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CONCELLO DE CHANTADA

Por a Xunta de Goberno Local, de data 10/04/2018, aprobaronse as bases
para a selección e contratación de dous/as auxiliares de policía local neste
Concello durante a temporada de verán, que se transcriben a continuación.
“BASES

POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCIÓN
E CONTRATACIÓN DE DOUS AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL NA
TEMPORADA DE VERÁN DE 2018.
BASES XERAIS
PRIMEIRO
As presentes bases teñen por obxecto establecer as normas e procedemento
xenérico para a selección de dous auxiliares de policía local na temporada de
verán de 2018.
O persoal seleccionado prestará servizos, de carácter temporal, no Concello de
Chantada, sendo o seu cometido levar a cabo as tarefas propias de cada posto
e que se desenvolven nas bases específicas.
As presentes bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia de Lugo, así
como no Taboleiro de edictos de Edictos da Casa Consistorial e na páxina web
municipal: www.concellodechantada.org e nun diario de maior tirada de
Galicia.
Estas Bases son Xerais, polo cal acudiráse a cada convocatoria concreta e
específica regulada a través das Bases Específicas.
SEGUNDO.- NORMAS DE APLICACIÓN.
Serán de aplicación a Lei 7/85, de 2 de abril, Lei Reguladora das Bases do
Réxime Local, o Real Decreto Lexislativo 781/86, de 18 de abril, por o que se
aproba o Texto refundido das disposicións vixentes en materia de réximen
local, o Real Decreto 861/86, de 25 de abril, por o que se regula o réximen de
retribucións dos funcionarios da Administración Local, o Real Decreto
896/1991, do 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e programas
mínimos a que debe axustarse o proceso de selección dos funcionarios da
administración local, a Lei 30/84, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da
función pública, en aqueles preceptos que manteñan a súa vixencia, o Real
Decreto lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto
Refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, o Real Decreto
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Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da
Lei do Estatuto dos Traballadores, a Lei 5/1997, de 22 de xullo, de
Administración Local de Galicia, a Lei 2/2015, de 29 de abril de emprego
público de Galicia, e a Lei 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas; o Decreto lexislativo
2/2015, de 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das
disposicións legais da Comunidade autónoma de Galicia en materia de
igualdade. E de forma supletoria, serán de aplicación o Real Decreto
364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso
do persoal ao servizo da administración xeral do estado e provisión de postos
de traballo e promoción profesional dos funcionarios da administración xeral do
estado, na Lei 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locais, no
Decreto 243/2008, de 16 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 4/2007, de
20 de abril, de coordinación de policías locais, na Orde de 28 de xaneiro de
2009 pola que se determinan as probas de selección, temarios e baremos de
méritos para o ingreso, promoción interna e movilidade nos Corpos de Policías
Locais, para a integración dos vixiantes e auxiliares de policía ou interinos, para
o acceso como vixiantes municipais e a contratación de auxiliares de policía de
tempada; así como demais normativa de aplicación.
TERCEIRO.- REQUISITOS
ASPIRANTES.

XERAIS

QUE

DEBEN

CUMPRIR

OS

A) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto
no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do Emprego Público de Galicia,
permita o acceso ao emprego público.
Poden acceder ao emprego público como persoal laboral en igualdade de
condicións coas persoas de nacionalidade española:
- As persoas que posúan a nacionalidade doutros estados membros da
Unión Europea.
- As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que sexan
cónxuxes de persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros
estados membros da Unión Europea, sempre que non estean separadas
de dereito.
- As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes de
persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados
membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de vinte e un
anos ou maiores de devandita idade dependentes.
- As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes do
cónxuxe non separado de dereito de persoas que posúan a
nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión Europea,
sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores de devandita
idade dependentes.
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Para formar parte nas probas de selección, será necesario:
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-

As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais
celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa
de aplicación a libre circulación de traballadores.

