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BASES XERAIS DA  CONVOCATORIA PARA A PROVISIÓN DE DEZ 
POSTOS DE PEÓNS ESPECIALISTAS PARA TRABALLOS EN EVENTOS 
CULTURAIS NO MES DE MARZO DE 2016 
 
  PRIMEIRA. - Normas Xerais. 
 

  O obxecto das presentes bases é a contratación laboral temporal por obra o 
servicio,   de dez postos de peóns especialistas  para a preparación, montaxe, desmonte e 
outros traballos afíns no desenvolvemento de actividades culturais durante o mes de 
marzo de 2016, mediante o procedemento de concurso de méritos. 

 

 Os postos sinalados están adscritos á Concellería de Cultura do Concello de 
Chantada e as funcións a desempeñar son as seguintes: 

 

 1.-Preparación de eventos. Traballos de montaxe e desmontaxe operativos da 
loxística, colocación de valados, control,  dotación  e atención de necesidades antes, 
durante e despois da celebración dos eventos culturais, festivos ou doutra índole que se 
celebren no período, marzo 2016, no municipio. 

 2.-Todas aquelas funcións afíns que se lles encomenden relacionadas coa 
organización, desenvolvemento e finalización das citadas actividades culturais que 
teñan lugar con motivo da XXXIV Feira do Viño,   no mes de marzo de 2016, así como 
aqueloutras complementarias e imprevistas para o seu bo desenvolvemento e que se 
encomenden pola Concellería de Cultura ou da organización municipal. 

 

  Ao presente concurso de valoración de méritos seralle de aplicación o previsto 
nos artigos 36 e seguintes do RDL 1/2008, de 13 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei da Función Pública de Galicia; 177 do Real Decreto Lexislativo 
781/1986, polo que se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en 
materia de Réxime Local, articulos 91 e 103 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local, e a Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do 
Empleaado Público, no que se refire a persoal laboral e supletoriamente o Real Decreto 
364/1995, do 10 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Réxime Disciplinario 
dos funcionarios da Administración do Estado. 
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 SEGUNDA. - Modalidade do Contrato. 
 Duración: Do 1 o 31 de marzo de 2016 

 Categoría Profesional: Peóns Especialistas. 

 Modalidade contractual: Contrato de obra ou servizo determinado. 

 Xornada:   Completa. 

 Retribucións: 1.090,84 euros brutos mensuais. (Inclúe salario e parte 
proporcional da paga extraordinaria) 

 

  TERCEIRA. - Condicións  dos aspirantes. 
 

 Para poder participar nos procesos selectivos será necesario reunir os seguintes 
requisitos: 

 a) Ter a nacionalidade española sen prexuízo do disposto no artigo 57 da Lei 
7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. 

 b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas. 

 c) Ter cumpridos dezaoito anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de 
xubilación forzosa. Só por lei poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade 
de xubilación forzosa, para o acceso ao emprego público. 

 d) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera 
das Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das 
Comunidades Autónomas, nin acharse 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 
persoal laboral, no que fose separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro 
Estado, non acharse inhabilitado ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción 
disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao 
empregado público. 

 e) Estar en posesión do certificado de estudios primarios ou títulación oficial 
equivalente. 

 f) Ter experiencia acreditada nas funcións propias das tarefas das que son 
obxecto estas bases,   relacionadas na base primeira.  
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 CUARTA. - Forma e Prazo de Presentación de Solicitudes. 
As solicitudes para tomar parte no concurso, nas que os aspirantes farán constar que 
reúnen as condicións esixidas nas presentes bases, dirixiranse ao Sr. Alcalde-Presidente 
do Concello de Chantada, e presentaranse no Rexistro de entrada deste Concello ou ben 
mediante o procedemento que regula o artigo 38.4 da Lei 30/1992, no prazo de cinco 
días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da 
convocatoria na páxina web municipal “concellodechantada.org”. Os participantes que 
presenten solicitudes non rexistradas neste Concello deberán enviar dentro do indicado 
prazo de cinco días copia da solicitude presentada noutros organismos ou entidades, vía 
fax ao número 982 46 21 02 ou por calquera outro medio que permita ter constancia da 
súa presentación. 

 A solicitude deberá ir acompañada por: 

− Fotocopia do DNI ou, no seu caso, pasaporte. 

− Documentos acreditativos da titulación esixida na convocatoria así como dos 
méritos e circunstancias alegados que deban ser valorados. 

 

 QUINTA. - Admisión de Aspirantes 

 Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no 
prazo de 2 días hábiles, declarando aprobada a lista provisional de admitidos e 
excluídos. Dita resolución, publicarase na páxina web e no taboleiro de edictos do 
Concello de Chantada e sinalarase un prazo de 3 días hábiles para subsanación de erros. 
Na mesma publicación, transcorrido o prazo de subsanación aprobarase a lista de 
aspirantes con carácter definitivo, publicándose o anuncio na página web e   taboleiro de 
edictos do Concello.  

 As alegacións presentadas serán resoltas no prazo de 3 días hábiles desde a 
finalizacióndo prazo para presentación. Transcorrido devandito prazo sen que se ditara 
resolución, as alegacións entenderanse desestimadas. 

 SEXTA. - Tribunal Calificador 

 Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse 
aos principios de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así 
mesmo, á paridade entre muller e home. 

 O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e o 
persoal eventual non poderán formar parte dos órganos de selección. 

