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Aprobadas por Resolución da Alcaldía do 26 de Decembro de 2022 as bases e a convocatoria que 

han de rexer a execución do proceso de estabilización de emprego temporal no Concello de 

Carballeda de Valdeorras consonte coa Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para 

a redución da temporalidade no emprego público, cuxa oferta de emprego público se aprobou por 

Resolución da Alcaldía do 18 de maio de 2022; sendo o contido das bases o que se anexa a 

continuación: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bases que han de rexer a convocatoria e execución do  

proceso de estabilización de emprego temporal no Concello de Carballeda de Valdeorras 

________________________________________________ 

 

PRIMEIRA.- OBXECTO DA CONVOCATORIA: 

 

 É obxecto das presentes bases a regulación para a convocatoria e proceso de selección de 

persoal laboral fixo, mediante o procedemento de estabilización de emprego temporal por concurso 

e concurso - oposición, dentro do marco xeral de xecución da oferta pública de emprego conforme 

ás previsións da Lei 20/2021, do 28 de Decembro, de medidas urxentes para a reducción da 

temporalidade no emprego público, aprobada por Resolución da Alcaldía do 18 de Maio de 2022, 

publicada no Boletín Oficinal da Provincia de Ourense nº: 116, de 23 de Maio de 2022, e no Diario 

Oficial de Galicia nº: 99, o 24 de Maio de 2022; sendo as prazas de personal laboral fixo mediante o 

procedemento de estabilización do empleo temporal  que se convocan as seguintes: 

A).-Prazas correspondentes aos procesos de estabilización de emprego temporal previsto no 

artigo 2.1 da Lei 20/2021:Denominación das prazas; Nº. de vacantes; xornada; Sistema de 

selección; Características específicas de cada unha das prazas: 

 

- AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO:  

Nº. de prazas:3coa seguinte prestación de xornada a tempo parcial: 

1praza con 30 horas /semana. 

1 praza con 33horas/semana. 

1 praza con 5 horas/semana 

 

-Sistema de selección: Concurso-oposición´ 

 

-Caracteristicas especificas das prazas: 
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 A xornada de prestación do servizo aos beneficiarios de axuda a domicilio a dependentes será 

de luns a venres de conformidade co itinerario de prestación do servizo estabrecido; podendo 

estar incluida a prestación de servizos de luns a domingo, incluidos os festivos, cos descansos 

que legalmente procedan,para garantir as necesidades dos usuarios/as. 

 Retribución bruta anual: As que figuran no  orzamento do Concello de Carballeda de 

Valdeorras para o exercicio 2022. 

 Titulacación esixible e requisitos: De conformidade co contido da Orde do 19 de Novembro 

de 2018 da Consellería de Política Social e Xuventude pola que se regula o procedemento de 

obtención das habilitacións para profesionais pertencentes, entre outras, ás categorías de 

auxiliares de axuda a domicilio, as persoas que realicen as funcións de asistencia persoal a 

persoas en situación de dependencia e o persoal auxiliar de axuda a domicilio deberán 

acreditar a cualificación profesional de atención socio-sanitaria a persoas no domicilio, 

establecida no R.D. 295/2004, según se determina na normativa que a desenvolve, sendo 

esixible de conformidade co contido da referida Orde do 19 de Novembro de 2018 da 

Consellería de Política Social e Xuventude estar en posesión dalgún dos seguintes títulos ou 

certificacións: 

a) Título de técnico/o en coidados auxiliares de enfermería establecido polo Real Decreto 

546/1995, do 7 de Abril, ou os títulos equivalentes de técnico/a auxiliar de clínica, 

técnico/a auxiliar de Psiquiatría e técnico/a auxiliar de enfermeria que se establecen no 

real Decreto 777/1998, do 30 de Abril, ou no seu caso, calquera outro título que se 

publique cos mesmos efectos profesionais. 

b) Título de técnico/o en Atención a Persoas en Situación de Dependencia, regulado polo 

Real decreto 1593/2011, do 4 de novembro, ou o títuloequivalente de técnico/a de 

AtenciónSociosanitaria, establecido polo Real decreto 496/2003, do 2 de maio, ou no 

seu caso, calquera outro título que se publique cos mesmos efectos profesionais. 

c) Certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas 

Dependentes en Institucións Sociais, regulado polo Real decreto 1379/2008, do 1 de 

agosto, ou, no seu caso, calquera outro certificado que se publique cos mesmos 

efectos profesionais. 

d) O certificado de profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas no Domicilio, 

regulado polo Real decreto 1379/2008, do 1 de agosto, ou o equivalente certificado de 

profesionalidade da ocupación de auxiliar de axuda a domicilio, regulado no  Real  
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decreto 331/1997, do 7 de marzo, ou, no seu caso, calquera outro certificado que se 

publique cos mesmos efectos profesionais. 

e) Dispoñer da habilitación excepcional ou provisional prevista na cita Orde do 19 de 

Novembro de 2018 da Consellería de Política Social e Xuventude. 

f) Será requisito específico para optar ás prazas de Auxiliar de Axuda a Domicilio 

dispoñer do permiso de conducir tipo B e de medio de transporte para o 

desprazamento aos dístintos núcleos do municipio nos que residan os beneficiarios do 

servizo de axuda a domicilio do Concello de Carballeda de Valdeorras. 

 Funcións que desempeñarán: As funcións a desempeñar inclúen o desprazamento aos 

domicilios dos/as usuarios/as e serán as propias do posto de traballo prestando servizo de 

axuda a domicilio, tanto en prestación básica como en dependencia. 

 Con carácter xeral desempeñaranse as funcións indicadas no artigo 4º da Ordenanza 

municipal reguladora do servizo de axuda no fogar, publicada no Boletín Oficial da Provincia 

de Ourense nº: 82, do 11 de Abril de 2016 e no artigo 4º da Orden do 22 de xaneiro de 2009 

da Vicepresidencia da Igualdade e Benestar pola que se regula o servizo de axuda a domicilio; 

así como calquera  outra propia da súa capacitación profesional vencellada co .ambito 

competencial no que se integra. 

 O traballo realizarase baixo a dirección e supervisión da coordinadora de Servizos Sociais do 

Concello. 

- Grupo de cotización: Grupo de Cotización 9 

 

-AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Nº de prazas: 1 a xornada completa. 

 Sistema de selección:Concurso – oposición. 