B) Estar en posesión da titulación de esixida en cada caso para cada praza
nos termos sinalados nas Bases Específicas.
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro deberán posuír o documento
que acredite fidedignamente a súa homologación.
C) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha
Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
comunidades autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación
absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos
por resolución xudicial, cando se tratase de acceder ao corpo ou escala de
persoal funcionario do que a persoa fose separada ou inhabilitada.
Non ser condenado/a por delito doloso, nin estar inhabilitado/a para o
exercicio das funcións públicas, nin separado/a de o servizo das
administracións públicas por expediente disciplinario ou resolución xudicial.
Será aplicable, con todo, o beneficio de rehabilitación, segundo as normas
penais e administrativas, que o aspirante deberá acreditar mediante o
correspondente documento oficial.

No caso de nacionais doutros estados, non estar inhabilitado ou en
situación equivalente, nin ser sometido a sanción disciplinaria ou
equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego
público nos termos anteriores.
D) Ter cumpridos os dezaoito anos.
E) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias
para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.
F) Posuír coñecemento do idioma galego, que se acreditará mediante o esixido
para cada praza nas Bases Específicas.
G) Cumprir, no momento da formalización do contrato laboral temporal, os
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No caso do persoal laboral, non ser despedido mediante expediente
disciplinario de ningunha Administración pública ou dos órganos
constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse na
situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase de
acceder á mesma categoría profesional á que se pertencía.
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requisitos esixidos na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades
do persoal ao servizo das administracións públicas.
Os/As aspirantes que viñeran desempeñando unha actividade pública ou
privada, deberán solicitar o recoñecemento de compatibilidade inmediatamente
despois de efectuar a formalización do pertinente contrato de traballo temporal.
De non ser compatible a actividade que viñeran desenvolvendo coa relación
laboral que comeza no Concello de Chantada, os/as aspirantes
seleccionados/as
comprométense
a
renunciar
ao
correspondente
posto/emprego convocado.
H) Os aspirantes que se presenten pola cota de reserva de discapacitados, cando
esta proceda, deberán ter recoñecida a condición legal de persoa con
discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, e deberán
expresalo no formulario de solicitude de participación no proceso selectivo.
Todos os requisitos anteriores deberán posuírse no intre da presentación das
instancias e gozar dos mesmos durante o procedemento de selección, así
como en cada suposto nos que os/as seleccionados/as sexan requiridos/as
para prestar os seus servizos neste Concello.

Os/As interesados/as dirixirán as solicitudes, no modelo oficial que se publica
como Anexo destas bases e que tamén se facilitará nas Oficinas
administrativas do Concello de Chantada e na súa páxina Web, ao Sr.Alcalde
do Concello de Chantada, requirindo tomar parte nas correspondentes probas
de selección, nas que os aspirantes farán constar que reúnen as condicións
esixidas nas presentes bases xerais e nas bases específicas para a praza que
se opte, ao Sr. Alcalde-Presidente deste Concello.
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral deste Concello ou nalgún dos
lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas
As solicitudes que non se presenten no Rexistro Xeral do Concello, e se fagan
a través doutros medios sinalados na Lei 39/2015, deberán comunicalo
mediante fax ao núm. 982.462 102, remitindo copia anexa da solicitude de
participación no proceso selectivo. Serán excluídas todas aquelas solicitudes
que non remitiran este avance ao fax citado.
O prazo de presentación será de 5 días hábiles, contados dende o día seguinte
ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
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CUARTO.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
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A solicitude de participación no proceso selectivo, deberá ser cumprimentada
debidamente polos aspirantes.
Se o día en que finalice o prazo de presentación de instancias fose inhábil o
prazo rematará o primeiro día hábil seguinte.
QUINTO.DOCUMENTACIÓN
QUE
NECESARIAMENTE Á SOLICITUDE.

DEBERÁ

ACOMPAÑAR

5.1.- COPIA COTEXADA DO DNI OU PASAPORTE.
Ademais, os/as aspirantes estranxeiros/as, deberán presentar documentos que
acrediten que son nacionais da Unión Europea ou dalgúns dos Estados aos
cales, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e
ratificados por España, sexan de aplicación a libre circulación de traballadores.
5.2.- COPIA COTEXADA DA TITULACIÓN ESIXIDA EN CADA POSTO
CONCRETO.
5.3.-COPIA COTEXADA DA TARXETA CO NÚMERO DE AFILIACIÓN Á
SEGURIDADE SOCIAL.
5.4.- COPIA COTEXADA DO TÍTULO DE GALEGO ESIXIDO EN CADA
POSTO CONCRETO.

