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AdministrAción LocAL
municipAL
Vilasantar

Bases convocatoria concurso oposición para contratación laboral temporal dous peóns programa PEL-Concellos 2022

Bases PEL Vilasantar 2022

Anuncio: Bases convocatoria concurso oposición para contratación laboral temporal dous peóns programa PEL-Conce-
llos 2022 de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia 
da Coruña Liña 1.1 do Plan de emprego local (PEL) Deputación Provincial da Coruña aprobadas mediante Decreto da 
Alcaldía do Concello de Vilasantar nº 63/2022 de data 16/03/22.

1.- Obxecto da Convocatoria:

O obxecto da presente convocatoria é a contratación laboral temporal, mediante concurso oposición, de dous peóns 
para programa PEL-Concellos 2022 de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos munici-
pais nos concellos da provincia da Coruña Liña 1,1 do Plan de emprego local (PEL) BOP 18 27/01/2022 e BOP 22 do 
02/02/2022.

2.- Normativa aplicable:

Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local; 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; Lei 5/1997, de 22 de 
xullo, de Administración Local de Galicia; Real Decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto 
Refundido da Lei do Estatuto dos traballadores; Decreto 95/1991, do 20 de marzo pola que se aproba o regulamento de 
selección de persoal da Comunidade Autónoma de Galicia; Lei 30/84, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública; Real Decreto 2720/1998, de 18 de decembro, polo que se desenvolve o artigo 15 do Estatuto dos 
Traballadores en materia de contratos de duración determinada; Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, de regras básicas 
e programas mínimos a que se debe axusta-lo procedemento de selección dos funcionarios da Administración Local; e 
supletoriamente,o Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral de ingreso do persoal 
ó servizo da Administración Xeral do Estado. Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas. Lei 40/2015, de Réxime Xurídico do sector Público. Como máximo a contratación será ata o 31/12/2022 tal 
como establecen as bases da Deputación da Coruña.

3.- Modalidade e duración do contrato:

A contratación realizarase a través da modalidade de contrato laboral temporal de duración determinada por servizo, a 
xornada completa. A contratación será de carácter laboral temporal, na modalidade de obra ou servizo de duración deter-
minada (Disposición Transitoria Cuarta do Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de decembro.

A duración prevista do servizo será de 4 meses e medio (4,5 meses)

As actuacións obxecto do traballo serán as descritas na memoria presentada na solicitude de subvención á Deputa-
ción Provincial da Coruña ao abeiro da resolución de aprobación de bases do programa de integración laboral de obras e 
servizos mínimos municipais.

O contrato de duración determinada, rexeranse polo establecido no contrato sendo as retribucións mensuais as es-
tablecidas no Convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Vilasantar (BOP n.º 24 04/02/2022) e 
comezará antes do 30/03/2021.

4.- Requisitos dos/as aspirantes:

Para participar nas probas selectivas os aspirantes deberán reunir os requisitos que a continuación se indican, referi-
dos 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 cele-
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brados 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.

B) Posuír a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da praza á que aspira, sen que se 
padeza enfermidade ou limitación física ou psíquica incompatible coas funcións do posto. A condición de discapacitado 
e a súa compatibilidade acreditarase coa oportuna certificación. Os aspirantes con discapacidade farán constar na súa 
instancia se precisan adaptación para as probas.

C) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo de calquera Administración Pública, nin atopar-
se inhabilitado para o exercicio das funcións públicas por sentenza firme.

D) Serán requisitos específicos en aplicación do disposto no punto 4.2. das bases do programa PEL-Concellos 2022 de 
axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia da Coruña 
Liña 1.1 do Plan de emprego local (PEL) os seguintes:

D.1.- Ser persoa desempregada inscrita no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandante non ocupado e 
estar dispoñible para o emprego. Deberán estar en situación de desemprego na data de inicio do proceso.

D.2.- Para ser admitidos no presente procedemento selectivo, os/as aspirantes deberán atoparse nalgunha das seguin-
tes situacións de exclusión laboral:

-Mulleres, ao ter un diferencial de índice de paro rexistrado sensiblemente superior ao dos homes

-Maiores de 45 anos.