 
 Características concretas da praza: 

  Retribución bruta anual: A que figura no orzamento do Concello de Carballeda de 

  Valdeorras para o ano 2022 

  Titulación exisible: Titulo de graduado de Secundaria obrigatoria ou equivalente 

  Funcións a desempeñar: 
 -Colaboración na atención ao público presencial, fax, telefónica e vía correo electrónico. 
 -Colaboración coas tarefas de Rexistro. 
 -Colaboración no referente a estatística, padrón. 
 - Apoio xeral a Secretaría-Intervención. 
 -Colaboración na xestión e tramitación administrativa dos servizos de recadación, 
 elaboración de padróns e control da recadación. 

-Colaboración xeral e tramitación dos procesos relacionados coa xestión contable, 
 orzamentaria, patrimonial e de tesouraría baixo a responsabilidade das persoas 
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 responsables das mesmas (Funcionario encargado das funcións de Tesoreria e Secretaría – 
Intervención). 

 -Colaboración na xestión de recursos humanos. 
 -Colaboración na xestión de subvencións. 
 -Tramitación de expedientes no seu ámbito de traballo, realizando tarefas concretas do 
 procedemento de acordo coas indicacións recibidas e os modelos e circuítos establecidos. 
 -Colaboración na elaboración e tramitación de decretos, ditames, oficios e outros 
 documentos administrativos aplicando os modelos de referencia. 
 -Colaborar mediante a realización de tarefas de apoio administrativo reforzando ás persoas 
 responsables dos proxectos e expedientes en tramitación e coa Secretaría-Intervención. 

-Colaboración e xestión das publicacións na páxina web do concello (Tablón de anuncios, 
Transparencia, Perfil do Contratante), nos Diarios Oficiais e nas distintas plataformas 
(Plataforma de Contratos de Galicia, etc…) 
- Asi como as previstas con caracter xeral no artigo 169.1.d) do Real Decreto Lexislativo de 
18 de Abril e calquera outra propia da súa capacitación profesional relacionada co ambito 
competencial no que se intrega. 

 
 Grupo de cotización: 7 

 
B). Prazascorrespondentes ao proceso de estabilización do personallaboralincluido 
na DisposiciónAdicional 6ª da Lei 20/21 : Denominación das prazas.Nº de vacantes . 
Xornada. Sistema de selección. Características específicas das prazas : 
 
2 prazas de Auxiliar de Axuda a Domicilio, coa seguinte prestación de xornada a  tempo 
parcial: 
 
  1 praza de 20 H/semana 
  1 praza de 32 H/semana 
 
  Sistema de selección: Concurso (Disposición adicional 6ª da Lei 20/21) 
 
  Características específicas das prazas: As indicadas no apartado A) da base 
   primeira para as prazas de Auxiliar de Axuda a Domicilio. 
 
-ENCARGADO/A DE AULA DO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA (P.A.I.) DE 
SOBRADELO 
  

 Nº de prazas: 1 a xornada completa 

 Sistema de selección: Concurso (Disposición Adicional 6ª da Lei 20/2021) 

 

 Características especificas da praza: 

  Retribución bruta anual: A establecida no orzamento do Concello do exercicio de 

  2022 

  Titulación esixible: Estar en posesión da titulacoión mínima de técnico especialista 

  en xardin de infancia; admitíndose tamen a titulación de: Maestra especialista en

  educación infantil ou equivalente e licenciatura ou grado de psicopedagoxía. 
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  Requisitos específicos: Esixese certificado negativo do Rexistro Central de  

  Delicuentes Sexuais. 

Funcións a desempeñar:Coidados e atención directa aos nenos/as de 0-3 anos 

usuarios do P.A.I. de conformidade ca normativa reguladora dos Puntos de Atención a 
Infancia da Comunidade Autónoma, establecida no Decreto 329/2005 ,de 28 de xullo 
polo que se regulan os centros de menores e os centros de atención a infancia, e no 
Regulamento de Organización e Funcionamento do Punto de Atención a Infancia de 
Sobradelo. 
 

Grupo de cotización: 3  

 

-AUXILIAR DE XARDÍN DE INFANCIA DO PUNTO DE ATENCIÓN A INFANCIA (P.A.I.) DE 

SOBRADELO 

Nº de prazas:1 a xornadacompleta 

 Sistema de selección: Concurso (Disposición Adicional 6ª da Lei 20/2021) 

  

Características concretas da praza: 

Retribuciónbruta anual: A establecida no orzamento do Concello do exercicio de 

2022. 

Titulación esixible:Esíxese estar en posesión da titulación mínima de calquera das 

seguintestitulacións: Auxiliar en Xardín de Infancia, Auxiliar de Enfermeria ou 

equivalente, admitíndose tamén as titulacións de maestra especialista en educación 

infantil ou equivalente e licenciatura en grado de psicopedagoxía. 

Requisitos específicos:Esíxese certificado negativo do Rexistro Central de 

Delincuentes Sexuais. 

Funcions a desempeñar: Apoio na atención directa e coidado dos nenos de 0 a 3  

anos usuarios do P.A.I. de conformidade co previsto na normativa reguladora dos 

Puntos de Atención a Infancia da Comunidade Autónoma de Galicia,establecida no 

Decreto 329/2005,de 28 de xullo polo que se regulan os centro de meneores e os de 

atención a infancia, e no Rregulamento de Organización e Funcionamento do Punto 

de Atención a Infancia de Sobradelo. 

Grupo de cotización: 4 

 

-PEÓN SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 

Nº de prazas: 3 coa seguinte prestación de xornada a tempo parcial: 

1 praza con xornada de 30 h/semana de luns a venres. 
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1 praza con xornada de 20 h/semana de luns a venres. 

1 praza con xornada de 9 h/semana (os luns, mercores e venres) 

Sistema de selección: Concurso (Disposición adicional 6ª da Lei 20/2021) 

Caracteristicas concretas das prazas: 

Retribucions brutas anuais: As previstas no orzamento do Concello do exercicio de 

2022,correspondente a cada unha das prazas. 

Título esixible: Non se require. 

Requisito específico para optar a praza con xornada de 30 h/semana:Estar en 

posesión de permiso de conducir de clase B. 

Funciones a desempeñar: Realización de labores de limpeza viaria nas vías e 

espacios públicos, limpeza e mantemento de arquetas de desagüe, etc... no núcleo de 

Sobradelo e, no seu caso, en outros núcleos do municipio que se indiquen de maneira 

específica; limpeza e mantemento dos parques públicos e malecóns de Sobradelo e 

San Xusto; e realización de calquer outra prestación incluida no seu ambito 

competencial. 

A praza de peón de 30 h/semana, supón a maiores a realización de lectura de 

contadores de abastecemento da auga aos núcleos de Sobradelo e A Medua, a 

vixilancia e colaboración no mantemento do sepósito regulador do 

abastecemento, redes de distribución e das captacións de abastecemento 

domiciliario de agua aos núcleos de Sobradelo e A Medua. Asi como a 

realización de calquera outra que se indique no seu ambito competencial. 

Grupo de Cotización: 10 

 

SEGUNDA. CONDICIÓNS DE ADMISIÓN DE ASPIRANTE. 

 

De conformidade co artigo 56 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público 

aprobado por Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro e 50 da Lei 2/2015, da Lei 2/2015, 

do 29 de abril, do emprego público de Galicia, para poder participar nos procesos selectivos será 

necesario : 

 

a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, conforme ao disposto no artigo 57 do Texto 

Refundido da Lei do Estatuto básico do emprego público e no artigo 52 da Lei 2/2015, do 29 de 

abril, permita o acceso ao emprego público. 
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Poden acceder ao emprego público en igualdade de condicións que as persoas de nacionalidade 

española: 

• As persoas que posúan a nacionalidade doutros estados membros da Unión 

Europea. 

• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, que sexan cónxuxes de 

persoas que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da 

  Unión Europea, sempre que non estean separadas de dereito. 

• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes de persoas 

que posúan a nacionalidade española ou doutros estados membros da Unión 

Europea, sempre que sexan menores de vinte e un anos ou maiores da 

devandita idade dependentes. 

• As persoas, calquera que sexa a súa nacionalidade, descendentes do cónxuxe 

non separado de dereito de persoas que posúan a nacionalidade española ou 

doutros estados membros da Unión Europea, sempre que sexan menores de 

vinte e un anos ou maiores da devandita idade dependentes. 

• As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais 

celebrados pola Unión Europea e ratificados por España nos que sexa de 

aplicación a libre circulación de traballadores. 

 

b) Titulación esixible: Será necesario estar en posesión e disposición da titulación e requisitos 

especificos que no apartado de características especificas da base primeira se sinalan para 

cada unha das prazas. 

 

c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 

Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 

Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos 

públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para 

exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fose 

separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado ou 

en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no 

seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

 

d) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación 

forzosa. 
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e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño 

das correspondentes funcións ou tarefas. 

 

f) Acreditación do coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 51 da Lei 

2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia; sendo o coñecemento mínimo 

establecido para cada unha das prazas o seguinte: 

Auxiliar servizo de axuda no fogar: Mínimo CELGA 2 ou equivalente.  

Auxiliar-Administrativo: Mínimo CELGA 3 ou equivalente. 

Encargado/a de Aula do P.A.I. de Sobradelo: Mínimo CELGA 4 ou equivalente 

Auxiliar de Xardín de Infancia: Mínimo CELGA 2 ou equivalente 

 Peóns servizo de limpeza viaria: Mínimo CELGA 2 ou equivalente. 

 

Se non se pode acreditar este requisito, poderase acceder ao proceso selectivo, pero será  

necesario superar a realización dunha proba da lingua galega. 

 

Todos os requisitos establecidos nesta base deberán posuírse no día de finalización do prazo de 

presentación de solicitudes, manterse durante todo o proceso de selección e acreditar o seu 

cumprimento como requisito previo imprescindible para poder ser nomeado/a, no seu caso, persoal 

laboral fixo. 

 

TERCEIRA. FORMAS E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES                                  . 

 

As solicitudes ( conforme o Anexo I), requirindo tomar parte no correspondente proceso de selección 

nas que os aspirantes farán constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais 

para a praza que se opte, dirixiranse a Alcaldía - Presidencia do Concello, e presentaranse no 

Rexistro Electrónico Xeneral deste Concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no 

prazo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da 

convocatoria no Boletín Oficial do Estado, prorrogándose ó primeiro día hábil seguinte se o prazo 

terminase en día inhábil. Previamente publicaranse as bases íntegras no BOP e un anuncio da 

convocatoria no DOG (artigo 205 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia). 

 

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación: 
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- Copia simple do DNI, pasaporte ou documento que resulte xustificativo de identificación 

- Copia simple do documento que acredite a titulación académica requirida e cumprimento dos 

requisitos específicos para acceder ó proceso selectivo da praza ou prazas as que se opte, de 

conformidade co previsto no apartado " Características específicas das prazas" indicadas na 

base primeira. 

- De ser o caso, copia simple do certificado que acredite haber obtido o CELGA 2, CELGA 3 ou 

CELGA 4 ou equivalente (segundo o requirido na praza a que se opte), co cal quedarán 

exentos/as do exame de galego. 

- Relación de méritos alegados que de conformidade co previsto na base sexta presenten as 

persoas aspirantes para a súa valoración, unindo a dita relación os documentos xustificativos 

dos mesmos. 

- Certificado de vida laboral actualizada, expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social. 

- A prestación de servizos nas Administracións Públicas deberá acreditarse co certificado de 

servizos prestados expedido pola administración correspondente no que se acredite o posto 

desempeñado, xornada e duración do trballo. 

 

As presentes bases publicaranse íntegramente no Boletín Oficial da Provincia e no Tablón de 

Anuncios deste concello (concellocarballedavaldeorras.com), inseríndose un extracto da 

convocatoria no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado. 

 

A documentación deberá presentarse sen grapar nin encadernar, en follas soltas e ordenadas, para 

facilitar a súa correcta dixitalización. 

 

Os aspirantes con discapacidade farano constar na súa solicitude, declarando que reúnen as 

condicións esixidas pola normativa aplicable e indicando as adaptacións de tempo e medios 

necesarios para asegurar a súa participación en igualdade de condicións cos demais aspirantes. Á 

súa solicitude achegará certificado de discapacidade onde se acrediten as deficiencias permanentes 

que deron lugar ao grao de discapacidade recoñecido, para que posteriormente o Tribunal entre a 

valorar a procedencia ou non das adaptacións solicitadas. Unha vez analizadas as necesidades 

específicas de cada un dos aspirantes, o Tribunal adoptará as medidas necesarias de adaptacións 

de tempo e medios que serán publicadas no tablón de anuncios deste Concello 

(concellocarballedavaldeorras.com). 
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Os datos persoais incluídos na solicitude de participación serán tratados unicamente para a xestión 

do proceso selectivo e as comunicacións que deban realizarse. Cando sexa necesario publicar un 

acto administrativo que conteña datos persoais publicarase da forma que determina a disposición 

adicional sétima da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e 

garantía dos dereitos dixitais. O Concello será o responsable do tratamento destes datos. 

 

CUARTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 

 

Expirado o prazo de presentación de solicitudes, a Alcaldía-Presidencia ditará Resolución no prazo 

máximo dun mes, declarando aprobada a lista provisional de admitidos e excluídos. En dita 

Resolución, que se publicará no Boletín Oficial da Provincia e no tablón de anuncios sito na páxina 

web deste Concello (concellocarballedavaldeorras.com) e no taboleiro de edictos do Concello, 

concederase un prazo de dez días hábiles para presentación de reclamacións e emendas. 

 

As alegacións presentadas serán resoltas nun prazo máximo de tres días hábiles. Transcorrido o 

prazo sen que se ditase resolución algunha, entenderanse as alegacións por desestimadas. 

 

Vistas as alegacións presentadas, por Decreto da Alcaldía-Presidencia, procederase á aprobación 

definitiva da lista de admitidos e excluídos, que será obxecto de publicación no Boletín Oficial da 

Provincia e no tablón de anuncios deste Concello sito en concellocarballedavaldeorras.com Nesta 

Resolución, farase constar a designación nominal do Tribunal e indicarase o día, hora e lugar no que 

se constituíra o Tribunal e se procederá a realización da proba de Galego de ser necesario e a 

valoración do Concurso. A data de celebración da oposición nas prazas afectadas, notificarase 

como mínimo 15 dias naturais antes do comezo dos exercicios e anunciarase na páxina web 

do COncello o lugar, día e hora que teran lugar. 

 

O feito de figurar incluído/a na relación de admitidos/as non prexulga que se lles recoñeza ás 

persoas interesadas a posesión dos requisitos esixidos no proceso selectivo convocado, que 

deberán ser xustificados documentalmente como paso previo ó nomeamento que lle corresponda. 

Os sucesivos actos e comunicacións que se deriven da celebración deste proceso selectivo faranse 

públicos a través do taboleiro de anuncios e na sede electrónica do Concello de Carballeda de 

Valdeorras. 

 

QUINTO. TRIBUNAL CUALIFICADOR 
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De acordo co establecido no artigo 60 do texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado 

público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro: 

 

Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberá axustarse aos principios de 

imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e se tenderá así mesmo, á paridade entre 

mulleres e homes. 

 

O persoal de elección ou de designación política, os funcionarios interinos e persoal eventual non 

poderán formar parte dos órganos de selección. 

 

A pertenza aos órganos de selección será sempre a título individual, non podendo ostentarse esta 

en representación ou por conta de ninguén. 

 

A súa composición non será inferior a cinco e os vogais posuirán titulación ou especialización igual 

ou superior ao esixido para o acceso á praza ofertada. 

 

Os órganos de selección actúan con plena autonomía no exercicio da súa discrecionalidade técnica 

e os seus membros son persoalmente responsables da transparencia e obxectividade do 

procedemento, da confidencialidade da baremación e do estrito cumprimento das bases da 

convocatoria e dos prazos establecidos para o desenvolvemento do proceso selectivo. 

 

O Tribunal poderá dispoñer a incorporación ao seu labor no proceso selectivo de asesores 

especialistas, para aqueles aspectos concretos do proceso selectivo debido á especialización 

técnica do traballo a realizar. A súa función circunscríbese a un mero asesoramento, é dicir actúan 

con voz, pero sen voto, non participan na toma de decisións do Tribunal. Os asesores deberán 

gardar sixilo e confidencialidade acerca dos datos e asuntos sobre os que teñan coñecemento como 

consecuencia da súa colaboración no Tribunal. 

 

O Tribunal poderá designar persoal colaborador para o desenvolvemento do proceso selectivo, que 

actuará baixo a súa dirección, cando a complexidade do mesmo o aconselle. 

 

A abstención e recusación dos membros do Tribunal será de conformidade cos artigos 23 e 24 da 

Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. 
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SEXTA. SISTEMA DE SELECCIÓN E DESENVOLVEMENTO DOS PROCESOS 

Para a valoración dos meritos nas fases de concurso teñense en conta os criterios común 

orientativos establecidos pola FEGAMP e os sindicatos mais representativos. 

 

A) PROCESOS DERIVADOS DA DISPOSICION ADICIONAL 6ª DA LEI 20/21 

Concurso de méritos: 100 puntos 

1.-  O tribunal valorará os méritos que alegasen e xustificasen as persoas aspirantes na solicitude e 

na documentación anexa, na seguinte forma: 

a) MERITOS PROFESIONAIS:Por cada mes de servizo remunerado, prestado en postos de traballo 

correspondentes á mesma categoría profesional da praza á que se aspira: 

- 1,25 puntos por servizos prestados no corpo, escala, categoría ou equivalente do Concello de 

Carballeda de Valdeorras, como persoal temporal. 

- 0,625 puntos por servizos prestados no corpo, escala, categoría ou equivalente no resto do 

sector público, como persoal temporal. 

Os servizos previstos anteriores computaranse ata a data prevista legalmente como último día para 

presentar as instancias. 

A puntuación máxima deste apartado de méritos profesionais será de 90 puntos. Non se puntuarán 

períodos inferiores a un mes; e no suposto de que a xornada de trballo non sexa do 100% a 

puntuación por este concepto reducirase en proporción as horas traballadas. 

b) Outros méritos:Participar ou impartir cursos organizados ou homologados polos centros ou 

servizos de formación das diferentes administracións públicas e universidades, ou os impartidos 

polas organizacións sindicais ou outras entidades promotoras de accións formativas no marco dos 

acordos de formación continua para as administracións públicas (AFCAP) e do acordo de 

formación para o emprego das administracións públicas (AFEDAP), ou cursos de formación 

ocupacional impartidos ou homologados polas administracións públicas e realizados dentro do Plan 

de formación e inserción profesional (FIP) ou do Plan de accións formativas dirixidas 

prioritariamente a desempregados (AFD), e sempre relacionados coas funcións propias da praza á 

que se aspira. 

