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BASES QUE REXERÁN A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA A CONTRATACIÓN DE 
PERSOAL TABORAL TEMPORAL DE AUXILIARES DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE 
TORDOIA 
 
 
PRIMEIRA: OBXECTO: As presentes bases teñen por obxecto regular o procedemento de 
selección para a creación dunha bolsa de traballo para o posto de auxiliar de axuda no fogar, 
para os casos de substitución de persoal por substitución de traballadores con dereito a 
reserva do posto de traballo, por baixas por incapacidade temporal, maternidade, vacacións, 
licenzas, permisos, xubilación parcial ou anticipada polo período que medie entre a xubilación 
e a cobertura da dita praza polos procedementos de provisión de postos de traballo previstos 
legalmente, acumulación de tarefas de carácter puntual do servizo de axuda no fogar do 
Concello de Tordoia, e calquera outra que esixa a inmediatez na contratación. 
 
SEGUNDA: FUNCIÓNS: as recollidas na ordenanza reguladora do Servizo de Axuda no fogar do 
Concello de Tordoia vixente. 
 
TERCEIRA: XORNADA: a xornada será completa ou parcial, incluindo sábados, domingos e 
festivos, segundo as necesidades do servizo. 
 
CUARTA: PUBLICIDADE: a presente convocatoria e bases publicaranse no taboleiro de anuncios 
da Casa do Concello de Tordoia, en prensa, e na páxina web do Concello, 
 
QUINTA: REQUISITOS DAS PERSOAS ASPIRANTES: as persoas aspirantes deberán reunir, á data 
de remate do prazo de presentación de instancias, os seguintes requisitos: 
 
Requisitos xerais: 
 
-Ter nacionalidade española. Tamén poderán perticipar os nacionais doutros Estados nos 
termos do art. 52 da Lei 2/2015, de 9 de abril, de emprego público de Galicia. 
 
-Non padecer nin estar afectado por limitación física ou psíquica que impida ou sexa 
incompatible co desempeño das tarefas ou funcións correspondentes. 
 
-Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, no seu caso, da idade máxima da xubilación 
forzosa. 
 
-Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
Administracións Públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 
Autónomas, nin estar en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos 
por resolución xudicial, para o acceso aos corpos ou escalas de funcionario e para exercer 
funcións similares as que desenvolvan no caso do persoal laboral, no que houbese sido 
separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado ou en 
situación equivalente nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que 
impida, no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego público. 
 
-Non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que determine a 
lexislación vixente. 
 
Requisitos específicos: 
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-Carne de conducir B1 e dispor de medio de transporte para poder desprazarse dentro do 
termo municipal. 
 
SEXTA: PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS: as peroas interesadas en formar parte desta Bolsa de 
Emprego, presentarán a súa instancia no modelo que aparece no Anexo I das presentes bases 
facendo constar de que reúnen todos os requisitos sinalados nestas bases e dirixiranse ao Sr. 
Alcalde do Concello de Tordoia. Presentaranse debidamente cubertas, no Rexistro Xeral do 
concello no prazo de dez (10) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación do 
anuncio da convocatoria na prensa e na páxina web. Os sucesivos anuncios en relación con 
este proceso publicaranse no taboleiro de anuncios da Casa do Concello. 
 
A presentación de instancias poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Tordoia ou en 
calquera das formas establecidas no artigo 38 da Lei 30/1992, de 26 de novembro (LRXAP e 
PAC). As solicitudes que se entreguen a través da Oficina de Correos deberán presentarse en 
sobre aberto para ser seladas e datadas polo funcionario/a de correos antes de ser certificada. 
 
As instancias debidamente cubertas, achegaranse os documentos que a continuación se 
indican e de acordo coa seguinte orde: 
 
Fotocopia compulsada do DNI ou documento equivalente. Ademais, os aspirantes estranxeiros 
deberán presentar documento que acredite que é nacional da Unión Europea ou dalgún 
Estado ao cal en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e 
ratificados por España, sexa de aplicación a libre circulación de traballadores. 
 