-Parados de longa duración. Aos efectos deste programa terán esta consideración aquelas persoas que leven un míni-
mo de dous anos como demandantes de emprego.

-Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha discapa-
cidade nun grao igual ou superior ao 33%. A acreditación da discapacidade será comprobada polos concellos no proceso 
de selección das persoas a contratar.

-Persoas en situación de drogodependencia.

-Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.

-Persoas con fogar monoparental.

-Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais.

-Persoas vítimas de violencia de xénero.

-Persoas sen fogar.

E) Requisitos específicos de formación: Certificado de escolaridade ou equivalente ou estar en condicións de obtelo na 
data en que remate o prazo de presentaren instancias.

F) Requisitos específicos de capacidade: Contar con permiso de circulación B2 ou superior en vigor.

G) Posuír o CELGA 2, no caso de posuílo, para os efectos da exención da realización do exercicio da fase de oposición.

En todo caso as persoas a contratar deberán atoparse nalgunha das situacións previstas na Resolución 2022/58191 
do 27/01/2022 da Deputación da Coruña pola que se aproba a convocatoria do Programa de axudas a contratación de 
persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da provincia de A Coruña (liña 1.1 PEL-CONCELLOS 
2022) (BOP número 22, de 02/02/2022).

5.- Presentación de instancias

As persoas que desexen tomar parte no proceso selectivo deberán facelo constar mediante unha instancia dirixida a 
Alcaldía do Concello seguindo o modelo que figura como Anexo I e Anexo II ás presentes bases e incluirá unha manifesta-
ción de que reúnen todos e cada un dos requisitos da presente convocatoria na data en que remate o prazo de presentación 
de instancias.

O prazo de presentación é de 2 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio de convo-
catoria no Boletín Oficial da Provincia, así mesmo os posteriores anuncios serán no Taboleiro de Edictos do concello e na 
páxina web do Concello de Vilasantar.

Xunto coa instancia instancia achegaranse inexcusablemente:

- Fotocopia do Documento Nacional de Identidade.
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- Fotocopia do título esixido no apartado E).

- Fotocopia do permiso de conducir e declaración responsable de que se atopa en pleno vigor.

- Documentos que acrediten o cumprimento das situacións previstas no artigo 4.2. das bases do programa PEL-
Concellos 2022 de axudas á contratación de persoal para a execución de obras e servizos municipais nos concellos da 
provincia da Coruña Liña 1,1 do Plan de emprego local (PEL)cofinanciado pola Deputación da Coruña (BOP. número 18, de 
27/01/2022 do seguinte xeito:

As persoas a contratar deberán estar en situación de desemprego na data de inicio do proceso selectivo e atoparse 
nalgunha das seguintes situacións de exclusión laboral:

 *Mulleres, ao ter un diferencial de índice de paro rexistrado sensiblemente superior ao dos homes

 *Maiores de 45 anos.

 *Parados de longa duración. Aos efectos deste programa terán esta consideración aquelas persoas que leven un 
mínimo de dous anos como demandantes de emprego.

 *Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, pola administración competente, unha disca-
pacidade nun grao igual ou superior ao 33%. A acreditación da discapacidade será comprobada polos concellos no proceso 
de selección das persoas a contratar.

 *Persoas en situación de drogodependencia.

 *Persoas que vivan nun fogar onde ninguén teña emprego.

 *Persoas con fogar monoparental.

 *Persoas con problemas para atopar emprego polo idioma ou cuestións socioculturais.

 *Persoas vítimas de violencia de xénero.

 *Persoas sen fogar.

- Documentos xustificativos dos méritos que se aleguen para o concurso.

Non serán valorados aqueles méritos que non queden debidamente acreditados, en todos os seus extremos, dentro do 
prazo de presentación de instancias, nin aqueles documentos que non conteñan os datos que segundo as presentes bases 
sexan necesarios para valorar os méritos as que se refiren.

O Tribunal non avaliará os méritos que non se aporten ou acrediten desta maneira.

A documentación deberá ser fotocopia, sen ser precisa a copia cotexada; presumirase documentación auténtica, e 
unicamente será requirida a presentación da documentación orixinal aos aspirantes que finalmente sexan seleccionados. 
No caso de detectarse falsidade documental, será motivo de exclusión do proceso.

A documentación presentada deberá ir acompañada pola solicitude que aos interesados se lles facilitará no rexistro 
do Concello.

En previsión do establecido no artigo 16.4, na disposición transitoria cuarta e na disposición final sétima da Lei 
39/2015, do 2 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, as instancias solicitando 
participar no proceso dirixiranse ao alcalde do Concello e presentaranse, debidamente cubertas, nalgunha das seguintes 
formas:

1. Na Oficina do Rexistro do Concello.

2. Nas oficinas de Correos, na forma que se estableza regulamentariamente.

3. Nas representacións diplomáticas ou oficinas consulares de España no estranxeiro.

4. Nas oficinas de asistencia en materia de rexistros.

5. A través da sede electrónica do Concello.

No caso de achegar a documentación indicada a través das formas previstas nesta base apartados 1, 2, 3 e 4 debera-
se presentar o modelo de solicitude ( Anexo I e Anexo II) debidamente asinado polo interesado, admitíndose copia simple 
do resto da documentación.

No caso de achegar dita documentación a través da forma prevista nesta base, apartado 5, admitirase a documenta-
ción sempre que a instancia ( Anexo I) veña debidamente asinada polo aspirante mediante sinatura electrónica, podendo 
presentarse copia simple do resto da documentación.

As solicitudes que se presenten a través das oficinas de Correos deberán entregarse en sobre aberto para seren 
seladas e datadas antes de seren certificadas. As solicitudes que se presenten nalgunha das formas previstas nesta base 
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5, apartados 2, 3 e 4, deberán facer saber esta circunstancia ao Concello mediante o envío o fax do mesmo: 981778166 
da instancia debidamente selada na oficina correspondente. Todo elo, antes do remate do prazo de presentación de 
instancias.

6.- Admisión de candidatos

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía, ditará resolución na que se aprobará a lista provisional 
de admitidos/as e excluídos/as que se publicará no Taboleiro de Edictos do concello, e na páxina web do concello, e 
concederase un prazo de 1 día hábil para os efectos de reclamacións ou subsanacións de erros.

As reclamacións, se as houbese, serán resoltas na resolución pola que se aprobe a lista definitiva que se publicará do 
mesmo xeito que a provisional. Nesta mesma resolución figurará a composición do tribunal, o lugar e data da celebración 
das probas selectivas. No caso de que por circunstancias excepcionais houbese que modificar lugar, data ou hora da 
valoración de méritos ou proba práctica, publicarase no Taboleiro de Edictos do concello e na páxina web do concello.

7.- Tribunal Cualificador

O Tribunal Cualificador estará composto polos seguintes membros, de conformidade co disposto no art. 60 do Real 
Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empre-
gado Público:

Un Presidente: Un/unha funcionario/a de carreira da corporación designado/a polo Alcalde con nivel de titulación igual 
ou superior á esixida para o ingreso no corpo e escala da presente convocatoria.

Un Secretario: Un/unha funcionario/a de carreira da corporación designado/a polo Alcalde con nivel de titulación igual 
ou superior á esixida para o ingreso no corpo e escala da presente convocatoria.

Tres Vogais: Funcionarios/as de carreira ou laborais pertencentes a unha administración local designados/as polo 
Alcalde con nivel de titulación igual ou superior á esixida para o ingreso no corpo e escala da presente convocatoria.

Non poderán formar parte do Tribunal: o persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos, o 
persoal eventual e os representantes da Xunta ou Delegados de Persoal, conforme ó disposto no Real Decreto Lexislativo 
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. A per-
tenza ó Tribunal será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta en representación ou por conta de ninguén.

O Tribunal poderá contar, para todas ou algunhas das probas, coa colaboración de asesores técnicos, con voz e sen 
voto, que deberán limitarse ó exercicio da súa especialidade técnica, e cuxo réxime de retribucións determinarase na 
resolución que acorde a súa designación. Así mesmo, poderá contar cun colaborador administrativo, con voz e sen voto, 
asimilado a Vogal ós exclusivos efectos da súa retribución.

Os membros do Tribunal deberán abstenerse de formar parte do mesmo e de intervir cando concorran as circunstancias 
previstas nos arts. 23 e 24 da Lei 40/2015, de 1 de outubro de Réxime Xurídico do Sector Público, notificándoo á autori-
dade convocante, e de conformidade co disposto no art. 13 do R.D. 364/1995, de 10 de marzo, calquera aspirante poderá 
recusa-los, cando concorran algunha das referidas circunstancias.

O Tribunal só poderá actuar validamente coa asistencia, en todo caso, do Presidente, dos Vogais e do Secretario, 
titulares ou suplentes, indistintamente. Corresponderalle dilucidar as cuestións plantexadas durante o desenvolvemento 
do proceso selectivo, velar polo bo desenvolvemento do mesmo, cualificar as probas establecidas e aplicar os baremos 
correspondentes. A actuación do tribunal axustarase estritamente ás bases da convocatoria. Porén, o Tribunal resolverá as 
dúbidas que xurdan da súa aplicación e poderá tomar os acordos que correspondan para aqueles supostos non previstos 
nas bases facultándolles estas para elo.

As resolucións do Tribunal vinculan á Administración sen perxuízo de que esta, no seu caso, poida proceder á súa 
revisión conforme ó previsto nos artigos 106 e seguintes da Lei 39/2015 e artigo 14 do R.D. 364/1995, de 10 de marzo, 
polo que se aproba o “Regulamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado 
y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado”.

8.- Fase de concurso

A fase de concurso, que non terá carácter eliminatorio, será a primeira obxecto de valoración. En todo caso a puntua-
ción obtida nesta fase non poderá aplicarse para superar a proba práctica da fase de oposición.

Publicada a lista definitiva de aspirantes admitidos, o Tribunal reunirase en sesión non pública a efectos da súa cons-
titución e de valorar os méritos alegados e debidamente acreditados. O resultado da valoración farase público mediante a 
súa exposición no Taboleiro de Edictos do concello e na páxina web do concello.
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Deberá estarse en posesión dos méritos alegados, como máximo, na data de expiración do prazo concedido para a 
presentación de instancias.

O Tribunal en ningún caso poderá valorar o non achegado e probado polos aspirantes na documentación aportada coa 
instancia, sen que sexa a concesión de prazo ningún para emendas ou correccións con posterioridade ao día do remate 
do prazo de presentación daquela.

Os méritos que se acrediten serán valorados segundo segue, ata un total de 5,00 puntos:

Experiencia profesional ou servizos prestados, ata un máximo de 3 puntos.

Por servizos prestados en calquera Administración Pública ou empresa privada coa categoría de peón (xardinería, alba-
nelería, recollida de residuos, limpeza viaria ou forestal) e/ou tractorista: 0,10 puntos por mes completo, ata un máximo 
de 3 puntos.

A acreditación dos servizos prestados efectuarase mediante certificación expedida pola secretaría do concello ou 
entidade pública onde se teñan prestado os servizos, ou como se sinala a continuación para a empresa privada; para a 
empresa privada certificado de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral de Seguridade Social acompañado do certificado 
de empresa no que conste a categoría na que se teñen prestado os servizos e/ou contrato de traballo. A non presentación 
de ambos documentos (vida laboral + certificado de empresa e/ou contrato de traballo) suporá a non valoración do mérito 
alegado. Non se terán en conta os servizos prestados como autónomo.

Cursos de formación, ata un máximo de 2 puntos

- Cursos relacionados coa actividade e tarefas do posto de traballo a desenvolver impartidos por unha Administración 
Pública ou entidade pública ou homologadas por elas:

   – De menos de 20 horas: 0,10 puntos por curso.

   – De 20 a 40 horas: 0,30 puntos por curso.

   – De máis de 40 horas: 0,50 puntos por curso.