Os cursos de galego (cuxas titulacións sexan expedidas ou homologadas polos organismos correspondentes da 

Xunta de Galicia) sempre que estean relacionados coas funcións propias da praza á que se aspira. 

 

- 0,40 puntos por cada hora de curso. 
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Por cada titulo de superior categoría o requerido o acceso a parza que se opte e relacionado coa 

mesma 0,1 puntos por título. 

 

A puntuación máxima deste apartado será de 10 puntos. 

 

B)PROCESOS DERIVADOS DO ARTIGO 2.1 DA LEI 20/21 

 

B.1.- FASE DE CONCURSO – CONCURSO DE MERITOS : 40 PUNTOS 

a) MERITOS PROFESIONAIS : O tribunal valorará os méritos que alegasen e xustificasen as 

persoas aspirantes na solicitude e na documentación anexa, na seguinte forma : 

a)Por cada mes de servizo remunerado, prestado en postos de traballo correspondentes á mesma 

categoría profesional da praza á que se aspira: 

- 0,50 puntos por servizos prestados no corpo, escala, categoría ou equivalente do Concello 

de Carballeda de Valdeorras, como persoal temporal. 

- 0,25 puntos por servizos prestados no corpo, escala, categoría ou equivalente no resto do 

sector público, como persoal temporal. 

A puntuación máxima deste apartado será de 36 puntos. 

Os servizos previstos anteriores computaranse ata a data prevista legalmente como último día para 

presentar as instancias. 

b) OUTROS MERITOS :Participar ou impartir cursos organizados ou homologados polos centros ou 

servizos de formación das diferentes administracións públicas e universidades, ou os impartidos 

polas organizacións sindicais ou outras entidades promotoras de accións formativas no marco dos 

acordos de formación continua para as administracións públicas (AFCAP) e do acordo de formación 

para o emprego das administracións públicas (AFEDAP), ou cursos de formación ocupacional 

impartidos ou homologados polas administracións públicas e realizados dentro do Plan de formación 

e inserción profesional (FIP) ou do Plan de accións formativas dirixidasprioritariamente a 

desempregados (AFD), e sempre relacionados coas funcións propias da praza á que se aspira. 

Os cursos de galego (cuxas titulacións sexan expedidas ou homologadas polos organismos correspondentes da 

Xunta de Galicia) sempre están relacionados coas funcións propias da praza á que se aspira. 

Por grupos e subgrupos de titulación, as táboas para a puntuación máxima sería: 

 

-0,40 puntos por cada hora de curso. 
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Por titulación superior categoría o requerido o acceso a parza que se opte e relacionado coa mesma 

0,1 puntos por título. 

 

A puntuación máxima deste apartado será de 4 puntos. 

 

  

B.2-)FASE DE OPOSICION 

A) Comezo das probas e orde de actuación das persoas aspirantes : 

1.-Os exercicios practicaranse en chamamento único. A non presentación dunha persoa aspirante a 

calquera dos exercicios no momento do chamamento, determinará automaticamente o decaemento 

do seu dereito a participar neles, quedando excluída, en consecuencia, do procedemento selectivo. 

Deberán presentarse para a realización de cada exercicio co seu DNI, NIE ou documento fidedigno 

acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, así como dos medios materiais adecuados e 

nece- sarios para a práctica das probas. 

2.- A orde na que actuarán as persoas aspirantes naqueles exercicios que non se poidan realizar 

conxuntamente, iniciarase alfabeticamente pola primeira da letra T, de conformidade co establecido 

na resolución da Consellería de Facenda, do 28 de xaneiro de 2022 (DOG núm. 24, do 4 de febreiro 

de 2022). 

3.- Se a causa de embarazo de risco ou parto debidamente acreditados. algunha das aspirantes non 

puidese completar o proceso selectivo ou realizar algún exercicio deste, a súa situación quedará 

condicionada á finalización do proceso e á superación das fases que quedasen aprazadas, sen que 

poidan demorarse estas de maneira que se menoscabe o dereito do resto das persoas aspirantes a 

unha resolución do proceso axustada a tempos razoables, o que deberá ser valorado polo tribunal e, 

en todo caso, a realización das probas terá lugar antes da publicación da lista das persoas 

aspirantes que superen o proceso selectivo. 

 

B)Desenvolvemento dos exercicios e sistemas de cualificación. 

1.- Para a práctica dos exercicios da fase de oposición, que serán obrigatorios, os tribunais poderán 

requirirlles ás persoas aspirantes, en calquera momento, que acrediten a súa identidade. Se durante 

o desenvolvemento do proceso selectivo chegase a coñecemento do tribunal que algunha das 

persoas aspirantes carece de calquera dos requisitos esixidos na convocatoria, excluiráselle desta, 

tras a audiencia previa da persoa interesada. A exclusión será acordada pola Alcaldía - Presidencia 

do Concello, a proposta do tribunal. 
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2.- Os exercicios para cada unha das prazas incluidas na convocatoria ( Auxliar de axuda a domicilio 

e Auxiliar Administrativo) axustaranse as seguintes regras xerais :  

Serán exercicios de tipo test de respostas alternativas: obrigatorios e non eliminatorios. Referiranse 

ás materias propias do temario estabrecido para cada praza, (ANEXO II – Temario para optar as 

prazas de Auxiliares de axuda a domicilio incluidas no proceso de concurso – oposición  e ANEXO III 

– Temario para optar a praza de Auxiliar Administrativo). Valoraranse cun máximo de 60 puntos.  

Os test cualificaranse de forma matemática, asignando puntuación positiva aos acertos e non 

computando os erros, nin as preguntas deixadas en branco. As preguntas serán como mínimo as 

seguintes: 

- Prazas de auxiliar de axuda a domicilio : 20 preguntas tipo test valorándose con 3 puntos cada 

resposta correcta para a realización deste exercicio disporase dun tempo máximo de 40 minutos. 

-Praza de auxiliar Administrativo: 40 preguntas tipo test valorandose con 1,5 puntos cada resposta 

correcta para a realización deste exercicio disporase dun tempo máximo de 1 Hora. 