Declaración xurada de que manifesten que reúnen todos e cada un dos requisitos xerais 
esixidos na convocatoria (inclúese no modelo de instancia). 
 
Fotocopia compulsada dos documentos acreditativos dos méritos alegados para a súa 
valoración no concurso. A non acreditación dos méritos alegados determinará que éstes non 
serán tidos en conta polo Tribunal, aínda que se acrediten fora do prazo de presentación de 
instancias, xa que non poderán subsanarse. 
 
De ser o caso, fotocopia compulsada de documentación oficial que acredite o CELGA 3 ou 
superior. 
 
Fotocopia compulsada do carnet de conducir e declaración xurada de dispoñibilidade de 
medio de transporte. 
 
Xustificante bancario ter abonadas as taxas. 
 
As persoas aspirantes con algunha discapacidade deberán indicalo na súa solicitude. 
 
SÉTIMA: ADMISIÓN DE ASPIRANTES: rematado o prazo de presentación de instancias, a 
Alcaldía ditará resolución, no prazo máximo de cinco (5) días hábiles, pola que se declarará 
aprobada a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas. 
 
A dita resolución publicarase no Taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na páxina web do 
concello. Na publicación farase constar, apelidos, nome e número do DNI, así como, se é o 
caso, as causas que motivaron a súa exclusión. 
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Os/as aspirantes excluídos disporán dun prazo de tres (3) días hábiles contados a partir da 
publicación do anuncio no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello e na páxina web do 
concello, para subsanar os defectos que motivaron a súa exclusión ou omisión, e formular as 
reclamacións ás listas provisionais. 
 
Transcorrido o prazo de tres (3) días sen reclamacións a lista de admitidos/as quedará elevada 
automaticamente a definitiva. 
 
Xunto coa publicación das listas se sinalará a data e hora de valoración dos méritos e a 
composición do tribunal cualificador. 
 
Contra a resolución aprobatoria da lista definitiva de admitidos e excluídos, os aspirantes 
interesados poderán interpoñer recurso de reposición ante a Alcaldía, no prazo de un mes 
contado a partir da publicación definitiva da mesma. 
 
OITAVA: TRIBUNAL CUALIFICADOR: os membros do tribunal cualificador do proceso selectivo, 
designarase por resolución de Alcaldía, e deberán estar integrados por tres (3) membros 
titulares, que serán a traballadora social municipal, o técnico municipal de emprego, e unha 
auxiliar traballadora do servizo de axuda no fogar. O tribunal non poderá constituírse, nin 
actuar sen a presenza de todos os seus membros, titulares ou suplentes. 
 
A composición do tribunal sempre se axustará aos principios de imparcialidade e 
profesionalidade dos seus membros. Todos os membros do tribunal deberán contar con 
titulación ou especialización igual ou superior á esixida para o posto ao que se opta. 
 
En calquera modificación do tribunal, a resolución de alcaldía cos membros do tribunal 
cualificador exporase ao publico no taboleiro de anuncios e na páxina web do concello. 
 
Os membros do tribunal deberán absterse de intervir cando concurra neles algunha das 
circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/1992 ( (LRXAP e PAC). Así mesmo, as persoas 
aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concurra neles algunha das 
circunstancias previstas para a abstención e de conformidade co establecido no art. 29 da Lei 
30/1992. 
 
NOVENA:TAXAS: conforme o establecido na ordenanza fiscal reguladora da taxa pola 
expedición de documentos administrativos, aprobada na sesión plenaria celebrada o 27 de 
setembro de 2007 e publicada no BOP 285 de 12 de decembro de 2007 as persoas candidatas 
deberán aboar unha taxa de 18,00€ en concepto de participación en procesos selectivos de 
persoal. 
 
DÉCIMA: SISTEMA DE SELECCIÓN: a selección das persoas aspirantes farase mediante o 
sistema de concurso, segundo o seguinte detalle: 
 
Criterios xerais: 
-Os méritos aos que se fai referencia neste apartado deberán posuirse na data de remate de 
presentación de solicitudes, computándose ata a dita data. 
 
