes: Os candidatos remitidos polo Servizo Público de Emprego (Oficina de
Boiro) deberán presentar a correspondente solicitude dirixida ao Sr. Alcalde, consonte ao
modelo que figura nestas bases, no rexistro xeral do Concello de 9:00 a 13:30 horas, O prazo
de presentación de solicitudes será de un (5) cinco días naturais a contar desde o día
seguinte ao do chamanento telefónico por parte do Concello aos aspirantes enviados pola
Oficina de Emprego.
A presentación de solicitudes poderá facerse ben no rexistro xeral do Concello (de 9:00-13:30
h), na sede electrónica municipal: https://portodoson.sedelectronica.gal/, ou
ben en calquera das formas establecidas no art. 16 da Lei 39/2015, do 26 de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no horario sinalado
no parágrafo anterior. As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos ou a
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g) Non ter sido separada mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades
autónomas, nin atoparse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou
cargos públicos por resolución xudicial, ou para o acceso á escala de administración xeral de
persoal funcionario. No caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitada ou en
situación equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego
público.
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través do Portelo Único deberán entregarse en sobre aberto para ser seladas e datadas polo
funcionario de Correos ou da administración receptora da documentación. Nestes dous
casos, unha vez presentada, deberá enviarse por correo
electrónico:
secretaria@portodoson.gal a solicitude debidamente selada antes do fin do
prazo para a presentación de solicitudes.
Coa solicitude deberanse achegar os seguintes documentos:
-

Fotocopia do DNI ou pasaporte.
Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego.
Fotocopia como mínimo, do certificado de escolaridade ou equivalente.
De ser o caso Certificación de aptitude do Celga 1 ou do curso de aptitude
equivalente ou ben a validación correspondente.

8º) Admisión de aspirantes:
Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía, ditará resolución aprobando a
lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos, con indicación, se é o caso, das causas
de exclusión. Esta resolución publicarase, exclusivamente, no taboleiro de anuncios da Casa
do Concello. Así mesmo, e sempre que sexa posible, poderá publicarse, a título informativo e
complementario, na Web oficial do Concello (www.portodoson.gal), no apartado “emprego”.

Posteriormente o Alcalde declarará aprobada a listaxe definitiva de admitidos/as e
excluídos/as, que se publicará no taboleiro de edictos do Concello. Na mesma resolución o
Alcalde determinará o lugar, data e hora de realización da fase de oposición, así como a
composición do tribunal cualificador. Así mesmo, e sempre que sexa posible, a citada
resolución publicarase, a título informativo e complementario, na web municipal
(www.portodoson.gal).
De non existir aspirantes excluídos/as, o Alcalde elevará a definitiva a listaxe provisional na
mesma resolución de aprobación.
9º) Tribunal cualificador:
O tribunal cualificador será designado por Decreto da Alcaldía, no momento de aprobación
das listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as.
Todos/as os/as vocais deberán contar con titulación igual ou superior á esixida para o acceso á
praza. O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos
membros.
En todo caso, será precisa a asistencia do presidente e do secretario. O tribunal poderá
dispoñer a incorporación de asesores/as especialistas para as probas que considere pertinentes,
3
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Os/as aspirantes excluídos/as dispoñen dun prazo de dous días hábiles, contado desde o
seguinte ao da publicación da antedita resolución, para presentar as reclamacións oportunas
ou emendas de defectos, nos termos do artigo 68 da Lei 39/2015, de Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.

que se limitarán ao exercicio das súas especialidades técnicas en base exclusivamente ás cales
colaborarán co órgano de selección.
O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non previsto nas bases.
Os membros dos tribunais deberán absterse de formar parte de estes cando concorran as
circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurídico do
Sector Público, notificándoo á autoridade convocante, ou cando realizaran tarefas de
preparación a probas selectivas nos cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria.
Os/as aspirantes poderán recusalos de acordo co artigo 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro de
réxime xurídico do Sector Público.
10º) Oposición:
FASE DE OPOSICIÓN (PUNTUACIÓN MÁXIMA 10 PUNTOS)
A oposición constará de dous exercicios, de carácter obrigatorio e eliminatorio.
PRIMEIRO EXERCICIO.- Exercicio práctico, consistente na realización dunha proba de
capacitación, nun tempo máximo de 30 minutos, este exercicio será cualificado entre 0 e 10
puntos, quedando eliminados os aspirantes que non obteñan unha puntuación mínima de 5
puntos.

11º. Puntuación final. O candidato seleccionado será o que obteñan maior puntuación. En caso
de empate decidirase atendendo á orde alfabética dos apelidos a partir da letra escollida para a
orde de actuación dos aspirantes nos procesos selectivos da Xunta de Galicia para o ano 2020.
Bolsa de emprego: A bolsa de emprego formada como consecuencia do proceso selectivo que
regulan estas bases estará vixente ata o 29/08/2023 salvo que o concello decida anulala ou
deixala sen efecto con anterioridade.
12º) Presentación da documentación polos aspirantes aprobados. O candidato seleccionado
deberá presentar no Rexistro Xeral de Entrada do Concello de Porto do Son, en horario de
9:00 a 13:30, no prazo de 2 días naturais (se o último día do prazo fose inhábil,
trasladarase ao primeiro hábil seguinte) dende que se faga pública a relación de aprobados
(mediante anuncio no Taboleiro do Concello) os documentos acreditativos das condicións de
capacidade e demais requisitos esixidos na convocatoria:
-

Certificado ou informe médico de atoparse apto para a realización deste traballo.
Declaración xurada de non atoparse incurso en causa de incapacidade ou
incompatibilidade.
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SEGUNDO EXERCICIO.- En aplicación do previsto no artigo 51.2 da Lei 2/2015 do
emprego público de Galicia respecto da acreditación do galego, aquelas persoas que non
acrediten coñecementos en lingua galega (CELGA 1 ou equivalente) terán unha proba de
galego que consistirá na tradución sen dicionario dun texto proposto previamente polo
tribunal, de castelán ó galego, nun tempo máximo de vinte minutos. Este exercicio será
cualificado de apto ou non apto.
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CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

-

Declaración xurada de non ter sido separado mediante expediente disciplinario
do servizo de ningunha Administración Pública nin encontrarse inhabilitado
para o exercicio das funcións públicas.

