
CONCELLO DE FISTERRA

Rúo Sonto Cololino, 1,l5155 
FISTERRA (A Coruño)

Telf. 98'l 740 001
Fox: 981 74O 677

DECRETO

ASUNTO: BASES TÉCNIGO DE INFORMACIÓN TUR¡STICA. XUNTA DE GALICIA

EXPEDIENTE: 2019/G003/000097

ANTECEDENTES:

EstaAlcaldía en virtude das facultades que me conf¡re oArtigo zL-Lh) da Ley 5712003 de 16 de

Decembro de medidas para a modernización do goberno local, acorda Aprobar as seguintes :

BASES ESPECíFICAS PARA A GONTRATAqÓN EN RÉXIME LABORAL EVENTUAL DE

DOUS TÉCN¡COS DE INFORMAGóN TURÍSTICA

1". OBXECTO DA CONVOCATORIA

A contratación en réxime laboral eventual mediante a modalidade de contrato de duración
determinada, a tempo completo durante o período comprend¡do entre o 1-5 de xuño ó L5 de

setembro de 2019, de dous/as traballadores/as para desenvolver tarefas como Técnicos de

información turística nas Oficinas de Turismo dependentes do Concello de Fisterra con cargo á
subvención a estes efectos otorgada pola Axencia Turismo de Galicia.

2". GONCEPTO:

Os técnicos de información turística son profesionais que teñen a oportunidade dun contacto
privilexiado cos turistas, dando a coñecer o patrimonio natural e cultural do lugar, as súas

tradicións e nesa medida teñen a responsabilidade de transmitir non só unha información ampla e
fiable senón también de despertar neles o respeto e a paixón polos lugares onde desenvolven a

súa actuación.

Estes profesionais deben posuir unha titulación específica, polo xeral emitida ou recoñecida polas

autoridades competentes.

3". FUNCIÓNS DO POSTO DE TRABALLO:

- lnformar ó turista e visitante sobre os recursos turísticos e os atract¡vos que existen, así como
proporcionarlle calquera información ou aspectos que sexan de interese.

- lnformarlles sobre os ruteiros existentes e os lugares de visita e puntos de interese,

proporcionándolle información actual, precisa e detallada sobre os mesmos.

- Orientar e asesorar ó turista, con recomendacións útiles e prácticas, para que se atope cómodo

e seguro no lugar.
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Telf. 981 740 001
Fox: 981 740 677

SXp. CUI §lLlUtsSlUL§iJr:- :

- Elaboración de ficheiros de datos, informes e estatísticas de número de visitas, nacionalidades
dos visitantes, idade e calquera aspecto que sexa de utilidade para a mellora da calidade do

serv¡zo prestado.

- Preparación da información que se ofrece (folletos, mapas, guías, material audiovisual),
organizando o mesmo, co fin de que sexa asequible e comprensible polo usuario.

- Transmitirlle valores, costumes e tradicións do sitio, co fin de comprender mellor a identidade
cultural e o pluralismo étnico dos pobos.

- Calquera outra actuación tendente á creación e fortalecemento da conciencia turística da
poboación en aspectos referentes á protección, conservación e vixiancia do patrimonio cultural,
arqueolóxico, natural e social.

4". PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As instancias dirixiranse ao Sr Alcalde do Concello de Fisterra e presentaranse no Rexistro Xeral
do Concello, de 9.00 a 14.00 horas, situado na rúa Santa Catalina, 1, 15155 Fisterra, A Coruña, ou
na forma prevista no artigo 38.4 da Lei 30i1992, de 26 de novembro, do réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, no prazo de Cinco (5) dias
hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación no periódico de La Voz de Galicia.-

5". REQUTSITOS

a) Ser maior de dezaoito anos.

b) Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos: Técnico superior en información e
comercialización turística ou técnico superior en guía, información e asistencia turística; técnico en
empresas e actividades turísticas, grao ou diplomado/a en turismo, ou equivalente homologado ou
ben contar coa habilitación de guia de turismo ou certificado de profesionalidade de Promoción
Turistica Locale lnformación ao Visitante ( HOT|0108 ).

c) Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desenvolvemento das funcións
propias do posto de traballo.

d) Que non fora separado mediante expediente disciplinario do Servizo da Administración.

e) Non estar incurso en causas de incompatibilidade de conformidade co establecido na Lei

Sgig¿, do 26 de decembro, do persoal ó servizo das Administracións Públicas

f) Figurar como desempregado ou demandante dunha mellora de emprego no Servizo Público de

Emprego de Galicia.-

::o:::t!:::li+::r::::=
: (:1:::i ll::: O§:::.:r: E\:::::l: a.il1 "¡
a.,.:. c\-: :' (Ú

m :::: l)
<3!

o
Oi
tfo
{) r.:.. o
l.{ 'r,rl1:U '"i' 6
00'' E' t" -d

' .:.- C
:i i(} : :::: ,o

"ú ll
:: .:.:ir,,lrt. !!d.il.:rl..:r: o
:..,§.:..,r {)
lrt]:,1.:1:r:r:t:. Er d. ot:.i:u.:T: d El
:a'.Ei:¡r¡lL::: C

:..1;:::.:::. >O
: ..i,::r El ()

l6ii::r:l::r + O
-::$:lt \
o4i: a d
(ñ,.Qr:: O d
::::r'1:.: >a\É rc
o'rJ D 0)

lJ@

d.
rlj

U



CONCELLO DE FISTERRA

Rúq Sonto Cotolino, l.l5155 
FISTERM (A Coruño)

Telf. 981 740 001
Fox: 98] 740 677
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6O. DOCUMENTACIÓN

A instancia para part¡cipar na presente selección, conforme ao modelo que figura no Anexo I que

se acompañará a esta documentación:

a) Copia cotexada do documento nacional de identidade.

b) Copia cotexada do título ou formac¡ón esixida para cubr¡r apraza

c) Orixinais ou copiias cotexadas dos méritos que se pretendan alegar relacionados co posto da
convocatoria.

d) Copia da Demanda de Emprego ou mellora expedida polo Servlzo Público de Emprego de

Galicia..-

A experiencia profesional acreditarase coa presentac¡ón do correspondiente Informe de vida
laboral actualizado e os contratos de traballo ou nóminas.