-Acreditaranse mediante certificacións ou diplomas expedidos polas Entidades ou Organismos 
convocantes. 
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10.1. Experiencia profesional: Puntuarase ata un máximo de 6 puntos: 
 
Por cada mes completo de servizos prestados en administración local, como auxiliar de axuda 
no fogar: 0,10 puntos. 
 
Por cada mes completo de servizos prestados noutras administracións públicas, como auxiliar 
de axuda no fogar: 0,05 puntos. 
 
Por cada mes completo de servizos prestados noutras administracións públicas, como auxiliar 
de axuda no fogar: 0,025 puntos. 
 
No suposto de que a xornada de traballo non sexa do 100 %, a puntuación por este concepto 
reducirase en proporción ás horas traballadas. 
 
Para a xustificación deste apartado, os/as aspirantes deberán presentar copia cotexadas dos 
contratos de traballo e informe de vida laboral actualizado, proporcionado pola Tesourería 
Xeral da Seguridade Social. Estes documentos poderán se substituídos por un Certificado de 
Servizos, en caso de Administración Pública. No caso de traballos realizados para unha 
empresa privada, e para o caso de que dos contratos e da vida laboral non se derive a 
categoría do traballador ou traballadora, poderá aportarse orixinal ou copia compulsada das 
nóminas, ou calquera outro documento con forza probatoria e en que se perciba claramente a 
duración do contrato, traballo desempeñado e xornada. En todo caso, valoraránse os servizos 
prestados sempre que queden acreditados de forma clara e expresa. 
 
10.2. Formación: Puntuarase ata un máximo de 4 puntos: 
 
Ciclo formativo de grao medio. Técnico en Atención a Persoas en Situación de Dependencia, 
regulado polo Real Decreto 1593/2011, do 4 de novembro: 3 puntos 
 
Técnico en coidados auxiliares de enfermería, regulado polo Real Decreto 546/1995, do 7 de 
abril: 3 puntos 
 
Técnico en Atención Sociosanitaria, regulado polo Real Decreto 496/2003, de 2 de maio: 3 
puntos. 
Certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio ou 
equivalente, regulado polo Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto: 3 puntos 
 
Certificado de Profesionalidade de Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en 
Institucións Sociais, ou equivalente, regulado polo Real Decreto 1379/2008, do 1 de agosto: 3 
puntos 
 
Cursos, xornadas, seminarios, relacionados coas funcións a desenvolver impartidos por 
organismos ou institucións oficiais dependentes das administracións públicas ou homologadas 
por estas: 
 
Por cada curso de duración inferior a 10 horas lectivas: 0,10 ptos/curso 
 
Por cada curso de duración de 11 a 50 horas lectivas: 0,50 ptos/curso 
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Por cada curso de duración de 51 a 100 horas lectivas: 0,75 ptos/curso 
 
Por cada curso de duración de 101 a 455 horas lectivas: 1,00 ptos/curso 
 
Por cada curso de duración de 456 a 600 horas lectivas: 2,00 ptos/curso 
 
Por estar en posesión do certificado de manipulación de alimentos o ou carnet de manipulador 
de alimentos: 0,5 ptos. 
 
Só se valorarán os cursos realizados nas Administracións Públicas, Escolas de Administración 
Pública, Universidades, SEEP, organizacións sindicais, homologados pola Administración 
Pública, ou con informe favorable da Comisión da Formación Contínua da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 
 
DÉCIMOPRIMEIRA: INCIDENCIAS: o Tribunal estará cualificado para resolver as dúbidas e 
incidencias que se presenten durante o proceso selectivo. 
 
DÉCIMOSEGUNDA:  FUNCIONAMENTO DA BOLSA DE TRABALLO: cando por razóns  de 
necesidade ou urxencia sexa necesario cubrir prazas na categoría convocada, procederase ao 
chamamento pola rigorosa orde establecida na Bolsa de traballo, agás que se trate de prazas 
subvencionadas que requiran doutro procedemento. 
 