5.6.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SEGUNDO O ANEXO.
5.7.- OS ASPIRANTES CON DISCAPACIDADE DEBERÁN FACELO
CONSTAR NA SOLICITUDE, CO FIN DE FACER AS ADAPTACIÓNS DE
TEMPO E MEDIOS NECESARIOS, PARA GARANTIR A IGUALDADE DE
OPORTUNIDADES CO RESTO DOS ASPIRANTES. Os interesdados deberán
formular petición expresa de participar no proceso de selección polo turno de
discapacidade (cando este estivese previsto) debendo aportar o dictame
técnico facultativo emitido polo órgano técnico de calificación do grado de
discapacidade, acreditando a/s deficiencia/s que deran orixe ó grado de
discapacidade reconocido, a efectos de que o tribunal poida valorar a
procedencia ou non da concesión da adaptación solicitada.
5.8.- CERTIFICADO MÉDICO ACREDITATIVO DE NON PADECER
ENFERMIDADE OU DEFECTO FÍSICO QUE IMPIDA EXERCELA FUNCIÓN
PROPIA A DESENROLAR E DE ESTAR APTO PARA A REALIZACIÓN DAS
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5.5.- COPIA COTEXADA DO CARNÉ DE CONDUCIR, DE SER NECESARIO.
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PROBAS FÍSICAS CITADAS NA CONVOCATORIA. No certificado médico
deberase expresar claramente por parte do facultativo que o aspirante non
padece enfermidade ou defecto físico que lle impida exercer a función propia
de Auxiliar da Policía Local así como de estar apto para a realización das
probas físicas citadas nas bases específicas da convocatoria.
SEXTO.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN.
De acordo co establecido no artigo 59 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do
emprego público de Galicia, en relación co artigo 60 do Texto Refundido da Lei
do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo real Decreto
Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, os órganos de selección serán colexiados
e a súa composición deberá axustarse aos principios de imparcialidade e
profesionalidade dos seus membros, e de paridade entre mulleres e homes no
conxunto das convocatorias da oferta de emprego público respectiva.
En ningún caso poden formar parte dos órganos de selección o persoal de
elección ou de designación política, persoal funcionario interino ou laboral
temporal, o persoal eventual, nin as persoas que no cinco anos anteriores á
publicación da convocatoria realizasen tarefas de preparación de aspirantes a
probas selectivas ou colaborasen durante ese período con centros de
preparación de opositores.
A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non
podendo ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén.

1) Presidente: Un funcionario ou persoal laboral fixo dunha administración.
2) Secretario: Un funcionario da Corporación, que actuará con voz e sen voto.
3) Tres Vogais: Entre funcionarios ou persoal laboral fixo dunha
administración.
Os órganos de selección actúan con plena autonomía no exercicio da súa
discrecionalidade técnica e os seus membros son persoalmente responsables
da transparencia e obxectividade do procedemento, da confidencialidade das
probas e do estrito cumprimento das bases da convocatoria e dos prazos
establecidos para o desenvolvemento do proceso selectivo. As dúbidas ou
reclamacións que poidan orixinarse coa interpretación da aplicación das bases
da presente convocatoria, así como o que deba facerse nos casos non
previstos, serán resoltas polo Tribunal, por maioría.
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A composición do Tribunal será predominantemente técnica e os vogais
deberán posuír titulación ou especialización iguais ou superiores ás esixidas
para o acceso ás prazas convocadas; e estará constituído por:
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O tribunal poderá dispor a incorporación, ós seus traballos, de asesores
especialistas, quenes se limitarán ó exercizo 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 señor
alcalde, cando concorran neles algunha das circunstancias previstas nos
artigos 23 e 24 da Lei 40/15, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas.
O/A presidente/a do tribunal poderá requirir ós membros do mesmo,
declaración expresa de non atoparse incursos en causa de abstención nas
circunstancias previstas nos citados artigos da Lei 40/15. Así mesmo, os/as
aspirantes poderán recusar ós membros do tribunal cando concorran as
circunstancias previstas no presente parágrafo.
O tribunal non poderá actuar ou constituírse sen a presenza polo menos de tres
dos seus membros con dereito a voto, sendo imprescindible en todo caso a
asistencia do/a presidente/ e do/a secretario/a. O tribunal actuará con suxeición
ás bases de convocatoria, quedando facultado para resolver cantas cuestións
se susciten na súa interpretación.
O Tribunal de selección constituirase na data que designe o Sr. Alcalde. Na
sesión constitutiva adoptaranse as decisións pertinentes para o correcto
desenvolvemento do proceso selectivo.

