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BASES SELECCIÓN PERSOAL, XEFE DE BRIGADA DE 
PREVENCION E DEFENSA CONTRA INCENDIOS  
FORESTAIS DURANTE A CAMPAÑA 2014,  CON 
CARÁCTER LABORAL TEMPORAL” 
 

 
 
 PRIMEIRA.- Obxecto da convocatoria. 

Teñen por obxecto as presentes Bases regulamentar o trámite para seleccionar e 

contratar a  1 xefe  de brigada que participarán nas brigadas de prevención e defensa 

contra incendios forestais durante a campaña 2014, o abeiro do convenio asinado coa 

Consellería do Medio Rural e do Mar e este Concello. 

A duración do contrato será de tres meses. 

 O contrato que se formalice será baixo a modalidade de “Contrato por obra ou 

servizo determinado, de xornada completa distribuída segundo necesidades do servizo”, 

, dada a natureza do traballo a desempeñar estarán incluídos os domingos, festivos e 

festas locais así como as quendas de noite necesarias, sempre respectando o 

cumprimento máximo de horas previsto na normativa vixente na materia, e dada a 

natureza da tarefa a desenrolar en coordinación co Distrito Forestal XIV Verín-Viana. 

    O salario será de 1.050,00 €., brutos. 

 

  SEGUNDA.- Tarefas da praza. 

As tarefas das prazas serán as sinaladas a continuación: 

- Traballos de vixianza e defensa contra os incendios forestais: intervención 

nos incendios forestais no ámbito municipal, sen perxuizo de que conforme á 

normativa aplicable participe nas operacións de extinción e de remate de 

incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da 

consellería competente en materia forestal, cando así se decida por parte do 

mando único e conforme ao artigo 48.6 da Lei 3/2007 

- Labores encamiñadas á prevención que diminúan o risco de propagación e 

minoren os danos dos incendios , no caso de producirse,. 

- Realizar os traballos mediante  actuacións manuais consistentes en  roza , 

rareo e eliminación de restos  en vías, camiños  , áreas de cortalumes 

forestais e faixas de xestión  de biomasa, etc, e outros relacionados coa 

prevención de incendios forestais así como outras tarefas similares. 

- Manter a maquinaria e equipamento  en perfecto estado de conservación. 

- Coordinar a brigada de prevención e extición de incedios. 

- Todo elo sin prexuicio de realizar os restantes traballos previstos no 

concenio de colaboración. 
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- Todas aquelas inherentes ao seu posto de traballo e que a Alcaldía lle asigne, 

encamiñadas o cumprimento do Convenio de colaboración suscrito en data 

20 de xuño do 2014  entre a Consellería do Medio Rural e do Mar e este 

Concello para a participación na prevención e defensa contra incendios 

forestais , e que figuran especificadas no mesmo.  

 

TERCEIRA.- Requisitos que deben reunir os/as aspirantes. 

Para tomar parte no citado concurso, será necesario reunir os seguintes 

REQUISITOS, (debendo presentar xustificante dos mesmos): 

 

 Nacionalidade: Ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos 

demais estados membros da Unión Europea, así como os estranxeiros que 

reúnan a condición de cónxuxes de españois/españolas ou de nacionais 

doutros estados membros da Unión Europea, sempre que non estean 

separados de dereito, así como as/os descendentes de ambos os cónxuxes, de 

menos de vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas. 

As mesmas regras aplicaranse, de ser o caso, ás persoas incluídas no ámbito 

de aplicación dos tratados internacionais realizados pola Comunidade 

Europea e ratificados por España, nos que sexa de aplicación a libre 

circulación de traballadores/as.  

  Ademais das persoas sinaladas no parágrafo anterior, poderán acceder a 

ela os estranxeiros/as que se atopen residindo en España, de acordo co 

previsto no artigo 10.2 da vixente Lei orgánica de dereitos e liberdades dos 

estranxeiros en España. 

 Idade: Ter cumpridos 18 anos e non ter acadado a idade máxima de xubilación 

forzosa.  

 Titulación: 

 Xefe de brigada :  Estar en posesión dalguhna das seguintes titulacións: 

Enxeneiro de Montes, Enxeneiro Técnico forestal, técnico superior en 

xestión en organización de recursos naturais e paisaxístiticos, técnico en 

traballos forestais e conservación do medios natural ou formación 

profesional equivalente No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, 

deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa 

homologación, e a maiores estar en posesión do carné  tipo B 

 Habilitación: Non ter sido separado/a, 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. Neste suposto de ser nacional doutro estado, non 

atoparse inhabilitdo/a ou en situación equivalente que impida, no seu Estado, 

nos mesmos termos, o acceso ó emprego público. 
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CUARTA.- Presentación de Solicitudes e admisión de aspirantes: 

 A) Presentación de solicitudes. 

Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes nas Oficinas 

Municipais (deberán indicar o seu número de teléfono e o seu correo electrónico no caso 

de o ter) , en horas de 9 a 14 , tamén poderán remitirse por calquera dos medios 

recollidos no artigo 38 da Lei  30/1992 do 26 de Novembro; (Si se tramitan por este 

último  procedemento e dada a extrema  urxencia da contratación debido os prazos a 

cumprir na súa xustificación,  deberán adiantar a solicitude e  documentación mediante 

burofax ou fax);   DURANTE O PRAZO DE 5 DIAS NATURAIS  , o devandito  prazo 

computarase a partir do día seguinte da publicación  do anuncio de convocatoria no 

taboleiro de anuncios do Concello ( se o último día coincide en sábado, domingo ou 

festivo, entenderase prorrogado ata o seguinte día hábil) 

 

Os demais anuncios referidos a esta convocatoria publicaranse  

exclusivamente no Taboleiro de Anuncios do Concello. 
B) Admisión de aspirantes. 

O primeiro día hábil seguinte ao remate do prazo de presentación de solicitudes 

o Alcalde ditará resolución declarando aprobada a lista de admitidos/as e excluídos/as. 

Na dita resolución, que se publicará no taboleiro de anuncios do Concello, indicarase a 

causa da exclusión e concedéndose un prazo de dous días hábiles para a subsanación  de 

defectos, no seu caso. 

Na mesma Resolución o Alcalde determinará a composición do Tribunal 

Cualificador.    

QUINTA.- Tribunal Cualificador. 

O Tribunal Cualificador será desiñado  polo Alcalde e estará integrado por tres 

membros, un deles, traballador multifuncións do Concello, non podendo actuar  sen a 

presencia dun mínimo de dous membros. 

A entrevista será efectuada por un dos membros do Tribunal  no que delegue o 

Alcalde. 

 

SEXTA.- Procedemento selectivo. 

O procedemento de selección será o concurso-oposición , no que se valorará a 

experiencia profesional e a formación nas materias propias do posto de traballo que se 

convoca  e constará das seguintes fases: 

1.- Valoración de méritos. 

 Nesta fase atenderase aos seguintes criterios: 

A) - Por Experiencia Profesional , pero sempre relacionada coas funcións do posto, ata 

un máximo de 1 punto 

*os servizos prestados no Concello e noutras Administracións Públicas 

en prazas similares, valoraranse con 0,20 puntos por mes completo. 

*Os servizos prestados noutras empresas, como traballadores por conta 

allea e/ou autónomos ,valoraranse con 0,15   puntos por mes completo. 
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A experiencia profesional deberá acreditarse mediante informe de vida laboral e os 

contratos correspondentes onde se faga constar o tipo de contrato e obxeto e/ou 

Certificado de servizos prestados nas Administracións Públicas. En todo caso dos 

traballadores autónomos certificado de vida laboral e declaración censual de alta como 

empresario e da actividade económica realizada (I.A.E.). 

 Non se computarán os servizos prestados simultaneamente con outros igualmente 

alegados, nin as fraccións de meses. 

 

B)      Formación.     

              Valoraráse  a formación  nas materias propias do posto. 

Máximo: 2 puntos. 

1. Cursos de máis de 50 horas:  0,50 puntos/curso. 

2. Cursos entre 20 e 50 horas:   0,20 puntos/curso. 

3. Cursos de menos de 20 horas: 0,10 puntos/curso. 

   

C) -Cargas Familiares.  

1.-- Renda per cápita unidade familiar igual ou inferior o salario mínimo 

interprofesional  0,50 puntos. 

2.- - Por fillos a cargo de solicitante, ou familiares con discapacidade integrades na 

unidade familiar : 0,25 puntos por cada un 

 A puntuación máxima a obter neste apartado será de 1,50 puntos. 

Entendéndose segundo a normas do I.R.P.F e acreditarase coa declaración da renda do 

último período impositivo ou documento de valor análogo, así como certificado de 

convivencia, libro de familia , certificado da discapacidade. 

 

 

E) Permisos para conducir vehículos: 

- Permiso tipo B: 0,50 puntos. 

  

F) Por residir no concello  con mínimo de antiguedade  de 1 ano: 0,50 puntos.  

 

    

      Ningún caso se admitirán nin valorarán méritos presentados unha vez finalizado o 

prazo de presentación de solicitudes. 