- Programas de capacitación, formación e integración en el mundo laboral organizados ou financiados polas Adminis-
tracións Públicas:

   – De menos de 20 horas: 0,10 puntos por curso.

   – De 20 a 40 horas: 0,30 puntos por curso.

   – De máis de 40 horas: 0,50 puntos por curso.

Os cursos onde non figuren expresamente o número de horas, valoraranse con 0,05 puntos por curso.

9.- Fase de oposición

Esta fase constará dunha proba práctica de carácter obrigatorio e eliminatorio, na que haberá que realizar un exercicio 
práctico/entrevista consistente na realización de algunha tarefa relacionada coas funcións do posto de traballo:

Peón: desbroces, uso e mantemento de maquinaria e ferramenta, medidas de seguridade, recollida de lixo, limpeza 
viaria, abastecemento domiciliario de auga potable, rede de sumidoiros, acceso aos núcleos de poboación etc.

Durante a realización da proba práctica o Tribunal poderá formular as preguntas que considere oportunas para unha 
mellor valoración das capacidades do aspirante.

Valoración de 0 a 10 puntos, debendo acadar unha puntuación mínima de 5 puntos. A puntuación será motivada polo 
nivel de coñecementos, axilidade/destreza e aspectos prácticos e innovadores.

Proba de galego

O proceso selectivo fase segunda corresponderá á proba de galego excepto para aqueles aspirantes que presenten 
copia do certificado de ter superados os estudos conducentes á obtención do certificado de Celga 2, expedido por organis-
mo oficial para o efecto ou validado;

Consistirá na tradución dun texto facilitado polo comisión seleccionadora do castelán ao galego nun tempo máximo de 
trinta minutos coa cualificación final de “apto” ou “non apto”.

10.- Lista de seleccionados presentación de documentos

Unha vez rematada a cualificación dos aspirantes, o Tribunal publicará no Taboleiro de Edictos do Concello, na páxina 
web e no portal da transparencia a relación de aprobados por orde de puntuación.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Martes, 22 de marzo de 2022 [Número 55]  Martes, 22 de marzo de 2022

Página 6 / 9

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

02
2/

13
93

O resultado final do proceso de selección virá determinado pola suma da cualificación da fase de concurso e oposición. 
En caso de empate, terán preferencia aqueles aspirantes que obtivesen maior puntuación na fase de oposición, no caso 
de seguir o que teña maior puntuación no apartado experiencia profesinal da fase de concurso e no caso de seguir o que 
teña maior puntuación no apartado cursos de formación.

Finalmente, en caso de que continuara existindo un empate procederase a un sorteo público entre os implicados.

O tribunal presentará ao Sr. Alcalde a proposta do/a candidato/a que obtivese maior puntuación para o seu nomea-
mento sen que en ningún caso exceda do número de prazas convocadas. Calquera proposta de aprobados que contraveña 
o anteriormente estabelecido será nula de pleno dereito

O/a aspirante proposto/a achegará no prazo mínimo de 1 día hábil, contados a partir da publicación da lista de apro-
bados no Taboleiro de Edictos os documentos seguintes:

- Certificado médico acreditativo de posúir a capacidade funcional para o desenvolvemento das tarefas habituais da 
praza á que se aspira, e no que se fará constar que non se padece enfermidade ou limitación física ou psíquica incompa-
tible coas funcións do posto.

- Declaración xurada de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de ningunha Administra-
ción Pública, nin encontrarse inhabilitado/a para o exercicio da función pública por sentencia firme.

- Declaración xurada de non encontrarse incurso en ningunha causa de incapacidade e incompatibilidade de conformi-
dade coa lexislación vixente e referido ó momento da súa toma de posesión.

- Documentación orixinal ou copia cotexada dos méritos alegados na fase de concurso.

O/a aspirante que faga valer a súa condición de persoas con discapacidade deberá presentar certificado dos órganos 
competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social que acredite tal condición e igualmente deberán presentar 
certificado dos citados órganos ou da administración sanitaria acreditativo de compatibilidade co desempeño das tarefas 
e funcións correspondentes.

