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Bases selección de persoal laboral temporal para ANIMADOR SOCIOCULTURAL

Tendo en conta que o próximo día 31/12/2019 termina o contrato ao animador sociocultural, xustifícase a necesidade de
contratar persoal cualificado para as mencionadas tarefas de animador sociocultural, sendo o mais razoable e xustificable
que a praza necesaria se cubra por medio dun contrato temporal vinculado ás subvención, por ser insuficiente o cadro de
persoal municipal para desenvolver as funcións obxecto de contratación 

Para o presente  proceso selectivo serán de aplicación las  Bases xerais  para a  Selección de Persoal  Laboral  Temporal
aprobadas polo Pleno municipal en sesión celebrada o un de agosto de 1998, coas seguintes características específicas:

1. Os principios de publicidade e concorrencia, tendo en conta a natureza da orde de convocatoria, teranse por cumpridos
mediante a publicación no Boletín oficial da provincia (BOP) e na sede electrónica do Concello.

2. Procedemento de selección : concurso de méritos, xustificado nas características específicas e singulares do posto de
traballo

3. Para poder participar no proceso selectivo será necesario reunir os seguintes requisitos xerais  conforme ao artigo 56 do
Estatuto Básico do Empregado Público,  aprobado por Real decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba
o texto refundido da Lei do estatuto básico do empregado público: 

a. Ter a nacionalidade española, sen prexuízo do disposto no artigo seguinte.
b.  Posuír  a  capacidade  funcional  para  o  desempeño  das  tarefas.  Non padecer  enfermidade,  nin  estar  afectado  por
limitación física ou psíquica, incompatible co desempeño das correspondentes funcións da categoría a que se opte
c. Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación forzosa, para o acceso ao
emprego público.
d. Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos
órganos  constitucionais  ou  estatutarios  das  Comunidades  Autónomas,  nin  atoparse  en  situación  de  inhabilitación
absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala de
funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que tivese sido
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente nin
ter sido sometido a  sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao
emprego publico.
e. Posuír a titulación esixida.

As  administracións  públicas,  no  ámbito  das  súas  competencias,  deberán  prever  a  selección  dos  empregados  públicos
debidamente capacitados para cubrir os postos de traballo nas Comunidades Autónomas que gocen de dúas linguas oficiais.
Para o caso do acceso ó emprego público de nacionais doutros estados, estarase ao disposto no artigo 57 do Estatuto Básico
do empregado público.

4. En caso de presentarse varios/as candidatos/as para o posto, será proposto/a polo tribunal e posteriormente nomeado/a
polo  alcalde,  os/as  candidatos/as  que obteñan  unha maior  puntuación  no  concurso  de  méritos,  de acordo  cos  méritos
específicos descritos a continuación para o posto. Para estes efectos requiriráselles aos/as candidatos/as a acreditación dos
requisitos  necesarios  ou  dos  méritos  previstos  para  a  súa  praza,  por  medio  da  documentación  orixinal  ou  fotocopia
compulsada .
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Os méritos alegados antes de que remate o prazo de solicitude e non xustificados documentalmente coa instancia non serán
valorados, non sendo posible emendar posteriormente a falta da correspondente documentación xustificativa.

5. A acreditación da titulación académica, realizarase mediante a presentación de orixinal ou fotocopia compulsada dos
títulos ou certificación de ter realizados todos os estudos necesarios para a súa obtención. Serán válidas as titulacións
expedidas pola Administración ou por centros legalmente autorizados e recoñecidos ou debidamente homologados.

6. A realización de cursos, mediante orixinal ou fotocopia compulsade dos títulos ou certificados, nos que conste o número
de horas de duración. Para a súa valoración deberán ter sido impartidos pola Administración ou por centros legalmente
autorizados e recoñecidos ou debidamente homologados.

7. A acreditación do tempo traballado, realizarase mediante fotocopia compulsada dos contratos de traballo mais o informe
de vida laboral da Seguridade Social.