As persoas que figuren na bolsa terán a obriga de concorrer ao chamamento que se realice. 
 
O chamamento das persoas candidatas realizarase mediante correo electrónico ou chamada 
telefónica, neste caso se realizarán tres chamadas telefónicas en diferentes franxas horarias, a 
Traballadora Social que realice as chamadas fará constar mediante dilixencia a súa realización, 
e se tiveron ou non resposta. 
 
A persoa aspirante disporá de 24 horas hábiles dende a recepción para aceptar a oferta. 
 
Renuncias: Con carácter xeral a non aceptación ou renuncia ao chamamento que se produza 
para cubrir a praza que se convoca, pasará a ocupar o último lugar la bolsa de emprego, 
excepto nalgunha das seguintes situacións: 
 
-Que acrediten estar traballando nese momento ou estean en situación de activo. 
 
 
-Que acrediten situación de baixa médica ou enfermidade debidamente acreditada. 
 
 
-Que acrediten estar en situación de descanso maternal ou paternal. 
 
 
-Que estean realizando cursos de formación relacionados co posto que se oferta, en horario 
incompatible co traballo ofertado. 
 
 
-Calquera outra situación de carácter extraordinario valorado polos servizos sociais 
comunitarios. 
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A presentación da documentación acreditativa de calquera das anteriores circunstancias 
efectuaráse no prazo de 3 días hábiles a contar dende o seguinte ao da notificación ou 
chamamento efectuado polo Concello. 
 
Exclusión: Son causas de exclusión da bolsa de traballo as seguintes: 
-Solicitude expresa. 
 
-Rexeitamento de oferta de traballo por causa non xustificada. 
DECIMOTERCEIRA: VIXENCIA DA BOLSA: a bolsa de traballo resultante do proceso de selección 
regulado nestas bases estará vixente ata a posta en marcha dun proceso que as substitúa. 
 
DECIMOCUARTA: IMPUGNACIÓNA: a presente convocatoria, as súas bases e cantos actos 
administrativos se deriven destas poderán ser impugnados polas persoas interesadas da forma 
legalmente prevista na Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das 
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. 
 
Tordoia, a              de                            de 2017 
 
O acalde, 
Antonio Pereiro Liñares 
 
 
ANEXO I 
 
SOLICITUDE PARA FORMAR PARTE NA BOLSA DE TRABALLO PARA AUXILIARES DE AXUDA NO 
FOGAR COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL 
 
 
D./Dna...........................................................................................................................,maior   de  
idade, 
con DNI ......................................... e con domicilio a efectos de notificacións en;..número  de 
teléfono .............................,e enderezo de correo electrónico: 
 
 
EXPON 
 
Que estando convocadas as probas selectivas para a constitución dunha Bolsa de Traballo na 
categoría de Auxiliar de Axuda no Fogar do Concello de Tordoia 
 
DECLARO BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE 
 
Que reúno todos e cada un dos requisitos esixidos nas presentes bases para poder participar 
na proba selectiva. 
 
Que posúo a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo. 
 
Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das 
Administracións Públicas ou dos Órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 
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Autónomas, nin estar en inhabilitación absoluta ou especial para empregos ou cargos públicos 
por resolución xudicial. 
 
Non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que determine a 
lexislación vixente. 
Estar en posesión do permiso de conducir en vigor clase B1 e dispor dun medio de transporte 
para poder desprazarse dentro do termo municipal. 
 
SOLICITA: 
 
Ter por presentada a presente solicitude dentro do prazo concedido ao efecto e ser admitido 
para tomar parte nas probas selectivas para o acceso á Bolsa de Traballo de referencia. 
 
Á presente solicitude acompáñase unha fotocopia do DNI, pasaporte ou documento 
equivalente e dos documentos que acreditan o cumprimento dos requisitos e dos méritos 
profesionais e académicos requiridos, así como xustificante bancario de ter abonadas as taxas. 
En ........................., a ....... de ........................................ de 2017 
 
 
asdo.: ..................................................; 
 
SR. ALCALDE DO CONCELLO DE TORDOIA 
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