A non presentación dentro do prazo fixado da documentación esixida nesta Base e agás nos casos de forza maior, o 
cando do exame da mesma dedúzase que carecen dalgún dos requisitos sinalados na base 4ª, non poderán formalizar o 
contrato e quedarán anuladas as actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que incorrera por falsidade na solicitude 
de participación.

11.- Formalización do contrato

Rematado o proceso selectivo e presentada a documentación polo/a interesado/a, a Sra. Alcaldesa efectuará o no-
meamento a favor do/a candidato/a proposto/a e asinará o contrato laboral nun prazo mínimo de 1 día hábil.

12.- Formación bolsa de traballo

Todas as persoas que superen o proceso de selección serán incluídas nunha bolsa de traballo para as futuras contra-
tacións que resulten necesarias e urxentes cando se dea algunha das circunstancias establecidas nas letras a), b), c) e d) 
do artigo 10.1 do Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba él texto refundido de Estatuto 
Básico de el Empleado Público e Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Por decreto da Alcaldía ou concelleira/o delegado/a con competencias na materia, a proposta do Tribunal cualificador, 
aprobarase a bolsa de traballo cos aspirantes que superaron o proceso selectivo, por orde de maior a menor puntuación, 
indicando a que obtivo cada un deles.

Dita aprobación publicarase no Taboleiro de Edictos do Concello, na páxina web do Concello e no Portal da Transparencia.

O chamamento e contratación do persoal efectuarase seguindo a orde de puntuación establecida na bolsa de traballo, 
de xeito que cando se deba proceder á cobertura temporal ofertaráselle o posto de traballo ao primeiro aspirante da lista.

Así, no caso de producirse a necesidade de prover un ou varios postos de traballo, coas características sinaladas, 
requirirase á ou ás persoas incluídas na listaxe coas maiores puntuacións, para os efectos de que, nun prazo fixado polo 
órgano competente competente en función da urxencia na provisión do posto, se incorpore ao mesmo.

Igualmente será fixado polo órgano competente o número de persoas por posto ás que se lle fará requirimento, indi-
cándolle o número de orde no que se atopa na prelación establecida polo Tribunal, de tal maneira que, no suposto de que 
a persoa ou persoas coas maiores puntuacións non sexan contratadas no prazo establecido, non aporten debidamente 
a documentación á que se refire a base 10, ou renuncien por escrito a prestar os servizos para os que se lle require, 
pasarase aos seguintes na lista.
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Dito requirimento será realizado de forma telefónica, efectuando un máximo de dous intentos no mesmo día e a distinta 
hora en xornada de mañá, con posibilidade de practicar un terceiro chamamento ao día seguinte cando así o dispoña o 
órgano competente, deixando dilixencia desta actuación un traballador funcionario ou persoal laboral fixo do Concello.

De non ser localizado o primeiro integrante da lista, procederase a chamar aos seguintes aspirantes.

A falta de contestación telefónica dun candidato da lista para a súa incorporación non será considerada como renuncia, 
conservando o seu posto na mesma para as próximas incorporacións.

O integrante da bolsa que resulte contratado para a cobertura dun posto de traballo causará baixa na bolsa, e unha vez 
que finalice o seu nomeamento co concello volverá causar alta no posto que viña ocupando na mesma que lle corresponde 
en relación cos puntos obtidos no proceso selectivo.

12.2 

A renuncia a un posto de traballo ofertado suporá o pase do aspirante ao último lugar da bolsa de traballo, 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.

- Situación de incapacidade temporal.

- Exercicio de cargo público representativo que imposibilite a asistencia ao traballo.

- Contrato de traballo ou alta en actividade empresarial ou profesional.

- Causa de forza maior que sexa apreciada con tal carácter.

Todas estas circunstancias deberán acreditarse cos documentos oficiais correspondentes.

Feito o chamamento mediante requirimento, a renuncia ao posto de traballo farase de forma expresa. Para elo, o 
aspirante comunicará a súa renuncia ao posto nun intervalo máximo de 48 horas desde que se produce o chamamento, 
indicando, de selo caso, a causa que a motiva a fin de determinar se concorre nun dos supostos establecidos na cláusula 
12.6 ou 12.8.

