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 Resolución de Alcaldía aprobando as bases e a convocatoria para a 
provisión da contratación temporal  de 5 peóns para traballos de  interese 
social  de persoas en situación ou risco de exclusión social  perceptoras de 
Risga, ao  abeiro da Orde do  12 de  decembro de 2017 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades 
loacais  para  a  contratación  temporal  de  persoas  en  situación  ou risco  de 
exclusión social perceptoras de risca para o ano 2018, 
Nº EXPEDIENTE:TR351F 2018/13-2

En virtude do artigo 20 do Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que polo 
que  se  aproba  o  Regulamento  Xeral  de  Ingreso  do  Persoal  ao  Servizo  da 
Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción 
Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado, e do artigo 
31.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local,

RESOLV0

-Aprobar as bases e a convocatoria para a provisión  de 5 prazas de  peóns para 
traballos  de  interese social  de  persoas  en situación ou risco de  exclusión 
social perceptoras de Risga,
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BASES  DA  CONVOCATORIA  QUE  REXIRAN  O  PROCESO  SELECTIVO  PARA  A 
PROVISION  MEDIANTE  O  SISTEMA  DE  CONCURSO  PARA  A  CONTRATACION 
LABORAL  TEMPORAL de  de  5  peóns  para  traballos  de  interese  social  de 
persoas en situación ou risco de exclusión social  perceptoras de Risga, ao 
abeiro da Orde do  12 de  decembro de 2017 pola que se establecen as bases  
reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades loacais 
para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión 
social perceptoras de risga para o ano 2018,

1.- Obxecto.-

 O obxecto da presente convocatoria é a contratación de 5 peóns para traballos de 
interese social de persoas en situación  ou risco de exclusión social perceptoras de 
Risga, baixo a modalidade de persoal laboral temporal contrato por obra ou servizo 
de  duración  determinada  a  tempo  parcial  regulado  no  Artigo  15.1.a)  del  R.D: 
Lexislativo 1/1995,  de 25 de Marzo,  polo que se  aproba o  Texto Refundido do 
Estatuto dos Traballadores o amparo da Orde do  12 de decembro  de 2017 pola 
que  se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a  concesión  de  subvencións 
dirixidas  a  entidades  loacais  para  a  contratación  temporal  de  persoas  en 
situación ou risco de exclusión social perceptoras de risga para o ano 2018,

Funcións a desempeñar: as propias do posto.

A duración do contrato será de 7 meses.
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2.- Participación.-

Realizarase  convocatoria  de  preselección  a  través  da  OFERTA  ESPECÍFICA  DO 
PROGRAMA  DE  CONTRATACIÓN  DE  BENEFICIARIOS/AS  RISGA  inscritos  na 
oficina do Servizo Público de Emprego de Ribadeo, segundo o disposto no artigo 
12. e) da Orde do  12 de  decembro de 2017 pola que se establecen as bases 
reguladoras  para  a  concesión  de  subvencións  dirixidas  a  entidades  locais 
para a contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión 
social perceptoras de risga para o ano 2018, Os traballadores e traballadoras 
que se contraten deberán ser, en todo caso, persoas perceptoras da Risga, inscritas 
no  Servizo  Público  de  Emprego  de  Galicia  como  persoas  demandantes  non 
ocupadas.  Estes  requisitos  deberán  cumprirse  tanto  no  momento  da  selección 
como no da formalización do contrato. Terán preferencia, en todo caso, os persoas 
perceptoras  da  Risga  que  teñan  asignado un  proxecto  de inserción de carácter 
laboral, os maiores de 45 anos e os que teñan cargas familiares. 

3.- Condicións dos aspirantes.-

Para participar en esta convocatoria será necesario reunir os REQUISITOS que se 
indican a continuación:

Ter a nacionalidade española,  sen prexuízo do disposto no artigo 57 do 
EBEP.

Ter cumpridos 18 años e non exceder de 65 anos.
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Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño das 
correspondentes funcións. 

Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  ao 
Estado, ás Comunidades Autónomas ou ás entidades locais, nin encontrarse 
inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.

Os traballadores e traballadoras que se contraten deberán ser, en todo caso,  
persoas  perceptoras  da  Risga  e  estar  inscritas  no  Servizo  Público  de 
Emprego  de  Galicia  como  persoas  demandantes  non  ocupadas.  Estes 
requisitos deberán cumprirse tanto no momento da selección como no da 
formalización  do  contrato.  Terán  preferencia,  en  todo  caso,  os  persoas 
perceptoras  da  Risga  que  teñan  asignado  un  proxecto  de  inserción  de 
carácter laboral, os maiores de 45 anos e os que teñan cargas familiares.

4.- Presentación de solicitudes.- 

O  Concello  de  Foz  solicitará  os  aspirantes  na  oficina  de  emprego  de  Ribadeo 
mediante a presentación da correspondente oferta nos modelos normalizados a tal 
efecto, facendo referencia aos requisitos que deban reunir os traballadores que se 
contratarán para o adecuado desempeño das funcións inherentes aos postos de 
traballo ofertados.