-

Código IBAN de conta bancaria e copia da cartilla da Seguridade Social.

-

Os aspirantes seleccionados deberán presentar neste momento os orixinais
documentación presentada coa solicitude: fotocopia do DNI ou pasaporte, fotocopia
da tarxeta de demandante de emprego, fotocopia do certificado de escolaridade ou
equivalente, de ser o caso certificación de aptitude do Celga 1 ou do curso de aptitude
equivalente ou ben a validación correspondente.

-

De non presentarse dita documentación no prazo indicado (salvo casos de forza maior)
ou no caso de deducirse da documentación que non se reúnen os requisitos esixidos, o
aspirante non poderá ser contratado; sen prexuízo da responsabilidade en que puidese
incorrer por falsidade na súa solicitude de participación. Neste suposto, o AlcaldePresidente contratará ao seguinte aspirante aprobado por orde de puntuación.

13º) Formalización dos contratos: Formalizaranse por resolución da Alcaldía baixo a
modalidade de contrato de traballo temporal coas cláusulas específicas de traballos de
interese social, co candidato seleccionado.
14º) Normas finais.

Segunda.- Agás a convocatoria (que se publicará segundo se establece na Base 4ª), os
sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración deste proceso selectivo faranse
públicos, exclusivamente, a través do Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello.
Sempre que sexa posible, poderá publicarse,a título informativo e complementario, na web
oficial do Concello (www.portodoson.gal), no apartado “taboleiro de anuncios”. Estas
publicacións na web non terán validez a efectos de cómputo de prazos e a información de
carácter persoal contida nas mesmas será posible baixo a consideración de que os aspirantes,
coa sinatura da instancia solicitando participar no proceso selectivo, se someten a aceptan
todo o clausulado establecido na presente convocatoria e bases reguladoras. Os restantes usos
dos datos persoais contados nas solicitudes serán de carácter interno e uso restrinxido.
Terceira.- Tódolos actos administrativos derivados desta convocatoria, así como da actuación
do Tribunal, poderán ser impugnados polos interesados nos casos e na forma establecidos pola
Lei de Procedemento Administrativo e normas vixentes concordantes.
A presentación de reclamacións non suspenderá a prosecución do proceso selectivo, salvo que
así o decida o órgano convocante do mesmo.
Cuarta.- Contra as presentes Bases e a resolución que as aproba, que pon fin á vía
administrativa, poderase interpoñer RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante
5
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Primeira.- Para todo o non previsto nestas Bases, ou naquilo que as contradigan, será de
aplicación supletoria o establecido no Estatuto Básico do Empregado Público, Lei
Reguladora das Bases do Réxime Local, na Lei de Administración Local de Galicia, Texto
refundido da Lei da Función Pública de Galicia, Real Decreto 896/1991, Real Decreto
364/1995, e demais lexislación vixente que sexa de aplicación.

o Xulgado Contencioso Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses
(contado dende o día seguinte ó da publicación da convocatoria).
Con carácter potestativo e previo poderá interpoñer RECURSO DE REPOSICIÓN ante o
mesmo Órgano que adoptou o acordo de aprobación, no prazo de un mes (contado dende o día
seguinte ó da publicación da convocatoria). Neste caso non se poderá interpoñe-lo recurso
contencioso- administrativo ata que se resolva expresamente ou se produza a desestimación
presunta do recurso de reposición interposto. Neste último suposto, o prazo para a
interposición do recurso contencioso- administrativo será de seis meses contado dende o día
seguinte a aquel no que se produza a desestimación presunta do recurso de reposición
interposto.
Todo iso sen prexuízo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.
Porto do Son, na data da sinatura dixital.
O Alcalde,
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MODELO DE INSTANCIA.
D/Dna……………………………………………………………………………………..
con DNI número ……………………… e domicilio a efectos de notificacións en
……………………………………………………………………………………………,
e teléfono …………………………correo electrónico…………………….……………..
EXPÓN:
1º) Que desexo participar no proceso selectivo convocado polo Concello de Porto do Son para
a selección de dúas prazas de OPERARIO DE SERVIZOS PÚBLICOS (APROL RURAL).
2º) Que reúno todos os requisitos esixidos referidos á data de finalización do prazo sinalado
para a presentación da solicitude nas bases, que acepto e declaro coñecer, e que son certos os
datos obrantes na presente instancia, comprometéndome a probar documentalmente todos os
datos que figuran nesta solicitude.
Adxunto coa presente instancia, segundo dispón a base 7ª da convocatoria: (SINALAR CUN
X)
-

Fotocopia do DNI ou pasaporte.
Fotocopia da tarxeta de demandante de emprego.
Fotocopia como mínimo, do certificado de escolaridade ou equivalente.
De ser o caso Certificación de aptitude do Celga 1 ou do curso de aptitude equivalente
ou ben a validación correspondente.

SER ADMITIDO A PARTICIPAR NO PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN DE DÚAS
PRAZAS DE OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES (APROL RURAL) EN RÉXIME
DE CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DO CONCELLO DE PORTO DO SON.
En Porto do Son, ________ de _______________________ de 2020
(sinatura)

SR. ALCALDE PRESIDENTE DO CONCELLO DE PORTO DO SON.
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Por todo o exposto, SOLICITO:

