
CONCELLO DE FISTERRA

Rúq Sqnto Cotolino, 1,l5,l55 
FISTERRA (A Coruño)

Telf.981 740001
Fox: 981 740 677
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DECRETO

ASUNTO: BASES PARACONTRATACIÓN DENTRO DO PROGRAMADE INTEGRACIÓN LABORAL 2019

EXPEDIENTE: 20191G003/000116

ANTECEDENTES:

Á vista da subvención outorgada por parte da Excma. Deputación provincial da Coruña, ao abeiro da
Convocatoria do Piograma de lntegración Laboral da Deputación Provincial da Coruña píüa a anualidade
24L9,

Esta Alcaldía en ürtude das facultades que me confire o Artigo 21-1 h) da Ley 57l2OO3 de 16 de
Decembro de medidas para a modernización do goberno local, acorda Aprobar as seguintes :

1". Obxecto da convocatoria:

Estia convocatoria ten por obxecto a contratacién de seis {6) Peóns para a cr¡adrilla de obras e servizos
mínimos mun¡c¡pa¡s nos termos establecidos na Convocatoria do programa de Integración Laboral,
mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de
20.000 habitantes anualidade 2019, publicada no BOP número 26, do 6 de febreiro de 2019.

21 Duración e tipo de contrato:

O contrato de traballo terá as seguintes características:

Contrato de duración determinada por obra ou servizo, cunha xornada laboral de 37,5 horas semanais, por
un perÍodo de 5 meses.

30. Funcións:

As funcións e tarefas a desempeñar polos/as traballadores/as serán as propias do posto, en todo caso as
necesarias para a execución das campetencias en materia de servizos municipais mínimos que son os
servizos comunitarios básicos previstos na nova redacción dada pola Lei 27120L3 de 27 de decembro de
racionalización e sostibilidade daAdministración Local ó artigo 26 da Lei 711985 de bases de réxime local.

41 Prazo de presentación de solicitudes:

As instancias dirixiranse ó Sr. Alcalde do Concello de Fisterra e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello
de th a 14.00 h , situado na Rúa Santa Caalina, 1, 15155 F¡sterra, A Coruña, ou na forma preüsta no artigo
16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións
Públicas, no prazo de oito (B) días habiles, contados a partir do seguinte ó de publicación no Taboleiro de
Anuncios do Concello, nos modelos normalizados que figuran como anexos a estas bases.

50. Requisitos doslas aspirantes:

A) Ter cumpridos os dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade maxima de xubilación
fozosa"

Non padecer enfermidade ou defecto físico que innpida o desenvolvemento das funcións propias do

C) Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das
Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estiatutiarios das Comunidades Autónomas.

D) Non estar incurso en causas de incompatibilidade de conformidade co estab¡ec¡do na Lei 53184 de
26 de decembro do persoaló seruizo dasAdminisüacións Públicas

E) Estar en situación de desemprego, circunstancia que deberá acreditar no momento da solicitude e
antes da súa contratación laboral.

F) Estar incluídolas nalgunha das seguintes situacións de exdusión laboral, de conformidade co
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disposto na Base 2 do Programa de lntegración Laboral:

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

- Maiores de 45 anos.

- Persoas desempregadas de longa duración (aos efectos deste Programa terán esta consideración aquelas
persoas que leven un mín¡mo de dous anos como demandantes de emprego).

- Persoas con discapacidade: aquelas persoas que teñan recoñecida, polaAdministración competente, unha
discapacidade nun grao igualou superior ao33ot6.

- Persoas desfavorecidas que estean nalgunha das seguintes situacións: drogodependencia, vivir nun fogar
onde ninguén teña emprego, persoas sen fog+ persoas con fogar monoparental e persoas con problemas
para atopar emprego polo idioma ou cuestións sociocuhurais ou persoas vítimas de üolencia de xénero.

61 Documentación:

A instancia para participar na presente selección, conforme ao modelo que figura no anexo l, que se
acompañará a esta documentacién:

- Copia cotexada do documento nacional de identidade.

- Copia da tianreta de demandante de emprego.

- Xustificación documental da acreditación da situación de exclusión laboral recollida no apartado 5.F destas
bases.

- Documentación aereditativa da experiencia Iaboral: orixinal ou copia cotexada, onde apareza claramente
reÍrexada a data do inicio e do remate da contratación, así como a categoría profesional (informe da vida
laboral e copia cotexada dos contratos de traballo).

- Documentación acreditativa das actividades formativas realizadas (copia cotexada dos certificados dos
cufsos, no que consten as horas realizadas).

- Documentación acreditativa das cargas familiares (Libro de familia, certificado de conüvencia,
empadroamento e declaración da renda se procede).

- Documentación acreditativa dos ingresos da unidade familiar (certificado de empadroamento e dedaración
da renda do último exercicio ou certificac¡ón de que non está obrigado a presenüal4 certificación dos
ingresos percibidos pola Seguridade Social, Xunta de Galicía ou calquera outro organismo oficial).

- Documentación xustificativa dos períodos de inscrición como demandante de emprego, mediante
certificación expedida polo Servizo Público de Emprego.