3.- Os exames deberán elaborarse antes de realizarse a proba e tomando como referencia para súa 

elaboración o contido do temario especifico para cada unha das prazas (ANEXO II – Temario para 

optar as prazas de Auxiliares de axuda a domicilio incluidas no proceso de concurso – oposición ; 

ANEXO III – Temario para optar a praza de Auxiliar Administrativo). Será exixible, no momento da 

realización das diferentes probas, o coñecemento da normativa en vigor que figure nos diferentes 

temarios descritos nas bases reguladoras específicas de cada praza. Non serán exixibles as 

modificacións ou derrogacións que se produzan trinta días antes da realizacións das diferentes 

probas. 

4.- O tribunal adoptara as medidas necesarias para garantir o anonimato dos aspirantes. 

 

C)REALIZACION DA PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA.(SÓ PARA AQUELES 

ASPIRANTES QUE NON ACREDITASEN ESTAR EN POSESIÓN DO CELGA ESIXIDO COMO MINIMO PARA CDA 

UNHA DAS PRAZAS AS QUE OPTE). 

 

1. A proba consistirá, para os postos que requiran o CELGA 4 e 3, na tradución directa 

ao idioma galego, sen axuda do dicionario, dun texto en castelán elixido polo 

Tribunal. O tempo máximo de duración deste exercicio será de 1 hora, podendo 

establecerse polo tribunal un tempo inferior en función da lonxitude e complexidade 

do texto proposto. E para os postos que requiran o CELGA 2, a proba consistirá 

nunha entrevista oral, dunha duración máxima de media hora integramente en 
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galego co Tribunal, coa finalidade de comprobar a fluidez, entendemento e 

comprensión do idioma galego. 

 

2. Cualificarase co resultado de APTO ou NON APTO. Corresponderalle ao Tribunal 

determinar o nivel de coñecemento esixido para acadar o resultado de APTO. 

 

3. A proba terá carácter eliminatorio. 

SÉTIMA. CUALIFICACIÓN 

 

A puntuación final das prazas correspondentes ao proceso de estabilización do persoal laboral 

incluido na Disposición Adicional 6ª da Lei 20/21 afectadas polo sistema de concurso virá dada 

pola suma total da valoración dos méritos achegados. 

 

A puntuación final das prazas correspondentes ao proceso de estabilización do persoal laboral 

temporal incluidas no artigo 2.1 da Lei 20/21e a orde de cualificación das persoas aspirantes que 

superasen as probas estará determinada pola suma das puntuacións obtidas na totalidade do 

exercicio da fase de oposición (que non será eliminatoria) e da valoración da fase de concurso. A 

puntuación de cada persoa aspirante será a media aritmética das cualificacións otorgadas por todos 

os membros do tribunal asistentes a sesión. A puntuación obtida pola persoa aspirante na fase de 

concurso non podera exceder do 40 % do total da puntuación máxima alcanzable na fase de 

oposición. As cualificacións das persoas aspirantes, en cada un dos exercicios, serán publicadas na 

sede electrónica do Concello no seguinte día hábil ó de realización da cualificación. 

 

No suposto de empate na puntuación de dous ou máis aspirantes, resolverase do seguinte xeito 

decrecente de prelación: 

• O desempate efectuarase a favor da persoa aspirante que tivese unha maior 

puntuación no mérito de experiencia profesional. 

• De persistir o empate, resolverase  a favor  da persoa aspirante que  acredite maior 

experiencia adquirida no Concello de Carballeda de Val.  na praza obxecto da 

convocatoria. 

• De persistir o empate este resolverase por sorteo. 

 

OITAVA. RELACIÓN DE APROBADOS/AS E ACREDITACIÓN DE REQUISITOS. 
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Unha vez terminada a cualificación dos aspirantes, o Tribunal fará pública a relación de aspirantes 

por orde de puntuación no tablón de anuncios da páxina web do concello 

(concellocarballedavaldeorras.com) e no taboleiro de editos. 

 

As persoas que non superen o proceso selectivo, incluiranse en listaxes de agarda de persoal 

laboral temporal específicas regulada na base novena. 

 

Os aspirantes propostos presentarán ante a Administración, dentro do prazo de vinte días hábiles 

dende o día seguinte que se publican no Boletín Oficial da Provincia e no tablón de anuncios deste 

Concello, a seguinte documentación: 

 

- Informe médico oficial actualizado, que non deberá ter unha antigüidade superior a tres 

(3) meses, contados dende a data da resolución definitiva da Alcaldesa-Presidenta do 

Concello de Carballeda de Val. na que se aproba as persoas aspirantes seleccionadas, 

no cal conste que non se padece enfermidade ou imposibilidade física que impida o 

desenrolo das funcións ou tarefas correspondentes ó posto de traballo ó que se opta. 

 

- Declaración responsable de non estar separado/a mediante expediente disciplinario do 

servizo das Administracións Públicas, nin encontrarse en situación de inhabilitación 

para o exercicio das funcións públicas. 

 

- Declaración responsable de non estar incurso/a nos supostos de incompatibilidades 

previstas na lexislación vixente. 

 

O Concello de Carballeda de Val. non requirirá aos interesados datos ou documentos non esixidos 

pola normativa reguladora aplicable ou que foran achegados anteriormente polo interesado a 

calquera Administración. A estes efectos, o interesado deberá indicar en que momento e ante que 

órgano administrativo presentou os citados documentos, debendo as Administracións Públicas 

solicitalos electronicamente a través das súas redes corporativas ou dunha consulta ás plataformas 

de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados ao efecto. Presumirase que 

esta consulta é autorizada polos interesados, salvo que conste no procedemento a súa oposición 

expresa ou a lei especial aplicable requira consentimento expreso. 
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Excepcionalmente, se as Administracións Públicas non puidesen solicitar os citados documentos, 

poderán solicitar novamente ao interesado a súa achega. 

 

Quen dentro do prazo indicado, e salvo os casos de forza maior, non presentase a documentación 

ou da mesma se deducíse que carecesen dalgún dos requisitos esixidos, non poderán ser 

nomeados, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo da responsabilidade en que 

puidesen incorrer por falsidade nas súas solicitudes de participación. 

 

Posteriormente procederase á formalización do correspondente contrato de traballo e a 

incorporación ao posto de traballo dentro do prazo que se estableza. Poderá establecerse a 

superación do período de proba que corresponda de acordo coa normativa laboral, co que se 

culmina o proceso e o traballador adquirirá a condición de empregado público. 

