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C O N C E L L O 

D E 

SALVATERRA DE MIÑO 

 

BASES ESPECÍFICAS PARA A CONFECCIÓN DE LISTAXES DE CONTRATACIÓNS 

TEMPORAIS PARA PRAZAS DE PERSOAL LABORAL 2018-2010 PARA O POSTO DE 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE RENDAS E ESTATÍSTICA 

 

 

1. OBXECTO DA CONVOCATORIA 

Vistas as Bases Xerais para a confección de listas de contratación como persoal laboral temporal, 

procédese a confeccionar as bases específicas para o posto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO 

DEPARTAMENTO DE RENDAS E ESTATÍSTICA. 

 

A modalidade de contratación será a de interinidade temporal por substitución do titular, con dereito 

de reserva do posto de traballo por permiso de paternidade. 

 

O contrato será a xornada completa e polo tempo que dure o permiso e as retribucións son as 

establecidas para o posto, de 1.202,43 euros brutos mensuais. 

 

2. REQUISITOS 

Ademais do establecido no punto 2 das Bases Xerais, deberá estar en posesión como mínimo do 

título de Graduado en ESO ou equivalente. 

 

3. DOCUMENTACIÓN E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

De acordo co establecido nas Bases Xerais, o prazo para presentar solicitudes será de 5 días 

hábiles, contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio en prensa nun dos xornais de 

maior tirada. 

 

4. DEREITOS DE EXAME 

Non se establece taxa para a realización do presente proceso selectivo. 

 

5. PROCEDEMENTO SELECTIVO 

O procedemento selectivo será a través de concurso-oposición. 

 

CONCURSO: 

Na fase de concurso comprobaranse e cualificaranse os méritos alegados polos/as aspirantes: 

Experiencia Laboral: A puntuación máxima será 1,50 puntos valorándose a experiencia na praza 

obxecto da convocatoria de acordó co seguinte baremo: 

a) Por cada mes acreditado de experiencia profesional na administración pública en 

praza igual ou superior categoría á da convocatoria, 0,15 puntos por cada mes. 

b) Por cada mes acreditado de experiencia profesional na empresa privada en praza 

igual ou superior categoría á da convocatoria, 0,05 puntos por cada mes. 

2) Formación: A puntuación máxima neste apartado será de 1 punto. Valoraránse os cursos 

impartidos por calquera organismo público competente, relacionados coas función da praza 

que se convoca: 

a) Cursos ou xornadas nos que non veñan especificados os nº de horas e ata 25 

horas: 0,20 puntos por curso 

b) Cursos de 26 a 50 horas: 0,30 puntos por curso 

c) Cursos de 51 a 100 horas: 0,50 puntos por curso 

d) Cursos de máis de 100 horas: 1 punto por curso 
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3) Acreditación do grado de coñecemento de Galego: puntuación máxima 0,50 puntos 

a) Cursos de lingua galega 1 ou CELGA 1: 0,05 puntos. 

b) Cursos de lingua galega 2 ou CELGA 2: 0,015 puntos. 

c) Cursos de lingua galega 3 ou CELGA 3: 0,25 puntos. 

d) Cursos de lingua galega 4 ou CELGA 4: 0,50 puntos. 

 

Este mérito acreditaráse mediante título ou certificado validado ou expedido pola 

Dirección XEral de Política Lingüística da Xunta de Galicia ou pola Escola Galega de 

Administración Pública ou por Centros Oficiais. No caso de acreditar varios cursos 

terase en conta só o de maior puntuación. 

 

4) Entrevista: Tódolos candidatos deberán realizar una entrevista cos membros do Tribunal 

na que se tratarán tódolos aspectos relacionados coas función a desenvolver, valorándose 

de 0 a 1 punto. 

 

OPOSICIÓN: 

Consistirá na realización de unha Proba práctica de coñecementos de ofimática, obrigatoria e 

eliminatoria. Estará relacionada coas función do posto e no que se demostre a experiencia no 

manexo de programas de tratamento de textos, folla de cálculo ou correo electrónico. A proba 

cualificaráse de 0 a 6 puntos, sendo preciso acadar os 3 puntos para a súa superación. 

No suposto de empate na cualificación final de dous ou máis aspirantes, este resolverase a favor do 

aspirante que leve máis tempo en situación de desemprego. En caso de renuncia, pasará a ser 

seleccionado o seguinte candidato/a con maior puntuación presentado. 

 

O Tribunal, á vista dos resultados e puntuacións totais, proporá ó órgano competente a contratación 

dos/as aspirantes que obtivesen as maiores puntuacións sen que, en ningún caso, poida superar o 

número de propostos/as o das prazas convocadas. 

 

O acordo que adopte o órgano competente será publicado no taboleiro de anuncios do Concello, 

para coñecemento de tódolos/as aspirantes, que poderán interpoñer os recursos previstos na 

lexislación vixente. 

 

6. CONFECCIÓN E FUNCIONAMENTO DAS LISTAXES 

Rematado o proceso selectivo, confeccionaránse as correspondentes listaxes ordenadas de maior a 

menor puntuación e que servirán para efectuar os chamamentos co fin de realizar as contratacións 

temporais precisas. 

 

O chamamento dos aspirantes faráse segundo o aprobado nas bases xerais de substitución laboral. 

 

7. CONTRATACIÓN 

A contratación do persoal que sexa designado para desempeñar un posto de traballo con contrato 

laboral de carácter temporal realizaráse mediante acordo de Xunta de Goberno ou Resolución de 

Alcaldía por cuestión de urxencia, formalizándose no contrato laboral que proceda. 