8. As instancias presentaranse coa documentación acreditativa dos requisitos mínimos necesarios para a admisión, segundo
o previsto nestas bases (“Praza ofertada”) e achegarase a documentación acreditativa dos méritos alegados na instancia para
a súa valoración, segundo anexo.

Deberán presentarse no rexistro municipal en horario de 9.00 a 14.00 horas,  no prazo de 3 días naturais que se contarán
dende  o  día  seguinte  ao  da  publicación  do  anuncio   no  Boletín  oficial  da  provincia  (BOP)  (tamén  se  publicará
simultaneamente na  sede electrónica do Concello e na web municipal).

A instancia cuprimentarse no modelo oficial que figura como anexo I,e que estará a disposición dos interesados na sede do
Concello, na axina web sede.abegondo.gal e no rexistro xeral do concello de Abegondo

A instancia irá inexcusablemente acompañada da seguinte documentación:

1. Copia da titulación requerida para o acceso ao posto 
2. Fotocopia do DNI
3. Declaración xurada especifica de reunir os requisitos das bases
4. Relación de méritos presentados para a avaliación coa acreditación dos mesmos
5. Carta de pagamento de ter aboado 30 euros de dereitos de examen nos servizos económicos municipais ou copia

compulsda do xustifidcante de ingreso na contra municipal designada deseguido, cos datos persoais do/a aspirante e
praza á que opta ( número de conta para pagamento bancario: Abanca, oficina de Abegondo número ES86-2080-
0044-4631-1000-0018).En ningún caso a presentación e pago da taxa por dereitos de examen suporá a substitución
do trámite de presentación de instancias. Así mesmo, a ausencia de xusstificante do pagamento dos dereitos de
exame, dentro do prazo de presentación de instancias, non poderá ser obxecto de emenda, determinando a exlusión
do/a aspirante.

6. Curriculum vitae do aspirante

En todo caso, ao final do proceso e antes do nomeamento do/a candidato/a comprobarase fehacientemente a veracidade dos
requisitos e méritos presentados, mediante a presentación da documentación orixinal ou de copia compulsada.

9. Una vez finalizado o prazo de presentación de instancias, publicarase na paxina web www.abegondo.  gal   e no taboleiro de
anuncios do Concello a lista provisional de aspirantes admitidos e excluídos coa causa de exclusión, abrindo un prazo
extraordinario, de dous días naturais,  para emendar  a/as causa/s da exclusión.
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Rematado  este  prazo  (ou  antes  para  o  caso  de  que  todos/as  os/as  candidatos/as  tivesen  emendadas  as  deficiencias)
publicarase no taboleiro de anuncios a lista definitiva de aspirantes admitidos/as e excluídos/as. 
Para o caso de que resulten inicialmente admitidos/as todos/as os aspirantes, publicarase directamente a lista de aspirantes
admitidos/as, que terá carácter definitivo e pasarase á fase de valoración do concurso. 

10. O tribunal terá a seguinte composición, de acordo co artigo 60 do Estatuto Básico do Empregado Público e normativa
concordante:  

Presidente.
Titular: Mª del Mar Carro López
Suplente: Celia Rivas Sampedro

Vogal 1. 
Titular:  Mª Isabel Rodríguez López
Suplente:  Isabel Manteiga Moar

Vogal 2:
Titular:  Mª Teresa Villaverde Rodríguez
Suplente: José Manuel Rodríguez

Secretario 
Titular: José Antonio Varela Doval
Suplente: Adrián J. Márquez Caramés 

Poderanse nomear asesores especializados segundo o obxecto das bases, que emitirán o corresponde informe, no caso de
que se considere necesario para a correcta valoración dos méritos.