Os membros do Tribunal de selección, así como os asesores ou colaboradores
que puideran incorporarse a este, so terán dereito, pola súa concorrencia ás
distintas sesión que se produzcan en distintos días, a percibir as axudas de
custo por asistencia de conformidade co previsto no Real Decreto 462/2002, de
24 de maio, sempre e cando exista una proba no proceso de selección.
SÉPTIMO.- SISTEMA DE SELECCIÓN.
O sistema de selección será o de oposición.
‒ FASE DE OPOSICIÓN:
Consistirá na realización das probas previstas nas bases específicas.
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PAGAMENTO DE ASISTENCIAS E GASTOS DE DESPRAZAMENTO DOS
MEMBROS DO TRIBUNAL.
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A puntuación total de cada aspirante virá determinada pola suma dos puntos
acadados nas distintas probas.
De acordo co artigo 49 do Decreto lexislativo 2/2015, de 12 de febreiro, polo
que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade
autónoma de Galicia en materia de igualdade, de existir méritos iguais entre
dúas ou máis persoas candidatas, serán admitidas as mulleres, salvo si
considerando todas as circunstancias concurrentes nas persoas candidatas de
ambos sexos existen motivos non discriminatorios para preferir o home. No
caso de persistir o empate resolverase por sorteo en presenza das afectadas.
Os aspirantes serán convocados en chamamento único, sendo excluídos da
oposición quen non comparezan, salvo causa de forza maior debidamente
acreditada e libremente apreciada polo Tribunal.
En calquera momento o Tribunal poderá requirir aos opositores para que
acrediten a súa personalidade.
Os candidatos deberán acudir provistos do DNI ou, na súa falta, pasaporte ou
carné de conducir.

Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía ditará resolución no
prazo máximo de 2 días hábiles, coa lista provisional de admitidos e excluídos.
En devandita resolución, que se publicará no Taboleiro de edictos do Concello
e na páxina web do Concello de Chantada, farase constar a causa da exclusión
e concederase un prazo de tres días hábiles para que polos interesados
póidanse formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a
exclusión (non para alegar novos méritos non alegados até entón).
Finalizado o prazo de reclamacións e emendas, e resoltas as mesmas, a
Autoridade ou órgano convocante elevará a definitivas as listas de admitidos e
excluídos mediante Resolución que se publicará igualmente no Taboleiro de
edictos do Concello e na páxina web do Concello de Chantada. Dita
publicación servirá de notificación a efectos de impugnacións e recursos. Na
mesma resolución indicarase a data, lugar e hora de comezo das probas.
Ademais farase constar cos resultados de cada un dos exercicios, os sucesivos
chamamentos e convocatorias, e en definitiva calquera decisión que adopte o
Tribunal de selección e que deba coñecer o persoal aspirante até a finalización
das probas selectivas, exporanse nos locais onde se celebrou o exercicio
anterior ou nos que se sinalen no último anuncio, bastando dita exposición, na
data que se inicie, como notificación para todos os efectos.
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OITAVO.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN.
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Todas as notificacións que se realicen respecto ó presente procedemento de
selección, levaranse a cabo exclusivamente, de acordo co establecido no art.
45 da Lei 39/2015, do 2 de outubro, do Procedemento Administrativo Común
das administración publicas, a través de publicacións no taboleiro de edictos e
na páxina web do Concello de Chantada.
NOVENO.- RELACIÓN
DOCUMENTOS.