A oferta na súa formulación, non poderá conter elementos que poidan servir de 
base  para  calquera  tipo  de  discriminación  que  non  responda  aos  criterios 
preferenciais establecidos na da Orde do  12 de  decembro  de 2017 pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a 
entidades loacais para a contratación temporal de persoas en situación ou 
risco de exclusión social perceptoras de risga para o ano 2018.
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Recibida a oferta, o Servizo Público de Emprego de Galicia, realizará unha sondaxe 
de demandantes en función das características dela atendendo á maior adecuación 
ao posto ofertado, para finalmente proporcionar ao Concello de Foz a listaxe dos 
candidatos.

Coa  documentación  remitida  polo  Servizo  Público  de  Emprego  de  Galicia,  
entenderase que os/as  interesados/as  aceptan e  acatan todas e  cada unha das 
bases desta convocatoria.

5.- Documentación a presentar.

a)Fotocopia do DNI.

b)Fotocopia da tarxeta da Seguridade Social.

c)Fotocopia da tarxeta de demanda de emprego actualizada. 

d)Documento que acredite que son persoas perceptoras da Risga e estar 
inscritas  no  Servizo  Público  de  Emprego  de  Galicia  como  persoas 
demandantes non ocupadas. Estes requisitos deberán cumprirse tanto no 
momento da selección como no da formalización do contrato. 

e)Declaración  formal,  baixo  xuramento,  ou  promesa,  de  non  haber  sido 
separado  mediante  expediente  disciplinario,  do  servicio  das 
Administracións  Públicas,  nin  se  atopar  inhabilitado  para  o  exercicio  de 
funcións  públicas  e  de  non  atoparse  incurso  en  ningunha  causa  de 
incapacidade e incompatibilidade de conformidade coa lexislación vixente.

A  compulsa  da  anterior  documentación  deberá  facela  o  aspirante  que 
resulte seleccionado. 
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6.-Tribunal cualificador.

1.- Composición do Tribunal.

A selección de traballadores e traballadoras que se contraten será realizada por un 
grupo  mixto  constituído  para  tal  fin  por  representantes  da  Consellería  de 
Economía  Emprego  e  Industria,  da  entidade  beneficiaria,  e  dos  equipos  de 
Inclusión sociolaoral dependentes do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e 
Benestar,   que  actuará  de  conformidade  cos  principios  de  publicidade, 
transparencia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

ORGANO DE SELECCION:

Presidente:

 Titular: D. Carlos López González, Traballador Social do Concello de Foz.

Suplente: D. Julia Vidarte López , educadora familiar do Concello de Foz.

Vogais: 

Titular:  Dona Nuria Chao Vidal , Técnico Medio  do Equipo de Inclusión Social de 
Mondoñedo .

Suplente: Maria  Teresa Hermo López, Técnico Superior do Equipo de Inclusión 
Social de Mondoñedo .

Titular: Dona Rosa Isabel López Coello, directora da Oficina de Emprego de 
Ribadeo, como representante da Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Suplente: Dona Erundina Arias Vázquez, Traballadora da Oficina de Emprego de 
Ribadeo, como suplente do grupo mixto.

Titular: Vanesa Iglesias Sanchez, Técnico Medio Ambiente do Concello de Foz.

Suplente: Antonio Vizoso Hermida, Arquitecto municipal do Concello de Foz.

Titular: D. Cristina Balseiro Fernández, Axente de Emprego e Desenvolvemento 
Local do Concello de Foz.

Suplente:D. Antonio Lestegás Moreda, Departamento Intervención Concello de Foz.



Secretario con voz sen voto:

Secretario: D. Ana Pérez Moreda,  Administrativa Recaudación do Concello de Foz.
Suplente: D. Ricardo Fernández Fernández, Secretario do Concello de Foz.

2. - Abstención e recusación. 

Os  membros  do  tribunal  deberán  de  absterse  de  formar  parte  de  estes  cando 
concorran as circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, notificándollo á 
autoridade convocante.
Os aspirantes poderán recusalos de acordo co artigo 29 da mencionada lei.

3. - Constitución e actuación. 

O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de mais da metade 
dos membros. En todo caso, será precisa a asistencia do presidente e do secretario. 

A actuación do tribunal axustarase estritamente ás bases da convocatoria. 
O tribunal queda facultado para resolver as dúbidas que se presenten e tomar os 
acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo en todo o non previsto nas 
bases. As decisións adoptaranse por maioría dos votos dos membros presentes e 
en caso de empate decidirá o voto de calidade do presidente do tribunal.

O  tribunal  poderá  dispoñer  a  incorporación  de  asesores  especialistas  para  as 
probas que estime pertinentes, que se limitarán o exercicio das súas especialidades 
técnicas en base exclusivamente ás que colaborarán co órgano de selección. 

4. - Vinculación das resolucións do tribunal. 