Non se tomarán en conta nin serán avaliados os que non sexan debidamente acreditados, en
tódolos seus extremos, no momento de presentación das solicitudes.

Os erros de feito que pudieran advertirse poderán ser subsanados en calquera intre, de oficio ou a
petición do/a interesado/a, e sempre antes de que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Na instancia deberá facerse constar que se cumpren todos e cantos requisitos son esixidos nesta
convocatoria

7". ADMISIóN DE SOL¡CITUDES

Rematado o prazo de presentación de instancias, publicarase no tabolelro de anuncios do

Concello a listaxe de persoas admitidas e excluídas. Para reparar os defectos que mot¡vasen a
exclusión ou omisión das devanditas listaxes, as persoas asp¡rantes disporán dun prazo de Dous (

2 ) dias naturais contados a partir do seguinte ao da publicación da devandita resolución.

8".- LISTAXE DEFINITIVA

Rematado o prazo para reparar os defectos que motivasen a exclusión ou omisión dás persoas

aspirantes, publicarase no taboleiro de anuncios do Concello a listaxe definitiva de admitidos e

excluídos, así como o lugar, data e hora de realización do procedemento selectivo, e a

composición da Comisión de selección.-
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CONCELLO DE FISTERM
Rúo Sonto Cotolino, 1,l5155 

FISTERM (A Coruño)
Telf. 981 740001
Fox: 98] 740 677
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9".- COMISIÓrrr Oe' SeIECC!ÓN

Estará constituída da seguinte forma:

- Presidentela: Unla funcionario/a ou persoal laboral fixo ó servizo das Administracións Públicas,
con titulación igual ou superior á requerida para o acceso ápraza.

- Secretario/a: O da Corporación ou funcionario do Concello en quen delegue (actuará con voz
pero sen voto).

- Vogais: Tres, con titulación igual ou superior á esixida para o acceso ápraza convocada e que
sexan funcionarios ou persoal laboral fixo ó seruizo das Administracións Públicas.

10".. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN

A selección realizarase en duas fases: valoración de méritos, proba escrita e oral.

Primeira: Valoración de méritos:

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

Cursos formativos: relacionados coas tarefas que se van desenvolver:

Ata un máximo de 2 puntos:

- Cursos de Postgrado, másters ou equivalente relacionado co campo de Turismo :

Ata 0,75 puntos cada un.-

Cursos especificos en materia de turismo:

De menos d.e 40 horas de duración: 0,25 puntos cada un.

De máis de 40 horas de duración: 0,5 puntos cada un.

Experiencia profesional: ata un máximo de 4 puntos:
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Servizos prestados como guia turístico na Administración Pública: 0,20 puntos por cada
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Telf.981 740001
Fox: 981 740 677

mes de servizo.

- Servizos prestados como guía de turismo, monitor ou similar para axencias e entidades

:,,i,ii pr¡vadas: 0,10 puntos por cada mes de servizo.
::;::
l :::::l'',¡'-¡.:, Segunda: Proba escrita e proba oral.

Realizaránse dúas probas : A Puntuación máxima total nas dúas probas será de 4 puntos:

a) Unha proba escrita sobre coñecementos dos recursos turísticos do Municipio e arredores.-

A Puntuación máxima nesta proba será de 2 Puntos.-

b) Unha proba de conversación oral cunha duración aproximada de Cinco minutos sobre
coñecementos e manexo do ldioma lnglés.-

A Puntuación máxima nesta proba será de 2 puntos.-

Durante esta proba, a Comisión de Selección estará asesorada por un/unha Itulado/a Superior en
ldiomas ( Filoloxia lnglesa ou Traducción e lnterpretación de ldiomas ).-

Unha vez que rematen as dúas fases de selección, a Comisión de Selección proporá o
nomeamento dos/as aspirantes que obtivesen maior puntuación, non superando o número
máximo de prazas convocadas, quedando os demais en reserva, por orde da puntuación obtida.

11". NOMEAMENTO
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Os/as seleccionados/as disporán de Dous (2) días desde a proposta de nomeamento para
presentar na Secretaria do Concello a documentación acreditativa de que se cumpren as
condicións que se sinalan no apartado 60 das presentes bases.
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CONCELLO DE FISTERM
Rúo Sonto Cotolino, l.l5.l55 
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Procedemento Ad m i nistrativo Común das Adm inistracions Pú blicas, -

*sp. §$t§i*$§§ISSSS§t

Mandouno e asina o Sr. Alcalde en Fisterra, a ttes de abril de dous mil dezanove, do que eu,

como secretario, de que cert¡fico.

O ALCALDE, ANTE MIN

O SECRETARIO,

José Ramón Lema FuentesJosé Marcote Suárez
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