DE

APROBADOS

E

PRESENTACIÓN

DE

Concluídas as probas, elevarase ao órgano competente proposta de
candidatos.
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.

-

Fotocopia do DNI, que se deberá presentar acompañada do orixinal para
a súa compulsa.

-

Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade nin
defecto físico que impida o desempeño das funcións propias do posto.
No certificado médico deberase expresar claramente por parte do
facultativo que o/a aspirante non padece enfermidade ou defecto físico
que lle impida exercela función propia de auxiliar de policía local, asi
como de estar apto para a realización das probas físicas citadas nas
bases da convocatoria, salvo que xa se houbese presentado con
anterioridade.

-

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

-

Copia autenticada ou fotocopia (que se deberá presentar acompañada
do orixinal para a súa compulsa) do título académico esixido ou
certificación académica dos estudios realizados.

-

Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social e número de conta bancaria.

O prazo de presentación será de 2 días hábiles contados a partir do día
seguinte á publicación da proposta de selección no taboleiro de edictos, prazo
que non poderá ser obxeto de ampliación en ningún caso.
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O/A aspirante proposto/a presentará no Rexistro Xeral do Concello de
Chantada a seguinte documentación:
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DÉCIMO.- BOLSA DE TRABALLO
Os aspirantes que teñan superado a fase de oposición pero que non contaron
coas mellores puntuacións e polo tanto non foron seleccionados para as prazas
ofertados pasaran a formar unha lista de reserva por orde de puntuación para
cubrir eventuais vacantes dos seleccionados durante o período do contrato que
nunca se estenderá mais aló do 30 de setembro de 2018.

O integrante da bolsa que obteña un contrato de traballo co Concello causará
baixa na bolsa, e unha vez que finalice o seu contrato de traballo co Concello
volverá causar alta na bolsa de emprego no posto da mesma que lle
corresponda en relación cos puntos obtidos.
A renuncia a un posto de traballo ofertado suporá o pase do aspirante ao último
lugar da bolsa de emprego, salvo que concorra unha das seguintes
circunstancias:
-

Parto, baixa por maternidade ou situacións asimiladas.
Enfermidade grave que impida a asistencia ao traballo, sempre que se
acredite debidamente.
Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia ao
traballo.

Reservarase unha cota do sete por cento das vacantes para ser cubertas entre
persoas con discapacidade, considerando como tales as definidas no apartado
2 do artigo 4 do texto refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con
discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, sempre que superen os procesos
selectivos e acrediten a súa discapacidade e a compatibilidade co desempeño
das tarefas.
A reserva do sete por cento realizarase de maneira que, polo menos, o dous
por cento das prazas ofertadas o sexa para ser cubertas por persoas que
acrediten discapacidade intelectual e o resto das prazas ofertadas o sexa para
persoas que acrediten calquera outro tipo de discapacidade.
Cada Administración Pública adoptará as medidas precisas para establecer as
adaptacións e axustes razoables de tempos e medios no proceso selectivo e,
unha vez superado devandito proceso, as adaptacións no posto de traballo ás
necesidades das persoas con discapacidade.
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UNDÉCIMO.- PERSOAS CON DISCAPACIDADE.
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DUODÉCIMO.- RECURSOS.
As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade
co establecido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas.
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 interpor polo 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 ou, a partir do día seguinte ao
de publicación do seu anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

ANEXO I TEMARIO

1. O municipio. Concepto e elementos. Competencias municipais. A
organización e funcionamento do municipio. O Pleno. O alcalde. A Xunta de
Goberno Local. Outros órganos municipais.
2. Ordenanzas, regulamentos e bandos. Clases e procedemento de
elaboración e aprobación.
3. A licenza municipal. Tipos. Actividades sometidas a licenza. Tramitación.
4.Lei de coordinación das policías locais de Galicia e normas de
desenvolvemento.