 

Formalizado o contrato deberase comunicar á oficina pública de emprego que corresponda, no prazo 

dos dez días seguintes á súa concertación; así mesmo, deberase informar á representación legal 

dos traballadores, mediante entrega dunha copia básica dos contratos celebrados. 

 

NOVENA.- FUNCIONAMENTO DA LISTAXE DE AGARDA. 

 

As persoas participantes do proceso selectivo que superaran a proba pero non obtivesen o posto de 

traballo ocuparán o posto da lista que lle corresponda, atendendo á puntuación obtida no proceso 

selectivo, para seren chamados no caso de renuncia do/a aspirante que figure en primeiro lugar. 

 

A renuncia inicial á oferta de traballo ou a renuncia durante a vixencia do contrato dará lugar á 

exclusión da listaxe. 

 

As persoas incluídas na lista de agarda terán que presentar datos persoais suficientes que permitan 

a súa pronta localización, sendo responsables de que estean actualizados en todo momento. 

 

Unha vez realizado o intento de localización por medio da comunicación telefónica, se non fose 

posible o contacto en vinte e catro horas acudirase á persoa seguinte e entederase rexeitada a 

oferta de traballo. Realizaranse un mínimo de tres intentos de contacto entre as 9:00 e as 15:00 

horas, cun intervalo de 30 minutos entre cada chamada. 
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Quedará anotación escrita do que se indica neste número no servizo correspondente, dándose 

traslado inmediato de informe escrito ao Secretario/a da Corporación para coñecemento e 

constancia. 

 

A persoa integrante da lista de agarda que reciba proposta de oferta de traballo, nos termos 

descritos anteriormente, deberá proceder á aceptación ou rexeitamento da mesma, nun período 

máximo de 48 horas e presentar a acreditación dos requisitos, agás por circunstancias excepcionais 

ou de forza maior. 

 

Esta listaxe de agarda terá unha vixencia de 3 anos. 

 

DECIMO. INCIDENCIAS 

As presentes bases e convocatoria poderán ser impugnadas de conformidade co establecido na Lei 

39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas. 

 

Contra a convocatoria e as súas bases, que esgotan a vía administrativa, poderase interpoñer polo 

solicitados recurso de reposición no prazo dun mes ante a Alcaldía, previo ao contencioso- 

administrativo, que se poderá interpoñer no prazo de dous meses ante o xulgado do Contencioso-

Administrativo de Ourense ou, á súa elección, o que corresponda ao seu domicilio, a partir do día 

seguinte ao de publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. 

 

No non previsto nas bases será de aplicación a Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local 

de Galicia, a Lei 7/1985, do 2 de abril, de Bases do Réxime Local; o Texto Refundido das 

disposicións legais vixentes en materia de Réxime Local aprobado polo Real Decreto Lexislativo 

781/1986, do 18 de abril; e o Texto Refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores aprobado por 

Real Decreto Lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, e no que non estea reservado á lexislación do 

Estado será de aplicación a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia. 

Alcaldesa-Presidenta 

Mª Carmen Glez Quintela 

 

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE 
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ANEXO I INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 
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DATOS DO/A INTERSADO/A 

NOME E APELIDOS  

NIF  

DATOS DO REPRESENTANTE (NO SEU CASO) 

TIPO (FÍSICA OU 

XURÍDICA) 

 

NOME E 

APELIDOS/RAZON 

SOCIAL 

 

NIF/CIF  

PODER DE 

REPRESENTACIÓN 

 

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS 

MEDIO DE NOTIFICACIÓN  

 

ELECTRÓNICA POSTAL 

DIRECCIÓN  

CÓDIGO POSTAL  

MUNICIPIO  

PROVINCIA  

TELÉFONO MÓBIL  

FAX  

E-MAIL  

 

Mediante a presente, EXPOÑO: 
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Que vista a Convocatoria e execución do proceso de estabilización de emprego temporal no 

Concello de Carballeda de Val, DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE reunir todos os 

requisitos establecidos polas bases e en particular: 

 

a) Ter nacionalidade española ou algunha outra que, conforme ao disposto no artigo 52 da Lei 

2/2015, do 29 de abril, permita o acceso ao emprego público. 

 

b) Titulación esixible e cumprimento dos requisitos específicos (Bases) 

 

c) Non ser separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 

Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 

Autónomas, nin atoparse en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos 

públicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou escala de funcionario, ou para 

exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do persoal laboral, no que fose 

separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse inhabilitado 

ou en situación equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que 

impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 

 

d) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima de xubilación 

forzosa. 

 

e) Posuír as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o 

desempeño das correspondentes funcións ou tarefas. 

 

f) Acreditación do coñecemento da lingua galega de acordo co establecido no artigo 51 da Lei 

2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia. (Bases) 

 

Acredita   

 

Non Acredita__  

 

 



 

23 
 

PRAZAS AS QUE SE OPTA (marcar) 

AUXILIAR SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR - 30 HORAS/SEMANA 

(Concurso - oposición) 

 

AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR - 33 HORAS/SEMANA (concurso 

- oposición) 

 

AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR - 5 HORAS/SEMANA (concurso - 

oposición) 

 

AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR - 20 HORAS/SEMANA (concurso)  

AUXILIAR SERVIZO AXUDA NO FOGAR - 32 HORAS/SEMANA (concurso)  

AUXILIAR-ADMINISTRATIVO (concurso - oposición a xornada completa)  

ENCARGADO/A AULA P.A.I. SOBRADELO (concurso - xornada completa)  

AUXILIAR DE XARDIN DE INFANCIA P.A.I. SOBRADELO (concurso - 

xornada completa) 

 

PEON SERVIZO LIMPEZA VIARIA - 30 HORAS/SEMANA (concurso)  

PEON SERVIZO LIMPEZA VIARIA - 20 HORAS/SEMANA (concurso)  

PEON SERVIZO LIMPEZA VIARIA - 9 HORAS/SEMANA (concurso)  

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACHEGA 

COPIA SIMPLE DNI  

COPIA SIMPLE DA TITULACIÓN E REQUISITOS ESPECIFICOS 

ESIXIBLES  ESPECIFICADOS NA BASE PRIMEIRA PARA CADA UNHA 

DAS PRAZAS CONVOCADAS 

 

COPIA SIMPLE CELGA  

RELACIÓN DE MÉRITOS E DOCUMENTACIÓN XUSTIFICATIVA PARA A 

SUA VALORACION CONFORME A BASE SEXTA DA CONVOCATORIA 

 

OUTRA DOCUMENTACIÓN  
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De conformidade co artigo 28.5 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas, cando a relevancia do documento no procedemento o esixa ou existan 

dúbidas derivadas da calidade da copia, o Concello poderá solicitar de xeito motivado o cotexo 

das copias aportadas polo interesado 

 

En base ao exposto, SOLICITO que, de conformidade co disposto no artigo 50 da Lei 2/2015, do 

29 de abril, de Emprego Público de Galicia en relación co artigo 56 do texto Refundido da Lei do 

Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de 

outubro, admítase esta solicitude para o proceso de selección de persoal referenciado. 

