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BASES PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL CON CARACTER
URXENTE  PARA CUBRIR DÚAS PRAZAS DE LIMPADORES/AS DO COMPLEXO
TURÍSTICO O CORGO, POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FÚTBOL, CASA
REITORIAL E OUTRAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.

Primeira: Obxecto da convocatoria.

O obxecto das presentes bases é regula-la contratación de unha praza de persoal laboral
tempral LIMPADORES/AS DO COMPLEXO TURÍSTICO O CORGO,
POLIDEPORTIVO, CAMPO DE FÚTBOL, CASA REITORIAL E OUTRAS
INSTALACIÓNS MUNICIPAIS, con caracter urxente acreditado no expediente.  

Segunda: Modalidade e duración do contrato.

A contratación realizaranse a través da modalidade de contrato de obra ou servizo,
regulada no artigo 15.1 a) do RD lexislativo 1/1995, do 24 de marzo polo que se aproba o
Texto Refundido do Estatuto dos/as Taballadores/as, a xornada completa. A duración da
obra ou servizo será segundo as necesidades do servizo, aplicando en cada caso a
temporalidade derivada das consignacións orzamentarias que resulten de aplicación.

Terceira: Requisitos dos aspirantes.

Para participar nas probas selectivas os aspirantes deberán reunir os requisitos que a
continuación se indican, referidos todos e cada un deles á data de remate do prazo de
presentación de solicitudes e deberán manterse durante todo o proceso selectivo:

  
a) Ser español ou nacional dalgún dos estados membros da Unión Europea ou nacional

dalgún estado en que en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión
Europea e ratificados por España sexa de aplicación a libre circulación de
traballadores. Tamén poderá participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, o
cónxuxe dos españois e dos nacionais doutros estados membros da Unión Europea,
e o dos nacionais dalgún estado en virtude dos tratados internacionais celebrados
pola Unión Europea e ratificados por España cando sexa de aplicación a libre
circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así
mesmo, coas mesmas condicións  poderán participar os seus descendentes e os do
seu cónxuxe sempre que non estean separados de dereito, sexan menores de vinte
e un anos ou maiores da dita idade dependentes.

Muiños 28 de Xuño de 2018
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AMPLIACION BOLSA DE EMPREGO LIMPADORES/AS C.T. DEPORTIVO DE O CORGO
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b) Ter cumpridos os 18 anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de
xubilación forzosa.

c) Posuir capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas, é dicir, non
padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíciquica
incompatible co desempeño das correspondentes funcións.

d) Non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, ás
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o
exercicio das funcións públicas. No caso de ser nacional doutro Estado, non estar
inhabilitado ou en situación equivalente, nin estar sometido a sanción disciplinaria ou
equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso ao emprego
público.

e) Non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na
lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das
administracións públicas.

f) Non ter antecedentes por delitos de natureza sexuais. Aos efectos de dar
cumprimento ao establecido na Lei 26/2015, de 28 de xullo, de modificación do
sistema de protección á infancia e a adolescencia, e a lei 45/2015 de voluntariado
para Traballar con Menores, o candidato presentará unha autorización para que o
concello de Muños solicite e recolla en nome do candidato do Rexistro Central de
Delincuentes Sexuais, a información relativa á carencia de antecedentes por delitos
de natureza sexual. (Anexo III). 

Cuarta: Sistema de selección.

O procedemento de selección consistirá nunha entrevista  que versará sobre as
características do posto de traballo, experiencia laboral dos/as aspirantes e características
persoales e sociolaborales dos mesmos.

A entrevista realizarase en galego a efectos de acreditar o coñecemento da lingua
galega.

Quinta: Documentación a presentar.

As solicitudes formalizaranse no modelo de instancia (Anexo I) que se xunta a estas bases
e deberán presentarse ben  no Rexistro Xeral do Concello, correo certificado ou rexistros
da administración xeral ou autonómica, durante o prazo de cinco días naturais, contados a
partir do día seguinte ao da publicación destas bases  na Páxina Web
(concellomuinos.com) e no Taboleiro de Anuncios do Concello, sendo o horario de
presentación da documentación o seguinte: 

De non presentarse as solicitudes no Rexistro Xeral Municipal, os/as interesados/as, na
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mesma data de presentación da documentacion deberán comunicalo mediante telegrama
durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias. Actuarase de igual xeito, no
caso de ser presentada a solicitude noutra Administración Pública.
 
O horario de presentación de documentación serán nos rexistros durante o periodo hábil
de presentación de 9:00 a 14:00 horas.
Xunto coa instancia deberá achegarse a seguinte documentación:
a) Copia compulsada do documento que acredite a súa nacionalidade.
b) Declaración de non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade
recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ao servizo das
administracións públicas, de non padecer enfermidade ou defecto físico/psíquico, que lle
impida o desempeño das funcións ou tarefas correspondentes a praza á que se opta e de
non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, ás
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o exercicio
das funcións públicas; no caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado ou en
situación equivalente, nin estar sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o aceso ao emprego público. (Anexo II).
c) Autorización para que o concello de Muños solicite en nome do candidato do Rexistro
Central de Delincuentes Sexuais, a información relativa á carencia de antecedentes por
delitos de natureza sexual. (Anexo III). 
d) Os/as solicitantes deberán aboar as taxas establecidas na ordenanza municipal de
aplicación, segundo o artigo 4, 4.2.1) Persoal laboral temporal e funcionarios interinos:
10,00 €, incorporando a súa solicitude a acreditación do abono. ( nº conta : ES13 2080
0442 1131 1000 0025).

Sexta. Tribunal cualificador.