Réxime

disciplinario:

disposicións

xerais

e

faltas
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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 Texto Refundido das disposicións legais vixentes en
materia de Réxime Local, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 781/1986, de
18 de abril; e no Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores,
aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro e os pactos de
aplicación ao Persoal Funcionario e Convenio Colectivo do Persoal do
Concello, así como as normas aplicables ao persoal laboral contidas no Texto
Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado por Real
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro e na Lei 2/2015, de 29 de abril, do
Emprego Público de Galicia.
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disciplinarias.
5. A actividade da policía local como policía administrativa I: consumo.
Abastos. Mercados. Venda ambulante. Espectáculos e establecementos
públicos.
6. A actividade da policía local como policía administrativa II: urbanismo.
Infraccións e sancións. A protección ambiental: prevención e calidade
ambiental, residuos e disciplina ambiental.
7. Delitos e delitos leves. Circunstancias modificativas da responsabilidade
criminal. Persoas responsables: autores e cómplices.
8. Delitos contra a seguranza viaria. Faltas cometidas con ocasión da
circulación de vehículos de motor. Lesións e danos imprudentes.
9. Lei de seguranza viaria. Regulamentos de desenvolvemento. Estrutura e
conceptos xerais.
10. Normas xerais de circulación: lugar na vía, velocidade, prioridade de paso,
cambios

de

dirección

e

sentido.

Adiantamentos.

Parada

e

estacionamento.Vehículos e transportes especiais. Cinto e casco de
seguranza.
11. Circulación por zonas peonís. Comportamento en caso de emerxencia.
Sinais de circulación. Clasificación e orde de prioridade. Carencia do seguro
obrigatorio.
e de servizo. O auxiliar de policía e as súas funcións. Responsabilidades do
auxiliar de policía.
ANEXO
II.
BASES
ESPECÍFICAS
DOS
POSTOS/EMPREGOS
DENOMINADOS AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL NA TEMPORADA DE
VERÁN DE 2018.
1.- Obxecto da convocatoria: é obxecto das presentes bases a selección
para a contratación laboral temporal de dous/as auxiliares da Policía Local
deste Concello, co obxecto de atender as necesidades propias da época
estival, apoiando ó corpo da Policía Local.
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12. A policía como servizo público. A policía local como policía de proximidade
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2.- Relación xurídica co Concello: Persoal laboral temporal a xornada
completa por acumulación de tarefas, exercendo as funcións de auxiliares de
policía local (grupo equivalente C2) e por mor da temporada de verán do ano
2018. Os servizos prestaranse durante tres meses.
A xornada será de luns a domingo cos descansos semanais establecidos por
lei. As quendas estableceranse de acordo o que estableza a xefatura do corpo.
A retribución será de 1.125,00€ brutos mensuais; co seguinte desglose:
Salario bruto ...........................................
( Salario base 964,29 + 160,71 p.p. extra)
Seguridad social cuota empresa ...............
Indemnización fin contrato .........................

1125,00 €/mes
390,38 €/mes
37.50 €/mes traballado

3.- Funcións: As correspondentes e propias dos auxiliares da policía local, e
as asinadas polo Alcalde da Corporación concellerías delegadas que garden
relación coa materia.
4.- Requisitos imprescindibles:

-Estar en posesión do Curso básico esixido para auxiliares de policía local,
organizado pola Academia Galega de Seguridade Pública ou, no suposto de
non telo, compromiso de realizado si sae seleccionado/a para o posto de
traballo; aqueles/as que xa tivesen participado e obtivesen certificado de
asistencia a dito curso, estarán exentos/as desta obriga por un período de catro
anos, de acordo co previsto no artigo 48.2 do Decreto 243/2008, que
desenvolve a Lei 4/2007, de coordinación de policías locais. É dicir, non terán a
obriga de facelo curso as persoas que o tivesen superado nos últimos catro
anos.
-Posuíren unha estatura mínima de 1.65 m para os homes e de 1.60 m para as
mulleres. Este requisito comprobarase antes de dar comezo á realización das
probas físicas.
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-Celga 3 ou equivalente. Se non se pode acreditar este requisito concreto,
poderase acceder ó proceso selectivo, pero será necesario superar a
realización dunha proba de lingua galega, nos termos sinalados no apartado da
fase de oposición.
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5.- Titulación requerida. Para a contratación como persoal auxiliar de da
Policía Local requerirase a certificación de haber superado a educación
secundaria obrigatoria, título de graduado escolar ou equivalente,
correspondente ó grupo C, subgrupo C2, do TREBEP.
7.- Sistema selectivo: oposición.
A) Fase de oposición. De carácter eliminatoria.
Para a realización das probas de capacitación física é obrigatorio que
tódolos/as aspirantes asistan provistos/as de roupa e calzado deportivo.
De acordo co previsto no artigo 47 do Decreto 243/2008, do 16 de outubro, as
probas para a selección de auxiliares contratados polos concellos, son as que
se describen a continuación.
A.1.