11. Nomeamentos. Non se efectuarán nomeamentos ata que o/a candidato/a proposto/a polo tribunal, presente, no prazo de
3  días  naturais  dende  a  publicación  no  taboleiro  de  anuncios  do  Concello  da  acta  definitiva  do  tribunal,  a  seguinte
documentación: 

-Declaración responsable de posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo.
-Declaración  responsable  de  non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de  calquera
Administración  Pública  ou  dos  órganos  constitucionais  ou  estatutarios  das  Comunidades  Autónomas,  nin  estar  en
inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.
-Declaración responsable de non estar incurso en situación de incompatibilidade segundo a Lei estatal 53/84, do 26 de
decembro de Incompatibilidades do persoal ao servizo das Administracións Públicas e o R.D 598/85 que a desenvolve.
-Documentación orixinal ou copia compulsada dos requisitos mínimos e méritos achegados coa instancia (no caso de
non tela presentada).

Para o caso de baixa ou renuncia da persoa nomeada, o Concello poderá substituíla polos/as seguintes candidatos/as da lista
segundo a orde de puntuación que figure na acta de selección asinada polos membros do tribunal, tendo en conta que o
prazo  máximo  da  contratación  será  o  fixado  no  contrato  laboral  temporal  correspondente,  realizado  ao  abeiro  da
subvención. Do mesmo xeito se procederá para o caso de renuncia da persoa contratada.

12. En todo o que non se recolla nas presentes bases, será de aplicación a normativa vixente en materia de selección de
persoal  ao  servizo  das  Administracións  Públicas  e  en  concreto  a  normativa  de  selección  de   persoal  da
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Administración Local. Asemade, aplicarase, na medida que non contradiga a normativa anterior, as bases xerais
aprobadas polo Concello de Abegondo e publicadas no Boletín Oficial da Provincia número 275, do luns, 30 de
novembro de 1998.

a) Praza ofertada :

1 Praza de animador/a sociocultural

a-1) Funcións:
         Colaboración no departamento de cultura e educación.

  Apoio na aula lúdica municipal.
                Impartición das actividades municipais de informática infantil e primaria e alfabetización dixital.

  Axente Tic da aula Cemit: coordinación das actividades da aula cemit.
               Desenvolvemento dos programas culturais do Concello.
               Colaborar nos programas da Deputación provincial da Coruña.
               Realización carteis e dípticos do departamento.

a-2) Titulación mínima: Será necesario como requisito, que os/as candidatos/as posúan cando menos a seguintes    
titulacións: 

 Diplomado en educación social
 Curso de perfeccionamento da lingua galega

b) Duración do contrato: 
O contrato estenderase dende o día 01/01/2020 ata o 31/12/2021, vinculado ás subvencións, con posibilidade de un ano de
prórroga. 

c) Retribucións: 

 A persoa contratada percibirá unha cantidade de 1.106,09 euros brutos por mes, mais o prorrateo da paga extra.

f) Características do contrato:
Tipo de contrato: contrato laboral temporal baixo a modalidade de obra ou servizo determinado.
Tipo de xornada: a tempo completo (401)
Coeficiente: 1,000.-
Grupo de cotización: 2.-
Epigrafe: CNAE 8411

g) Criterios de selección: 
No concurso, realizarase a baremación de méritos conforme ao seguinte baremo: 

g-a) .- Méritos académicos (máximo 7 puntos)

 Por formación especificamente relacionada co posto de traballo e impartida polas Administracións públicas, 0,20
puntos por cada 10 horas acumuladas de formación acreditada (dentro da mesma acción formativa), ata un máximo
de 4 puntos.
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 Por curso medio de linguaxe administrativa galega 0,5 puntos

 Por curso superior de linguaxe administrativa galega 1,0 punto

 Por formación especificamente relacionada co posto de traballo e impartida por entidades debidamente acreditadas
e homologadas, 0,10 puntos por cada 20 horas de formación acreditada (dentro da mesma acción formativa), ata un
máximo de 2 puntos.

As cualificacións outorgadas nos epígrafes son excluíntes, de xeito que unha mesma acreditación será valorada unicamente
no epígrafe máis favorable e axeitado segundo o criterio do tribunal. Así mesmo, as sumas das cualificacións parciais non
poderán superar o máximo establecido no apartado de méritos académicos, isto é 7 puntos.

g.b).- Méritos profesionais (máximo 9 puntos)

  Por desempeño profesional de posto  igual ou similar funcións e/ou contido que o convocado, na Administración local: 
2,00 puntos por cada dous anos de servizos, sin valorar as partes proporcionais, ata un máximo de 8 puntos.