 

G) Proba Práctica: 

      Realizarase unha proba práctica sobre o terreo, na que se avaliará a pericia no 

manexo de vehículos e ferramentas desbrozadoras e outras análogas en xeral. 

      Esta  proba valorarase cun máximo de 4 puntos      
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2.- Entrevista persoal. 

 A entrevista versará sobre os méritos específicos adecuados as características do 

posto. 

Na entrevista persoal valorarase a dispoñibilidade e coñecemento específico do 

posto de traballo, responsabilidade que comporta o seu desempeño, a súa capacidade de 

dialogo e de traballo en equipo, así como motivación,  coñecemento da zona, lingua,  é 

o que o tribunal cualificador considere oportuno. En que caso de empate será o tribunal 

o que decida. 

A puntuación máxima nesta fase, será de 1  puntos. 

3.-  Proba Física. 

      Debido a especificidade dos traballos a realizar , os compoñentes da brigada deberán 

ter unhas condicións axeitadas de saúde e aptitude física , que acreditarán tras pasar 

unha revisión médica e posteriormente unha proba física  de esforzo, que terá carácter 

eliminatorio polo antedito e  todos os que non consigan superala quedarán 

automaticamente eliminados. 

 SÉTIMA.- A valoración de méritos  contemplada nestas bases terá lugar o 

primeiro día hábil posterior a publicación da lista de aspirantes no caso de estar todos  

admitidos , e no caso de  haber excluídos e polo tanto posibles  reclamacións e 

subsanacións , o segundo día hábil posterior o prazo de finalización de presentación das 

mesmas.- 

 O resto das probas así como se por causas extraordinarias se tivese que 

modificar a indicada no párrafo anterior , publicarase no taboleiro de Anuncios do 

Concello. 

        Os posteriores anuncios referidos a esta  convocatoria publicaranse exclusivamente 

no taboleiro de anuncios do Concello  

 Unha vez valorados os méritos alegados, proba práctica  e a entrevista, o 

Tribunal Cualificador elaborará unha proposta coa relación de aspirantes por orde de 

puntuación que elevará ao Sr. Alcalde-Presidente , para que tras pasar a revisión médica 

e proba de esforzo proceda a efectuar o nomeamento e  formar e contratar ás persoas 

nomeadas e que superasen os requisitos físicos.. 

  

  

OCTAVA O horario será fixado pola Alcaldía en atención ás necesidades do servizo, 

en coordinación co Distrito Forestal. 

 

NOVENA .- Para o non previsto nestas Bases estarase ao disposto no RD 2720/98, en 

materia de Contratos Laborais para obra ou Servizo determinado a tempo completo, así 

como na Lexislación Reguladora da Contratación Laboral e Lexislación Civil e demais 

concordante e complementaria na materia. 

 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMEIRA 

  

Formarase unha bolsa de traballo específica coas seguintes persoas que se presentaran ó 

proceso selectivo e que quedaran sen praza,  en orde de puntuación para ocupar o posto 

de traballo no caso de vacante  (os cinco  primeiros aspirantes por  orde de  puntuación   
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que non ocupen praza  pasaran a revisión médica e proba física, indicada no apartado 

anterior,  dada a natureza do traballo por ser obrigatoria para a sustitución en caso  se 

producise algunha   renuncia , baixas , etc.  (ditas persoas deberán posuír os requisitos 

establecidos na base terceira e nos prazos establecidos nas bases de selección do 

persoal). E ser consideradas aptas polo Tribunal para formar parte da bolsa de emprego. 

No caso que por necesidades do servizo se precise mais persoal, algunha ou algunhas 

persoas da bolsa de emprego poderán ser contratados temporalmente para cubrir as 

necesidades do servizo. 

 

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA 

 

        Tendo en conta a natureza das labores a realizar os integrantes das Brigadas 

deberán cumprir estritamente coa utilización dos EPIs, así como coas medidas de 

seguridade e prevención necesarias para esta tarefa de risco, para os que se equipa e 

imparte formación, caso de que se incumpra algunha delas ou incorran en outro tipo de 

faltas graves previo informe do Distrito Forestal ou persoa responsable, adoptaranse as 

medidas legais contempladas na lexislación sobre a materia, dado que por ser un 

traballo en grupo afecta a todos os integrantes da brigada e/ou pode ocasionar a súa 

actividade outro tipo de danos ou prexuízos a terceiros. 

 

 Estas bases expóñense ao público por un período de cinco días naturais, ao obxecto de 

reclamacións. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


