
BASES PARA CONTRATAR CINCO PEÓNS COMO PERSOAL LABORAL DE 
DURACIÓN DETERMINADA A TEMPO PARCIAL

PRIMEIRA. OBXECTO DA CONVOCATORIA

O obxecto da convocatoria é a selección de CINCO postos de PEÓN como persoal 
laboral de duración determinada a tempo parcial (vintesete horas semanais) de acordo 
coa Orde do 12 de decembro de 2018 da Consellería de Economía Emprego e Industria 
pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a 
entidades  locais  para  a  contratación  temporal  de  persoas  en  situación  de  risco  de 
exclusión social perceptoras de Risga (DOG nº 6 de 09.01.2019).

As  funcións  asignadas  serán  as  de  prestación  do  “Conservación  e  mantemento  do 
conxunto  histórico  –  artístico”  de  acordo  coa  Memoria  que  obra  no  expediente  de 
selección.

SEGUNDA. TIPO DE CONTRATO

Contrato por obra ou servizo determinado de interese social. 

A duración do contrato é de 9 meses.

TERCEIRA. RETRIBUCIÓNS

Retribucións brutas de  1058,10 € brutos que inclúen o salario  o prorrateo de  pagas 
extras  e  Plus  de  transporte,  abonándose  ao  finalizar  o  contrato,  e  sempre  que  a 
finalización non sexa a instancia do traballador.

CARTA. REQUISITOS DOS ASPIRANTES

Para  ser  admitidos  ás  probas  selectivas  os  aspirantes  deberán  reunir  os  seguintes 
requisitos:

a)Ter a nacionalidade española ou atoparse comprendido no eido de aplicación do Real 
Decreto 543/2001, de 18 de maio, sobre acceso o emprego público da Administración 
Xeral do Estado e os seus Organismos públicos de nacionais doutros Estados ós que lles 
é de aplicación o dereito á libre circulación de traballadores (art. 2).

b)Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.
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c)Ter  cumpridos  dezaséis  anos  e  non  exceder,  no  seu  caso,  da  idade  máxima  de 
xubilación forzosa.

d)Non haber sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de cualquera 
das  Administracións  Públicas  ou  dos  órganos  constitucionais  ou  estatutarios  das 
Comunidades  Autónomas,  nen  hallarse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para 
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala 
de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do 
personal laboral, no que houbese sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional 
de outro Estado, non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nen haber sido 
sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos 
térmos o acceso ao emprego público. 

e)Atoparse incluídos nas listas remitidas polo Servizo de Promoción do Emprego ao 
Concello de Cambados ser perceptoras de RISGA e estar inscritas no Servizo Público de 
Emprego de Galicia como persoas demandantes non ocupadas. 

Estes  requisitos  deberán  cumprirse  tanto  no  momento  da  selección  coma  no  da 
formalización do contrato.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

Os participantes nas probas selectivas serán os remitidos nos listados pola Oficina de 
Emprego, tal e como recolle o artigo 13 d) da Orde do 12 de decembro de 2018 da 
Consellería  de  Economía  Emprego  e  Industria  pola  que  se  establecen  as  bases 
reguladoras  para  a  concesión  de  subvencións  dirixidas  a  entidades  locais  para  a 
contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras 
de Risga (DOG nº 6 de 09.01.2019) unha vez que o Concello de Cambados lle trasladou 
a correspondente oferta de emprego á dita oficina.

SEXTA. TRIBUNAL CUALIFICADOR

O Tribunal  cualificador  conformarase  de  acordo  co  disposto  no  Estatuto  Básico  do 
Empregado Público e será conformado por un grupo mixto constituído para tal fin por 
representantes  da  Consellería  de  Economía,  Emprego  e  Industria,  do  Concello  de 
Cambados.
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Tódolos membros do tribunal, a excepción do presidente, deberán posuír titulación ou 
especialización igual ou superior á esixida para o acceso ás prazas convocadas e terán 
voz e voto.

A Presidencia poderá dispoñer a incorporación aos traballos do Tribunal de asesores 
especialistas,  con  voz  e  sen  voto,  cando  a  natureza  ou  circunstancias  dalgunha  das 
probas  así  o  aconselle,  limitándose  os  mencionados  asesores  a  prestar  a  súa 
colaboración nas súas especialidades técnicas.

Os membros do tribunal deberanse abster de intervir comunicándoo ó Sr. Presidente do 
concello cando concorra neles algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 
40/2015 do 1 de outubro, así como cando realizasen tarefas de preparación de aspirantes 
durante  os  cinco  anos  anteriores  á  publicación  desta  convocatoria.  Así  mesmo  os 
aspirantes poderán recusar ós membros do tribunal cando nos mesmos concorra algunha 
das  circunstancias  previstas  para  a  abstención e  de  conformidade co  establecido  no 
artigo 24 da Lei 40/2015 do 1 de outubro.

O tribunal cualificador non poderá actuar sen a asistencia, como mínimo, do presidente 
e do secretario, actuando con suxeición ás bases da convocatoria e quedando facultado 
para resolver cantas cuestións se susciten na interpretación das mesmas.          

SÉTIMA. SELECCIÓN

O sistema de selección dos aspirantes será o de concurso-oposición coa avaliación de 
méritos (Candidatos con cargas familiares; candidatos que teñan asignado un proxecto 
de inserción de carácter laboral e candidatos maiores de 45 anos) e a realización dunha 
entrevista de acordo cos criterios de avaliación establecidos no Anexo I.