 A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non 
podendo ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén. 
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 O Tribunal Calificador estará constituídos por cinco membros, de acordo co 
seguinte esquema: 

 

Presidente: D. Juan García Pérez, arquitecto municipal;  suplente:  Dª  Mª Teresa Otero 
Pérez, técnica de turismo del Ayuntamiento de Chantada 
 
Vocales:  
 
Dª María Luisa García Rodríguez, bibliotecaria  del Ayuntamiento de Chantada; 
suplente, Dª  Beatriz Fernández Blanco, Letrada del CIM del Ayuntamiento. 
 
 
Dª  Luz Pérez Fernández, técnica de empleo del Ayuntamiento de Chantada; suplente, 
Dª Mª Antía Vázquez Lorenzana, directora complejo piscinas municipales. 
 
 D. Francisco García Diéguez, del servicio de obras del Ayuntamiento; suplente,  
D. Gonzalo Osorio Ledo, jefe negociado de la Corporación.  
 
 
Secretario/a:  D.  Dª Susana Martínez Rodríguez, recaudadora del Ayuntamiento de 
Chantada; suplente: D. José Manuel Otero Castiñeira, funcionario del Ayuntamiento de 
Chantada. 

 

 A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de conformidade co 
artigo 28 e 29 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.  

 

 SÉTIMA. - Sistemas de Selección e Desenvolvemento dos Procesos 
 
 PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN 

 O procedemento de selección dos aspirantes constará da fase de concurso e 
entrevista. 

 FASE DE CONCURSO: Puntuarase cun máximo de 10 puntos, de acordo 
coa seguinte distribución. 
 

1. - Experiencia profesional: Máximo 4 puntos. 
 

Por tempo traballado na Administración Pública ou entidades privadas en posto de 
iguais características: 
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•  Na Administración local: 1,50 puntos por mes traballado. 

• Noutra Administración pública: 1,00 punto por mes traballado. 

• En entidades privadas: 0,50 puntos por mes traballado. 

A valoración do tempo traballado inferior a un mes realizarase de forma proporcional. 

A acreditación da experiencia profesional realizarase mediante a presentación de 
Certificado de Servizos Prestados emitido polas administracións ou entidades 
correspondentes. 

O ter realizado actividades propias do posto de traballo en réxime de voluntariado para 
unha entidade pública ou privada, puntuarase como máximo até dous puntos: 0,75 
puntos por mes no sector público e 0,50 puntos no privado. Acreditarase en calquera 
caso mediante certificación expedida polo organismo ou entidade que corresponda.  
                    
 

 2. - Formación: Máximo 3 puntos 

 Títulación: Graduado escolar, 2,00 puntos. 

 Galego:  

! Celga 2, 0.25 puntos. 

!  Celga 3, 0,75 puntos. 

! Celga 4, 1,00 punto. 

 

 FASE DE ENTREVISTA: MÁXIMO 3 PUNTOS. 
 

 Consistirá nunha breve exposción polos  aspirantes sobre o contido das funcións 
e actividade do posto de traballo a desempeñar, que estará suxeita as preguntas que lle 
poida formular o tribunal. 

 

 Comprobarase a idoneidade, os coñecementos do posto de traballo, a aptitude, a 
eficacia, así como a súa capacidade de innovación e iniciativa e nivel de 
responsabilidade e cantas circunstancias se precisen para o mellor desenvolvemento das 
funcións. 
 OITAVA. – Cualificación 
 

A cualificación final será a puntuación resultante da suma das obtidas nas diferentes 
fases do concurso. 
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 NOVENA. - Relación de Aprobados, Presentación de Documentos e 
Formalización do Contrato. 
 

Unha vez terminada a cualificación dos aspirantes, o tribunal fará pública a relación de 
aprobados por orde de puntuación no taboleiro de edictos do Concello, precisándose que 
o número de aprobados non poderá pasar o número de prazas vacantes convocadas. Dita 
relación elevarase ao Presidente da Corporación para que proceda ao nomeamento dos 
candidatos propostos e á formalización do correspondente contrato. 
 
 
 Os aspirantes propostos achegarán ante a Administración, dentro do prazo de 
tres días naturais desde que se publique no taboleiro de edictos do Concello, os 
documentos acreditativos das condicións de capacidade e requisitos esixidos na 
convocatoria. 

Quen dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior debidamente 
acreditados, non presentasen a documentación ou da mesma se deducise que carecen 
dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser contratados, quedando anuladas todas as 
actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que puidesen incorrer por falsidade nas 
súas solicitudes de participación. 

O día, hora e lugar para a celebración da entrevista  comunicarase xunto á lista 
definitiva de admitidos. 

 

 DÉCIMA. Incidencias 
 

 As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co 
establecido na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 

 Así mesmo, a Xurisdición competente para resolver as controversias en relación 
cos efectos e resolución do contrato laboral será a Xurisdición Social.  

 Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía administrativa, poderase 
interpoñer polos interesados recurso de reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, 
previo ao contencioso-administrativo no prazo de dous meses ante o Xulgado do 
Contencioso-Administrativo de Lugo, a partir do día seguinte ao de publicación do seu 
anuncio na páxina web municipal (artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, Reguladora 
da Xurisdición Contencioso-Administrativa). 

Publíquese esta convocatoria de probas selectivas e a remisión ás súas correspondentes 
bases na páxina web “concellodechantada.org” e tablón de edictos. 
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 No non previsto nas bases será de aplicación a Lei 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases do Réxime Local; o Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que 
se aproba o Texto Refundido das disposicións legais vixentes en materia de Réxime 
Local; e o Real Decreto Lexislativo 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o Texto 
Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores e os pactos de aplicación ao Persoal 
Funcionario e Convenio Colectivo do Persoal do Concello. 

En Chantada a 09 de febreiro de 2016 

O Alcalde, 

 

 

 

Manuel Lorenzo Varela Rodríguez 