 

8. CESAMENTO 

As persoas candidatas contratadas en réxime laboral cesarán ó finalizar o seu contrato. 
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9. TRIBUNAL 

O tribunal que xulgará o proceso selectivo terá por obxecto garantir e supervisar o correcto 

desenvolvemento do proceso en tódalas súas fases. Estará composto por cinco (5) membros 

(presidente/a, secretario/a, con voz e voto e tres vocais). 

 

Os membros titulares e suplentes terán igual ou maior titulación cá esixida ós aspirantes á praza 

convocada. 

O tribunal poderá dispor a incorporación ós seus traballos de asesores especialistas, quenes se 

limitarán ó exercicio das súas especialidades técnicas, que serán a única base da súa colaboración 

co órgano de decisión e que actuarán por tanto, con voz, pero sen voto. 

 

Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo ó Sr. Alcalde, cando concorran 

neles algunha das circunstancias de acordo co establecido nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 

de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 

 

De acordo co establecido no artigo 60 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 

Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, os órganos de selección 

serán colexiados e a súa composición deberá axustarse ós principios de imparcialidade e 

profesionalidade dos seus membros e da paridade de homes e mullres. 

 

O tribunal non poderá actuar ou constituírse sen a presenza de polo menos máis da metade dos 

seus membros, titulares ou suplentes. En todo caso, requírese a asistencia do/a presidente/a e do/a 

secretario/a, este último con voz e voto. 

 

O tribunal actuará con suxeción ás bases da convocatoria, quedando facultado para resolver cantas 

cuestións se susciten na súa interpretación. 

 

A composición efectiva do tribunal será determinada polo Sr. Alcalde, e faráse pública no Taboleiro 

de Anuncios da Casa do Concello. 

 

10. INTERPRETACIÓN DAS BASES 

As presentes bases vinculan á Administración Local convocante, ó Tribunal  Cualificador e ás 

persoas aspirantes que participen no proceso. O Tribunal cualificador queda facultado durante o 

desenvolvemento do proceso de selección para resolver as dúbidas e incidencias que plantexen a 

súa aplicación, podendo adoptar resolucións, criterios e medidas naqueles aspectos non regulados 

na presente convocatoria. 

 

11. NORMA FINAL 

A presente convocatoria e cantos actos administrativos se deriven dela poderán ser impugnados 

polos interesados/as nos casos e na forma establecidos pola Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. Do mesmo xeito, a xurisdicción 

competente para resolver as controversias en relación cos efectos e resolución do contrato laboral, 

será a xurisdicción social. 

 

12. CARÁCTER VINCULANTE DAS BASES 

Estas bases vinculan ó Concello de Salvaterra de Miño, ós tribunais cualificadores e ás persoas que 

integren as bolsas de emprego que se constitúan. 
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13. DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Estas listaxes terán unha duración de dous (2) anos e se non se efectuase preaviso, ben pola parte 

social afectada, ou ben polo Concello, entenderánse prorrogadas anualmente ata o ano 2020. 

O Concello poderá, en calquera momento, se constatase a insuficiencia de candidatos/as 

necesarios/as, abrir novos  prazos para a apertura na categoría correspondente, o que implicará 

unha nova valoración e a creación dunha nova listaxe. 
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ANEXO I: SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN 

 

DATOS PERSOAIS DO SOLICITANTE: 

NOME: 

 

 

APELIDOS: 

 

 

DNI / PASAPORTE / NIE: 

 

 

DATA DE NACEMENTO: 

 

 

NACIONALIDADE: 

 

 

NOTIFICACIÓNS: Medio de notificación □ En papel     □ Notificación Electrónica 

- ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS EN PAPEL: 

 

 

 

- CORREO ELECTRÓNICO (para recibir aviso de notificación na sede electrónica): 

 

 

LOCALIDADE: 

 

 

PROVINCIA: 

 

 

TELÉFONO/S: 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

 

 

Á vista das Bases Específicas para a confección de listaxes de contratacións temporais para prazas de 

persoal laboral 2018-2020 para o posto de Auxiliar Administrativo de Rendas e Estatística do Concello de 

Salvaterra de Miño, e considerando reunir os requisitos esixidos na Base 2ª das Xerais, de conformidade 

coa documentación que se xunta e co coñecemento e expresa aceptación de tódolos termos da 

convocatoria, 

 

SOLICITO: 

Ser admitido/a ó proceso selectivo para acceder á contratación referenciada, de conformidade coas bases 

da convocatoria. 

 

DECLARO, baixo a miña responsabilidade:  

Que cumpro tódolos requisitos establecidos na base 2ª das Xerais. 

 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA: 

❑ Fotocopia compulsada de DNI / NIE / PASAPORTE. 

❑ Fotocopia compulsada do Título esixido na convocatoria.  

No  caso  de  titulación  obtida  no  estranxeiro,  deberá  aportarse  o  documento que acredite 

 a súa homologación.   

❑ Relación de méritos que alega e Fotocopia compulsada da documentación acreditativa dos Méritos 

alegados. 

    Outra documentación complentaria: _____________________________________________ 

 

 

DATA E SINATURA DO/A SOLICITANTE 

 

 

En Salvaterra de Miño, a ____ de ___________________ de 20___ 

 

SR/A. ALCALDE/SA DO CONCELLO DE SALVATERRA DE MIÑO 