71 Admisión de solicitudes:

Rematiado o ptazo de plesentación de instancias, publicarase na páxina web e no taboleiro de anuncios do
Concello a Iistaxe de persoas admitidas e excluídas. Para reparar os defectos que motivasen a exdusión ou
omisiÓn das devanditas listaxes, as persoas aspirantes disporan dun prazo de dous (2) días habiles
contados a partires do seguinte ao da puUicación da devandita resolución.

8". Lista(e definitiva:

Rematiado o prazo de subsanación dos erros que motivasen a exclusión ou omisión das persoas aspirantes,
publicarase na páxina ueb e no taboleiro de anuncios do Concello a listáxe definitiva das persoas admitidas
e exduídas, así como o lugar, daüa e hora de realización do procedemento selectivo e a composición da
Comisión de selección.

9P. Gomisión de sélección:

Estará constituída da seguinte forma:
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- Presidente/a: Empregado público fixo ó seMzo dasAdministracións Públicas.

- Secretiar¡o/a: O da Corporación ou funcionar¡o do Concello en quen delegue (actuará con voz pero sen
voto).

- Vogais: Tres, que sexan empregados públicos fixos ó servizo dasAdministracións Públicas.

1(F. Procedemento de selección:

Aselección realizarase en duas fases: valoración de méritos e proba práctica.

1a: Valoración de méritos:

Valoraranse os seguintes méritos, conforme ós baremos que se indican:

Sobre un máximo de 6 puntos.

A. Formación:

al) Pola participación en programas de capacitación, formación e integración no mundo laboral,
organizados ou financiados polas administracións públicas, puntuarase da seguinte forma:

- Cursos de máis de 20 horas ata 100 horas: 0,25 puntos por cada unha das act¡vidades formalivas.

- Cursos de máis de 100 horas: 0,50 puntos por cada unha das actividades formativas.

a.2) Por actiüdades formaüvas directamente relacionadas coas funcións propias do traballo a desenvolver
ou de interese para o posto, realizados por calquera organismo oficialmente homologado, puntuarase da
seguinte forma:

- Cursos de máis de 20 horas ata L00 horas: 0,10 puntos por cada unha das actiüdades formalivas.

- Cursos de máis de 100 horas: 0,20 puntos por cada unha das actMdades formativas.

A puntuac¡ón máxima a acadar neste apartado é de 1 punto.

B. Experienciaprofesional.

Por tarefas d¡fectamente relacionadas co posto de traballo ao que se opta: 0,L0 puntos por mes traballado,
ata un máximo de 0,80 puntos.

Por posesión do carnet de conducir dase C: 0,20 puntos.

A puntuación máxima a acadar neste apartado é de 1 punto.

C. Cargas familiares

Por cada fillo menor de 18 anos que conüva no fogar do aspirante áyazaó seu cargo e que non perciba
retribucións 0,5 ptos. A puntuación máxima neste apartado será de 2 puntos.

D. Ingresos da unidade familiar.

Os ingresos da unidade familiar valoraránse dacordo coa seguinte táboa:

INGRESOS

familiares sen ingresos

PUNruACIÓN

1 punto

familiares con ingresos ata 450 €/mes 0,75 puntos

familiares con ingresos de máis de 450€ ata 600€/mes 0,5 puntos

familiares con ingresos de máis de 600€ ata 800€/mes 0,25 puntos
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E. Antigüidade como demandante de emprego.

Por cada mes de antigüidade como demandante inscrito na Oficina de Emprego, segundo acreditación
deste organismo, compútase 0,10 puntos por mes ata un máximo de l punto.

2" Proba pÉctica:

Consistirá nunha proba de tipo práctico que terá por obxecto avaliar os coñecementos e hab¡l¡dades para
desenvolver as funcións propias do posto

- Proceder ao desbroee manual ou con desbrozadora en zona de maleza durante un período máimo
de dez minutos e manexo e utilización de motosierra nun tempo má¡<imo de quince minutos

Avaloración máxima desta proba será de 4 puntos.

lll Nomeamento:

Unha vez que remalen as dúas fases da selección, a Comisión de selección proporá o nomeamento doslas
aspirantes que acadasen a maior puntuación, non superando o número máximo de prazas convocadas,
quedando os demáis en reserva, por orde da puntuación obtida

En caso de empate, a orde de puntuación das persoas candidatas establecerase como segue:

1-. Puntuación na fase de valoración de méritos.

2-. Puntuación na proba prácüca

3.- Puntuación no apartado de experiencia profesional.

O Alcalde realizará o nomeamento def¡nit¡vo, mediante decreto, que será publicado na páxina vrreb e no
Taboleiro de Anuncios do Concdlo, formalizando o contrato laboral o primeiro día hábil seguinte á súa
noüficación.

A Comisión de selección queda facultada para resolver todo t¡po de dúbidas que poidan presentiarse durante
o desenvolvemento das probas.

1?. Recursos:

Estas bases, a súa convocatoria e cantos actos administrativos xurdan destas, poderán ser impugnadas
polos/as interesados/as nos casos e coa forma preüsta na Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.

Mandouno e asina o Sr. Alcalde en F¡sterra, a dous de maio de dous mil dezanove, do que eu, como
secretario, de que certifico.

o ALCALDE,

José Marcote Suárez

ANTE MIN

O SECRETARIO,

José Ramón Lema Fuentes
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