Presidente/a : D.Santiago Mansilla Vázquez; secretario – interventor do Concello de Cea.

Secretario/a : Dª Ana Mª Antúnez Pérez, Técnico en asistencia xurídico e de urbanismo do

Concello de Muiños.

Vogais: Dª M ª Carmen Domínguez Pérez, Traballadora Social do Concello de Muiños.

A abstención e recusación dos membros do Tribunal Cualificador aterase ao disposto na 
Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Para a válida constitución e actuación do Tribunal Cualificador requirirase a presenza de
mais da metade dos seus membros, titulares ou suplentes, e sempre a do Presidente/a e
a do Secretario/a.

O Tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os acordos
necesarios para a boa orde do proceso selectivo. As decisións adoptaranse por maioría
dos votos dos membros presentes e en caso de empate decidirá o voto 

Séptima: Procedemento de selección.

Logo de finalizar o prazo de presentación de instancias, por resolución de Alcaldía
aprobarase a lista de admitidos/as e excluídos/as, que se fixará no taboleiro de anuncios,
concedéndose un prazo de dous días hábiles para reclamacións ou corrección de erros.
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O tribunal resolverá as reclamacións que se presenten, elevará –no seu caso- a definitiva
a lista de admitidos/as e excluídos/as pubicando a hora e data de realización da proba.
Todas as notificacións que se realicen respecto ao presente procedemento de selección,
levaranse a cabo, a través de publicacións no taboleiro de anuncios do Concello. 
Para o caso de empate na puntuación final, resolverase por sorteo.
O ditaminado polo tribunal someterase á Alcaldía para a decisión que proceda mediante
resolución, que será publicado no taboleiro de edictos do Concello.

Oitava. Incidencias

O tribunal quedará autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os

acordos necesarios para o bo orde das probas en todo o non previsto nestas bases.

Novena. Recursos.

As presentes bases e demais actos administrativos que se deriven do proceso selectivo
poderán ser impugnados polos interesados utilizando os medios previstos na Lei 39/2015
do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

O Alcalde.- Asdo. Plácido Alvarez Dobaño

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE A MARXE
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ANEXO I.

MODELO DE INSTANCIA.

SOLICITUDE PARA PARTICIPAR NO PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL PARA A

PRAZA: LIMPADORES/AS DO COMPLEXO TURÍSTICO O CORGO, POLIDEPORTIVO, CAMPO

DE FÚTBOL, CASA REITORIAL E OUTRAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS.

DATOS DO/DA SOLICITANTE.

NOME APELIDOS

DNI/NIE DATA DE NACEMENTO

DIRECCIÓN 

POBLACIÓN PROVINCIA

TELÉFONO E-MAIL

DECLARO:

1.Que vistas as bases específicas de selección que rexen esta convocatoria, considero que reúno todos e cada un

dos requisitos esixidos e, polo tanto, solicito ser incluído no proceso selectivo.

2.Relación de méritos que aporto:

� Copia compulsada do DNI ou documento que proceda no suposto de estranxeiros. .  

� Declaración responsable

� Xustificante pago taxa.

Muiños,                de                    de 2018

Sinatura,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUIÑOS.
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ANEXO II.

DECLARACIÓN XURADA.

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL PARA A

PRAZA DE:

 LIMPADORES/AS DO COMPLEXO TURÍSTICO O CORGO, POLIDEPORTIVO, CAMPO DE
FÚTBOL, CASA REITORIAL E OUTRAS INSTALACIÓNS MUNICIPAIS

D./Dª. ______________________________________________________________________, con

DNI núm. ___________________________, con domicilio a efectos de notificación en

___________________________________________________________________________, 

DECLARA

baixo xuramento ou promete, aos efectos de ser admitido no proceso selectivo arriba indicado:

�non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos na lexislación vixente sobre

incompatibilidades do persoal ao servizo das administracións públicas,

�non padecer enfermidade ou defecto físico/psíquico, que lle impida o desempeño das funcións ou tarefas

correspondentes a praza á que se opta e

�non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ao Estado, ás Comunidades

Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado para o exercicio das funcións públicas;

�e no caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin estar

sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o

aceso ao emprego público.

En Muiños, a de de 2018.

O/A solicitante,

Asdo: _________________________________.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUIÑOS
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ANEXO III.-MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE Á QUE SE REFIRE A
CLÁUSULA TERCEIRA, PARÁGRAFO F) DAS BASES QUE REXEN O

PROCEDEMENTO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN TEMPORALDE DOUS/DUAS
 LIMPADORES/AS DO COMPLEXO TURÍSTICO O CORGO, POLIDEPORTIVO,

CAMPO DE FÚTBOL, CASA REITORIAL E OUTRAS INSTALACIÓNS
MUNICIPAIS  .

D./Dª____________________________________________________________________

________________

con DNI nº ______________________, e domicilio particular a efectos de notificaciones

en: 

Rúa: _______________________________________ nº _______ esc_____ piso______

porta____________ 

Municipio________________C.P__________________Provincia_________________

Teléfono móbil:____________ 

Email: __________________________________________

Aos efectos de dar cumprimento ao establecido na Lei 26/2015, de 28 de xullo, de

modificación do sistema de protección á infancia e a adolescencia, e a lei 45/2015 de

voluntariado para Traballar con Menores,

 

AUTORIZO a D/Dª ANA MARIA ANTUNEZ PEREZ na súa condición de director/ xerente/

administrador/ xestor da entidade CONCELLO DE MUÑOS para que solicite no meu nome

do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais, a información relativa á carencia de

antecedentes por delitos de natureza sexual. 

Muiños, ____ de _______________de 2018

Asdo. ________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE MUIÑOS
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