 Por  desempeño profesional  de posto   igual  ou similar  funcións  e/ou  contido que  o  convocado, en  calquera  outra  
Administración pública de ámbito supramunicipal:  1 punto por cada dous anos  de servizos,  sin  valorar  as  partes  
proporcionais, ata un máximo de 3 puntos

 Por desempeño profesional de posto  o  igual ou similar funcións e/ou contido que o convocado, en entidades sen 
ánimo de lucro ou no ámbito da empresa privada: 0,50 puntos por cada dous anos de servizos, sin valorar as partes 
proporcionais, ata un máximo de 1 puntos 

As  cualificacións outorgadas nos epígrafes son excluíntes, de xeito que unha mesma acreditación será valorada unicamente
no epígrafe máis favorable e axeitado segundo o criterio do tribunal. Así mesmo, as sumas total de méritos profesionais non
poderán superar o máximo establecido no apartado de méritos profesionais, isto é 9 puntos.

ENTREVISTA PERSOAL:

Realizarase unha entrevista a todos aqueles concursantes que difiran en dous ou menos puntos con respecto a puntuación
máis alta.

A entrevista calificarase de 0,00 a 2,00 puntos

Para o caso de que dous ou máis candidatos acaden a mesma puntuación TOTAL ou FINAL, prevalecerá aquel que obteña a
maior puntuación no apartado de experiencia profesional en traballos directamente relacionados coas funcións da praza .

Abegondo, 23 de novembro de 2019

O alcalde en funcións

Alberto Seoane Brandariz
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I026

SOLICITUDE DE PROCEDEMENTOS 
SELECTIVOS

Selo de rexistro

 Datos de la persoa solicitante o representante:

Nome e apelidos: ............................................................................................... NIF /  NIE: ......................................

Domicilio: ..................................................................... Núm.: . . Localidade e  CP: .........................................

Dirección notificación: ................................................. Núm.: . . Localidade e CP: ..........................................

Teléfono1: ......................... Teléfono2: ....................... Correo electrónico: ...........................................................

 Denominación do posto:

..........................................................................................................................................................................................

 Obxecto da solicitude:

PRIMEIRO: Que vista a convocatoria anunciada no diario                      , de data _________________________, en relación

coa  convocatoria  para  a  provisión  mediante  o  sistema  de  concurso-oposición  dunha  praza  de

____________________________________________ conforme as bases que se publican na web www.abegondo.gal 

SEGUNDO:  Que  cre  reunir  todas  e  cada  unha  das  condicións  da  convocatoria  para  a  provisión   dunha  praza  de
____________________________________________, mediante o sistema de concurso-oposición.

TERCEIRO:  Que  declara  coñecer  as  bases  da  convocatoria  para  a  provisión  dunha  praza  de
____________________________________________ , mediante o sistema de concurso-oposición.

 Documentación achegada:

Copia da titulación requerida para o acceso ao posto 
Fotocopia do DNI
Declaración xurada especifica de reunir os requisitos das bases
Relación de méritos presentados para a avaliación coa acreditación dos mesmos
Carta de pagamento
Curriculum vitae do aspirante
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Por todo o cal, SOLICITO que, de conformidade co artigo 205 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia, 
admítase esta solicitude para as probas de selección de persoal referenciada, e declaro baixo a miña responsabilidade ser certos 
os datos que se consignan.

Abegondo ...... de ...............................................de 20.............

Firma do/a solicitante Nome ...............................................................................DNI ...................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE ABEGONDO
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 Anexo II: Relación de méritos presentados para avaliación

Titulación requirida:

....

....

Formación: 

...

...

...

...

Experiencia profesional:

 ...

 ...

 ...

 ...

Asdo. ...........................
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