Se o aspirante non realiza dita comunicación no tempo indicado, deixarase dilixencia desta incidencia polo traballador 
funcionario ou persoal laboral fixo do Concello e procederá a chamar aos seguintes aspirantes.

A exclusión dun aspirante da bolsa de traballo poderá producirse por algún dos seguintes supostos:

- Solicitude expresa.

- Por rexeitamento de oferta de traballo adecuada por causa non xustificada.

- Por falta de incorporación ao seu posto de traballo trala aceptación da oferta por causa non xustificada.

- Ser sancionado, con carácter firme, por unha falta tipificada como grave/moi grave.

- A falta de comunicación da renuncia no modo establecido.

13.- Vixencia da bolsa de traballo

En todo caso, a bolsa de traballo terá unha vixencia de tres anos a contar desde a súa publicación no Taboleiro de 
Edictos do Concello da constitución da mesma ou ata a constitución dunha nova bolsa de emprego da mesma categoría 
profesional.

Queda condicionada a súa utilización ao que resulte da aplicación das Bases de Execución do Orzamento, así como da 
lexislación estatal relativa á contratación de persoal interino ou laboral temporal.

14.- Recursos

Esta convocatoria, as súas bases e cantos actos administrativos se deriven delas ou da actuación do

tribunal, poderán ser impugnados polos interesados/as nos caso e na forma establecida pola Lei 39/2015, de 1 de 
outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
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ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA

D./Dna………………………………………………...................................................,con DNI nº…………....................

e domicilio a efectos de notificacións e comunicación en……………………...............................................................

CP…………...…...…. localidade……………........................……………....…….……….….. telf. ……...………………...

EXPÓN:

I.- Que ten coñecemento da convocatoria publicada e bases para selección de persoal laboral temporal para obras e 
servizos mínimos municipais.

II.- Que está en posesión de todos e cada un dos requisitos esixidos nas bases de selección.

Polo exposto, SOLICITO: Ser admitido no proceso selectivo, aportando a estes efectos a documentación que se achega:

___ Fotocopia do Documento Nacional de Identidade.

___ Fotocopia do título esixido: Certificado de escolaridade ou equivalente ou superior

___ Fotocopia do carné de conducir clase B2 ou superior así como declaración responsable en relación á vixencia do 
mesmo.

___ Celga 2 ou equivalente

___ Acreditación de estar en situación de desemprego.

___ Fotocopia da documentación xustificativa do D) requisito específico:

............................................................................................................................................................................

Documentación relativa aos méritos alegados:

•……………………………………………………………………………………...............................................................

•……………………………………………………………………………………...............................................................

•……………………………………………………………………………………...............................................................

•……………………………………………………………………………………...............................................................

•……………………………………………………………………………………...............................................................

•……………………………………………………………………………………...............................................................

•……………………………………………………………………………………...............................................................

•……………………………………………………………………………………...............................................................

Lugar e data

            Asdo.:

SR. ALCALDE DO CONCELLO DE VILASANTAR (A CORUÑA)
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ANEXO II

b) MODELO DE DECLARACIÓN XURADA

Don/a_________________________________________________, con domicilio en_________________________________

con DNI n.º____________________, declaro responsabelmente, para os efectos de ser nomeado/a:

- Que non foi afastada/o mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das administracións públicas ou dos 
órganos constitucionais ou estatutarios das comunidades autónomas nin se atopa en inhabilitación absoluta ou especial 
para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.

- Que non padece enfermidade ou eiva física que impida o desenvolvemento das funcións ou tarefas correspondentes 
ao posto de traballo ao que opta.

- Que non me atopo incurso en causa de incompatibilidade ou incapacidade segundo o establecido na lexislación 
vixente.

- Que posuo carné de conducir clase B2 de que se atopa en pleno vigor.

Vilasantar, ____ de _______________ de 2022

Asdo.:

Vilasantar, 16 de marzo de 2022

O alcalde

Fernando Pérez Fernández

2022/1393