 

Por outra banda, fun informado de que o Concello vai tratar e gardar os datos aportados na 

instancia e na documentación que a acompaña para a tramitación e xestión de expedientes 

administrativos. 

 

Responsable: Concello de Carballeda de Valdeorras 

 

Finalidade Principal: Tramitación, xestión de expedientes administrativos e actuacións  

administrativas derivadas destes. 

 

Lexitimación: Cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes 

públicos conferidos ao responsable do tratamento. 

 

Dereitos: De acceso, rectificación, supresión de datos, así como calquera outro que lle 

corresponda. 

 

Declaro baixo a miña responsabilidade que os datos consignados son certos. 

 

En Carballeda de Valdeorras , a do do 202  

A/o solicitante 

 

Asinado 

SRA. ALCALDESA DO CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS 
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ANEXO II.: TEMARIO PRAZAS DE AUXILAIR DE AXUDA A DOMICILIO. 

1. Orde do 22 de Xaneiro de 2009, pola que se regula o servizo de axuda no fogar na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

2. Ordenanza municipal reguladora do Servizo de Axuda no Fogar no Concello de Carballeda 

de Valdeorras. Dereitos e deberes dos usuarios do Servizo de Axuda no Fogar. 

3. Hixiene e aseo persoal a persoas maiores e dependentes. Mantemento, limpeza e 

organización do domicilio de persoais maiores e dependentes. 

4. Nutrición, dietética e alimentación de persoas maiores e dependentes. Servizos 

complementarios: "Xantar na Casa" e teleasistencia domiciliaria. 

5. Características e necesidades das persoas dependentes: A atención domiciliaria. Unidades 

convencionais con persoas dependentes: Tipoloxía, funcións, necesidades e riscos dos 

coidadores principais. Servizos, programas e profesionais de atención directa domiciliaria a 

persoas dependentes: características, estructura funcional. 

6. A mobilización dos enfermos: Pautas xerais e movementos a realizar. 

7. Administración de medicación e alimentos. 

8. Intervención de acompañamento e apoio na relación social, na resolución de xestións e no 

entorno familiar. 
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ANEXO III TEMARIO PRAZA AUXILIAR-ADMINISTRATIVO  

1º.- A Constitución Española de 1978. Estrutura e contido esencial. Principios Xerais. Dereitos 

fundamentais e as liberdades públicas. A Coroa. As Cortes Xerais. O Goberno e a Administración. 

As relacións entre o Goberno e as Cortes Xerais. A Reforma Constitucional. 

 

2º.- A Organización territorial do Estado na Constitución. O Estatuto de Autonomía de Galicia. 

 

3º.- A Administración Local na Constitución. Lexislación estatal (Lei 7/1985, do 2 de abril, RBRL) e 

Galega (Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia). Fontes do Ordenamento 

Xurídico Local. A potestade normativa das Entidades Locais: Regulamentos e ordenanzas e 

bandos. 

 

4º.- O municipio. Territorio e poboación. O padrón de habitantes. A organización municipal. 

Competencias dos municipios. Réxime de sesións e acordos dos órganos locais. 

 

5º.- O persoal ao servizo da Administración Local. Clases de persoal. Dereitos, deberes, 

incompatibilidades e réxime disciplinario. Situacións administrativas. 

 

6º.-Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 

Públicas. A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público. Texto refundido 

da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado polo Real Decreto Lexislativo 2/2004 de 5 de 

marzo (Título I, II e capítulo I do Título VI) 

 

7º.- O administrado: concepto e cases. Capacidade de obrar. Lexitimación. O interesado. 

Representación. Dereitos das persoas na súa relación coas Administracións Públicas. 

 

8º.- O acto administrativo: Concepto, elementos e clases. Motivación, eficacia, notificación, 

publicación, validez e invalidez dos actos administrativos. 

 

9º.- O procedemento administrativo común: iniciación, ordenación, instrución, terminación e 

execución. A obrigación de resolver: O silencio administrativo. 
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10º.- Os recursos administrativos. A revisión de oficio dos actos administrativos. 

 

11º.- Os contratos do Sector Público: Obxecto e ámbito de aplicación da Lei de Contratos do 

Sector Público. Clases de contratos do sector público. 

 

12º.- As Facendas locais. A potestade regulamentaria das entidades locais en materia tributaria: 

As ordenanzas fiscais. Recursos das Facendas Locais. Impostos, taxas e Contribucións especiais. 

 

13º.- Os impostos municipais: clases, natureza e feito impoñible, suxeito pasivo, período de 

pagamento, base impoñible, base liquidable e cota tributaria. 

 

14º.-O orzamento das Entidades locais: concepto e contido., elaboración e aprobación. 

Modificacións de créditos: clases e tramitación. Execución do orzamento de gastos e ingresos. 

 

14º.- Lei 3/2007, para a igualdade efectiva entre mulleres e homes. Decreto Lexislativo 2/2015, de 

12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade 

Autónoma de Galicia en materia de igualdade. 

 

15º.-. Lei de Prevención de Riscos Laborais. 

 

16º.- Lei 19/2013, do 9 de decembro, de Transparencia, Acceso á información pública e Bo 

Goberno. 

 

17º.- Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de datos persoais e garantía dos 

dereitos dixitais. 

 

18º.- Contorno operativo de Windows, manexo e coñecemento de programas informáticos básicos 

(Tratamento de textos, follas de cálculo, base de datos) e de utilidades elementais de internet en 

dito contorno (Navegación, correo electrónico, etc...)  