OITAVA. CUALIFICACIÓN FINAL E RELACIÓN DE APROBADOS

Unha vez que o tribunal valore os méritos alegados e realice a entrevista publicará a 
relación dos mesmos pola orde da puntuación obtida no taboleiro de edictos da Casa do 
Concello, e formulará unha proposta para ocupar a praza a favor dos aspirantes con 
maior  puntuación  coincidente  co  número  de  postos  ofertado  ao  obxecto  de  que  a 
Presidencia proceda á aprobación da proposta formulada e á posterior contratación.

O  tribunal,  en  ningún  caso,  poderá  aprobar  nin  declarar  que  superaron  as  probas 
selectivas  un  número  superior  de  aspirantes  ao  das  prazas  convocadas  no  proceso 
selectivo. Calquera proposta de aprobados que contraveña o establecido anteriormente 
será nula de pleno dereito.
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No  suposto  de  empate  nas  puntuacións  totais  finais  de  dous  ou  máis  aspirantes 
resolverase tendo en conta a maior puntuación obtida na entrevista.

NOVENA.  APORTACIÓN  DE  DOCUMENTOS  POLOS  ASPIRANTES 
APROBADOS

A relación de aprobados, publicada no taboleiro de anuncios da casa do Concello, terá 
unha  advertencia  recordando  ós  aspirantes  aprobados  que  deberán  presentar  a 
documentación sinalada nas bases para xustificar que cumpren os requisitos esixidos 
para o ingreso na función pública local e para a praza convocada.

Os aspirantes  propostos  aportarán  dentro  do  prazo  de  cinco días  naturais,  contados 
dende  a  publicación  da  relación  de  aprobados,  os  documentos  acreditativos  de 
capacidade  e  requisitos  esixidos  na  convocatoria  para  a  posterior  resolución  de 
nomeamento:

1)Tarxeta da Seguridade Social mediante fotocopia.

2)Declaración xurada de non ter sido separado do servizo das administracións públicas e 
de  non  estar  incurso  nalgunha  das  causas  de  incapacidade  ou  incompatibilidade 
determinadas na lexislación vixente.

3)Tarxeta do INEM

O Concello de Cambados, previamente á contratación, realizará as accións necesarias 
para comprobar e acreditar que os candidatos aprobados están desempregados inscritos 
no Servizo Público de  Emprego de  Galicia como demandantes non ocupados e  que 
estean dispoñibles para o emprego. 

No caso  de  que  o aspirante  proposto  renunciase  ao  posto  de  traballo,  non aporte  a 
documentación  requirida  ou  ben non cumpla  cos  requisitos  para  o  acceso  ao  posto 
convocado indicados poderase formular nova proposta a favor dos que lle sigan na orde 
de puntuación que quedarán en lista de espera a estes efectos.

No caso de que algún dos traballadores contratados renuncie ao contrato antes da súa 
finalización o Concello poderá formalizar un novo contrato para substituír o anterior 
polo tempo restante, sen que en ningún caso a duración total do contrato inicial e do 
substituto poida exceder de 9 meses

DÉCIMA.CARÁCTER VINCULANTE DAS BASES
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As bases xerais  desta  convocatoria  vinculan  á  administración municipal,  ao tribunal 
cualificador e aos aspirantes que participen nos procesos selectivos convocados.

Cambados

(Documento asinado dixitalmente na data refletida na marxe)

A Alcaldesa

Fátima Abal Roma

ANEXO I

CRITERIOS ESPECIFICOS.

Cada membro do tribunal puntúara a entrevista conforme estes indicadores, facendo posteriormente  
unha media das puntuacions, sendo a escala do 1 ó 10 

INDICADORES (ENTREVISTA)

 1. ACTITUDES

 Motivación cara o emprego

 Expectativas e atribucións (sobre acadar o emprego)

 Centralidade no emprego (valor concedido ó traballo)

 Normas sociais (Imaxe persoal, Disciplina, Tolerancia)

 Autopercepción

 Interés por aprender 

1 - 2 - 3

 2. COMPETENCIAS PERSOAIS

 -  Básicas  (Fluidez  Verbal  e  Numérica,  Capacidade  memorística,  Habilidade  manual,  
Capacidade creativa)

 - Relacionais (Comunicación, Persuasión, Iniciativa, Toma de decisións, Responsabilidade, 
Organización, Traballo en equipo, Puntualidade, Resistencia á fatiga)

1 - 2 - 3

 3. OUTROS Impacto do acceso ó emprego na unidade de convivencia 0,50
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ELEMENTOS Sociais

Sen problemas de saúde 0,25

Familia Monoparental, sen problemas para a conciliación 
familia-traballo

0,50

4. VALORACIÓN GLOBAL do resultado da entrevista en relación á adaptación deste perfil ao 
posto de traballo

0,50

Antigüedade na percepción do cobro prestación 
Risga

<1 ano 0,25

1 - 3 anos 0,50

Igual ou >4 anos 1

Situación respecto dos gastos de vivenda

Alquiler 2

Hipoteca 1

Propia ou de titularidade familiar 0

Antigüedade na demanda de emprego no SPEG

<1 ano 0,25

1 ano ou máis 0,75

> 18 meses 1

> 2 anos 1,25

> 3 anos 1,50

> 4 anos 2

AVALIACIÓN MÉRITOS

Nº membros da unidade familiar a cargo 1 0,75
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2 1,25

3 1,50

4 ou máis 2

Outros

> 45 anos 1

Tipo Itinerario

(Estrexia Galega de 
Inclusión Social)

Laboral 2

Mixto 1

Social 0
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