O presidente da Corporación resolverá de acordo coa proposta do tribunal,  que 
terá carácter vinculante.  De conformidade co Art.  60.8 da Lei 7/2007, de 12 de 
abril, do Estatuto Básico do Empregado Público, e co fin de asegurar a cobertura do 
posto de traballo convocado, si se produce a renuncia do aspirante seleccionado, 
antes  do  seu  nomeamento  ou  toma  de  posesión,  o  Alcalde-presidente  poderá 
requirir do órgano de selección relación complementaria dos aspirantes que sigan 
ao proposto, para o seu posible nomeamento.

6.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN.

1.-Proba práctica:

 Ata un máximo de 10 puntos.
Realizarase unha proba práctica sobre o contido do posto de traballo, para poder 
valorar os coñecementos   dos   aspirantes   sobre   as   funcións   a  desenvolver   no 
posto  de   traballo:



Manexo  de  ferramentas  e  maquinaria  necesarias  para  o  desenvolvemento  de 
limpeza de zonas verdes,  roce  de cunetas  e  maleza en  zonas públicas,  limpeza 
viaria, recollida de lixo,  reciclaxe etc. 
Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e  valorarase de 0 a 10 puntos, debendo 
obterse un mínimo de 5 puntos para aprobar.

2. Entrevista persoal.-

Que tratará sobre as tarefas e cometidos a realizar polo posto de traballo obxecto 
da convocatoria e que se realizaron na proba práctica, valorándose a adecuación da 
persoa ao posto de traballo ofertado en función da aptitude e actitude cara o posto 
de traballo e valorarase cun máximo de 4 puntos como se indica a continuación:

MOI ADECUADO BASTANTE 
ADECUADO

ADECUADO NADA ADECUADO

4 2,5 1 0

8.- Lista de aprobados e proposta de nomeamento:

A puntuación definitiva e a orde de cualificación estarán determinados pola 
suma de puntuacións obtidas a tenor das bases.

Finalizado  o  proceso  selectivo,  remitirase  o  acta  da  última  sesión  ó 
Presidente  da  Corporación  para  que  faga  o  nomeamento,  sendo  propostos  os 
candidatos  que  obtiveran  maior  puntuación.  A  lista  das  persoas  seleccionadas 
publicarase  no  taboleiro  de  anuncios  do  Concello  e  na  páxina 
web:www.concellodefoz.es. 

Así mesmo publicarase a proposta de integración en BOLSA DE RESERVA, 
para os casos de baixa o renuncia por parte da persoa contratada, dos candidatos 
por orde de puntuación.

9.- Contratación e presentación de documentos.-

1.- O seleccionado/a deberá aportar antes da formalización do contrato a seguinte 
documentación, si ben a mesma poderá tamén ser aportada en calquera momento 
do proceso selectivo.

Declaración  xurada  de  non  ter  sido  separado  mediante  expediente 
disciplinario do servizo de ningunha administración pública nin atoparse 
inhabilitado para o exercicio das funcións públicas.

Declaración  xurada  de  non  estar  incurso  en  causa  de  incapacidade  ou 
incompatibilidade referida ó momento de toma de posesión.

Número de conta corrente para realizar o ingreso da nómina



Certificado  médico  oficial  acreditativo  de  non  padecer  enfermidade  ou 
limitación física ou psíquica que impida o normal desenvolvemento das súas 
funcións.

Se  o  aspirante  proposto  tivese  a  condición  de  discapacitado  acreditaraa 
mediante  certificado  correspondente,  que  reúne  as  condicións  necesarias  para 
desempeñar as funcións do emprego.

2.- Os que tivesen a condición de funcionario das administracións públicas estarán 
exentos de xustificar documentalmente as condiciones e requisitos xa probados 
para obter o seu anterior nomeamento, en este caso, presentarán certificación da 
Administración pública da que dependen que acredite esta condición. 

4.- Os que non presenten a documentación esixida (non sendo por causa de forza 
maior), non poderán ser nomeados e quedarán anuladas todas as súas actuacións 
sen prexuízo de outras responsabilidades nas que puidesen incorrer.

10.- Nomeamento e formalización dos contratos.-

Finalizada  a  selección  formalizarase  o  oportuno  contrato  laboral  temporal  de 
traballo de interese social a tempo parcial.

11.- Norma final.-

1.-  Esta  convocatoria,  as  e  cantos  actos  administrativos  se  deriven  dela  e  da 
actuación do órgano de selección poderán ser impugnados polos interesados nos 
casos, termos e na forma que dispón a Lei 30/92, de 26 de novembro y demais  
lexislación de aplicación.

3.- O órgano de selección é competente para resolver as dúbidas que se presenten e  
tomar os acordos necesarios para o bo funcionamento de esta convocatoria. 

4.- Todos os avisos, citacións e convocatorias que se realicen ós aspirantes, que non 
sexan  os  que  obrigatoriamente  se  mencionan  en  estas  bases,  realizaranse 
unicamente  por  medio  do  taboleiro  de  Edictos  do  Concello  e  na  páxina  web. 
Mándao e asina o ALCALDE, JAVIER JORGE CASTIÑEIRA, en Foz a 14 de xuño de 
dous mil  dezaoito; do que, como SECRETARIO, certifico.

O Secretario, O Alcalde, 

Ricardo Fernández Fernández. Javier Jorge Castiñeira.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE.
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