Comprobación da estatura e probas de aptitude física.

- Comprobación da estatura. Ao comezo realizarase o control da estatura
dos/as aspirantes. Os mínimos son os que rexen para o ingreso nos corpos de
policía local: 1,65 metros para os homes e 1,60 metros para as mulleres.

PROBAS FÍSICAS
de apto os aspirantes deberán acadar as marcas mínimas ou non superar as
máximas que se establecen para cada proba.
A.1.1.

Potencia tren inferior: salto vertical.

Realizarase nun ximnasio ou lugar semellante con chan horizontal e
cunha parede vertical e lisa. O aspirante colocarase en posición de
partida, en pé, de lado xunto a unha parede vertical, cun brazo
totalmente estendido cara a arriba e sen levantar os calcañares do
chan, e marcará cos dedos a altura que alcanza nesa posición.
O exercicio executarase, separándose 20 centímetros da parede e
saltando tan alto como poida, marcando novamente coas dedas o
nivel alcanzado.
CONCELLO DE CHANTADA
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As probas físicas cualificaranse de apto/non apto. Para obter a cualificación
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Para a correcta realización da proba deberanse observar as seguintes regras:
-Pódense mover os brazos e flexionar o tronco e os xeonllos, pero non se
pode separar do chan ningunha parte dos pés antes de saltar.
-Hai que realizar o salto cos dous pés ao mesmo tempo.
-Permítense dous intentos, só aos aspirantes que fagan nulo no primeiro.
A distancia entre a marca feita desde a posición de partida e a acadada co
salto deberá ser igual ou superior á mínima (en centímetros) establecida no
seguinte cadro para cada sexo e grupo de idade.
PROBA tren inferior 18 – 36 anos

37 – 48 anos

49 anos ou máis

HOMES

41 cm

33 cm

29 cm

MULLERES

32 cm

28 cm

25 cm

A.1.2.

Resistencia xeral: carreira de 1.000 metros lisos.

Realizarase en pista de atletismo ou en calquera zona totalmente chaira de
terreo. O/a aspirante colocarase na pista no lugar indicado. A posición de
saída realizarase en pé. Só se permite un intento.

A proba consistirá en correr a distancia de 1.000 metros no tempo máximo
(em minutos) que se recolle na seguinte táboa para cada sexo e grupo de
idade:
PROBA resistencia

18 – 36 anos

37 – 45 anos

46 anos ou máis

HOMES

4,30’

5,00’

5,15’

MULLERES

5,00’

5,30’

5,45’

2.Proba de coñecementos.
A proba de avaliación dos coñecementos dos/as aspirantes deberá amosar o
dominio dos contidos do temario que se inclúe no anexo I. Consistirá na
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O/a aspirante que abandone a carreira quedará excluído.
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contestación por escrito dun cuestionario de 50 preguntas tipo test, con 4
alternativas de resposta cada unha, que serán propostas polo tribunal. Os/as
aspirantes disporán dun tempo máximo dunha hora para a súa realización. A
proba cualificarase polo tribunal de cero a dez puntos, sendo preciso acadar
cinco puntos como mínimo, para non quedar eliminado/a.
A cualificación farase atendendo a seguinte fórmula: N=(A-F/3)/5.
Sendo N= nota final da proba; A= preguntas acertadas; F= preguntas erradas
ou non respostas.
3.Coñecemento da lingua galega.
O Tribunal valorará o nivel do coñecemento da lingua galega dos aspirantes,
mediante unha proba que se calificará de cero a tres puntos, sendo necesario
conseguir como mínimo unha puntuación de un con cinco puntos para
superala.
Estarán exentos da realización deste exercicio os aspirantes que presenten
xunto coa instancia para poder participar no proceso selectivo, a acreditación
de ter superado o Celga 3.

Establecida a puntuación final de cada aspirante, elaborarase unha listaxe
destes/as baseándose na súa puntuación e por orde decrecente, resultando
aprobados/as os/as que, tendo en conta o número de prazas, obtivesen as
notas máis altas. Publicarase no taboleiro de anuncios do Concello en na súa
páxina web.

ANEXO . MODELO DE INSTANCIA
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8.- Relación de aprobados.

17

CONCELLO DE CHANTADA
D./Dª _________________________________________________________, con DNI núm.
_________________________, número de teléfono ______________________, con domicilio
a

estes

efectos

en

____________________________________________________________________________
__________________________________________________,e

dirección

de

correo

electrónico ____________________________________________________, expón:
Que, unha vez informado/a da convocatoria feita polo Concello de Chantada para cubrir, como
persoal laboral de duración determinada, dúas prazas de auxiliar de policía local na temporada
de verán.
Tendo en conta que reúne os requisitos previstos nas bases da convocatoria, solicita participar
no proceso selectivo para o que achego a documentación sinalada con unha (X):
Copia cotexada da titulación esixida.
Copia cotexada do titulo de galego.
Copia compulsada do DNI ou documento que proceda no suposto de estranxeiros.

Copia cotexada do carné de conducir, se procede
Declaración responsable
Copia cotexada da tarxeta co número de afiliación á seguridade social.
Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico
que impida exercela función propia a desenrolar e de estar apto para a realización das
probas físicas citadas na convocatoria.
Outra previstas nas Bases……………………………………………………….

En _______________________, a ______ de _____________ de 2018.
O/A Solicitante
Asdo. ____________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CHANTADA

ANEXO V. MODELO DE DECLARACIÓN XURADA

D./Dª _________________________________________________________, con DNI núm.
_________________________, número de teléfono ______________________, con domicilio
a

estes

efectos

en
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……………………………………………………………..
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____________________________________________________________________________
__________________________________________________,e

dirección

de

correo

electrónico ____________________________________________________,
DECLARA baixo xuramento ou promete, aos efectos de ser admitido/a no proceso selectivo para o
ingreso na lista previa na categoría de auxiliar de policía local, convocada polo Concello de Chantada e,
no seu caso, aos efectos da formalización do correspondente contrato de traballo, que:
A) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administración
pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas, nin acharse
na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos
públicos por resolución xudicial.
Non ser condenado/a por delito doloso, nin estar inhabilitado/a para o exercicio das funcións
públicas, nin separado/a de o servizo das administracións públicas por expediente disciplinario
ou resolución xudicial. Será aplicable, con todo, o beneficio de rehabilitación, segundo as normas
penais e administrativas, que o aspirante deberá acreditar mediante o correspondente
documento oficial.
No caso do persoal laboral, non ser despedido mediante expediente disciplinario de ningunha
Administración pública ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades
autónomas, nin acharse na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se tratase de acceder á mesma
categoría profesional á que se pertencía. No caso de nacionais doutros estados, non estar
inhabilitado ou en situación equivalente, nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente
que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.
B) Non atoparse incurso/a nas causas de incapacidade previstas na lexislación vixente.
C) Cumpro os requisitos esixidos na Lei 53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do
persoal ao servizo das administracións públicas.
En _______________________, a ______ de _____________ de 2018.
O/A Solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE CHANTADA ”
O que se fai público para os efectos oportunos.
Chantada, a: Data da sinatura electrónica.
O Alcalde,
Asdo.: Manuel L. Varela Rodríguez.
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Asdo. ____________________________

