
 

ACTA  2016-5 
XUNTA DE GOBERNO LOCAL ORDINARIA 

14 de Marzo de 2016 

 
Lugar 

SALA DE COMISIÓN DO CONCELLO 
Hora de Inicio 

 
Hora de Finalización 

 
 

Presidente: VICENTE GÓMEZ GARCÍA 
Secretario: DOMINGO MARTÍNEZ LÓPEZ 

 
MEMBROS ASISTENTES 

JOSÉ LUIS SANTIAGO RODRÍGUEZ 
MARIA DEL MAR VALLE ALVAREZ 

 
MEMBROS AUSENTES 

RAMÓN CAÑIZO MONTERO 
 
Pola presidencia declárase aberta a sesión e, en relación cos asuntos previstos na orde do día da mesma 
adóptanse os seguintes:                 
 

A C O R D O S : 
 

LECTURA E APROBACIÓN DA ACTA DA ULTIMA SESION CELEBRADA 

 

Polo Sr. Presidente ábrese a sesión e polo Sr. Secretario dase lectura á acta da última 
sesión celebrada, que é aprobada. 
 

BASES XERAIS REGULADORAS DA SELECCION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL DO 
CONCELLO DE CASTRELO DO VAL PARA O ANO 2016 

 

 
Dase conta das Bases reguladoras da selección de persoal laboral temporal do Concello para o 
ano 2016, acordándose pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos asistentes: 
1º.- Aprobar as Bases que a continuación se indican. 
2º.- Expoñer ditas Bases no Taboleiro de Anuncios do Concello e no perfil do contratante da 
páxina web do Concello. 
   

BASES XERAIS REGULADORAS DA SELECION DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL 

DO CONCELLO DE CASTRELO DO VAL PARA O ANO 2016. 

 

 A selección do persoal laboral temporal, con carácter xeral e, sen prexuízo das 

convocatorias públicas independentes que se efectúen en casos excepcionais pola natureza, 

especialización o número de traballadores a  contratar, rexerase polas seguintes 



 BASES XERAIS 

Primeira.- Obxecto e ámbito de aplicación. 

O obxecto das presentes bases é a regulación do procedemento de selección das prazas de 

persoal laboral temporal que se relacionan nas bases específicas. 

Segunda.- Comisión de Selección. 

   A Comisión estará formada por tres  membros nomeados polo alcalde conforme os artigos 

60 e 61 da Lei 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empregado Público. 

Terceira.- Procedemento de selección. 

   O sistema de selección para as prazas convocadas será o de concurso de méritos 

A contratación recaerá nas persoas que obteñan maior puntuación no concurso selectivo en 

relación coas diferentes prazas convocadas. 

Cuarta condición Xerais dos aspirantes 

   Para seren admitidos á realización das probas selectivas, de conformidade co establecido no 

artigo 56 da Lei 7/2007, de 12 de abril e co Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que 

se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia, os aspirantes deberán reunir os 

seguintes requisitos, ademais dos  que se establecen en cada una das bases específicas das 

prazas convocadas, 

- Posuír capacidade funcional para o desempeño das tarefas. 

- Ter cumprido 16 anos e non exceder, no seu caso, a idade máxima de xubilación forzosa. 

- Non atoparse en situación de inhabilitación absoluta ou especial para os empregos ou 

cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao coprpo ou escala de 

funcionario. 

- Estar en posesión da titulación que se fixe nas bases especificas das respectivas 

convocatorias ou estar en condición de obtela, na data en que se remate o prazo de 

presentación de instancias. No caso de equivalencia ou homologación deberá 

xustificarse con certificado expedido polo órgano competente para establecelas. 

- Calquera outro requisito que se fixe nas bases específicas de cada convocatoria. 

Todos os requisitos anteriores deberán terse no momento de rematar o prazo de admisión de 

solicitudes e conservarse, cando menos, ata a data da contratación. 

Quinta. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 



     As  instancias dirixiranse ó Sr Alcalde do Concello de Castrelo do Val e presentaranse no 

Rexistro xeral do Concello de Castrelo do Val no prazo de 7 días naturais dende a publicación na 

páxina web e no taboleiro de anuncios do Concello. 

Así mesmo, tamén poderán presentarse nas de máis formas que determina o artigo 38 da Lei 

30/1992, do 26 de novembro, do réxime xurídico das Administracións Públicas e do 

Procedemento Administrativo común. 

Na solicitude deberá facerse contar expresamente  o posto ó que se presenta o solicitante. 

De participar en varios procesos selectivos deberá facer una solicitude por cada praza á que 

opte, achegando os méritos correspondentes a cada praza de xeito individualizado (aínda que 

coincidan cos de outras prazas ás que opte o solicitante). 

Os aspirantes deberán presentar, xunto coa solicitude e, en todo caso antes da finalización do 

prazo de presentación de instancias, a documentación acreditativa dos méritos que aleguen dos 

establecidos no correspondente baremo, a través de orixinal ou copia compulsada, ( este 

requisito non será subsanable una vez que remate o prazo de presentación de solicitudes de 

admisión de tal xeito que os méritos baremables non achegados ou achegados sen compulsar 

ou se ser orixinais no prazo de admisión non serán tidos en conta) 

Para acreditar a experiencia profesional deberá achegarse a correspondente certificación dos 

servizos prestados por parte do aspirante (requisito que deberá tamén achegarse 

obrigatoriamente no prazo de presentación das solicitudes, do mesmo xeito que se indica no 

parágrafo anterior). 

Os aspirantes quedan vencellados ós datos que fagan constar na súa solicitude, se ben os erros 

de feito que poidan advertirse poderán corrixirse ou repararse en calquera momento ben de 

oficio ben a instancia de parte. 

A non presentación da solicitude en tempo e forma suporá a exclusión do aspirante. 

A non presentación da solicitude en tempo e forma suporá a exclusión do aspirante. 

Sexta ADMISIÓN DOS ASPIRANTES 

   Unha vez expirado o prazo de presentación de instancias, o Alcalde ditará resolución, pola 

que declarará aprobada a lista de admitidos e excluídos. 

Nesta resolución que se publicará no taboleiro de edictos do Concello o una páxina web do 

Concello indicarase a causa da exclusión e concederase un prazo de dez días para a emenda de 

erros. Unha vez resoltas as ditas reclamacións publicaranse no taboeiro de anuncios do Concello 

o una Web do Concello a lista definitiva de admitidos, así como a data prevista para a 

realización da entrevista. (De non haber reclamacións a lista provisional elevarase a definitiva 



polo transcurso do prazo de reclamacións). 

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

aos/as interesados/as a posesión dos requisitos esixidos no procedemento selectivo convocado, 

os cales deberán ser xustificados documentalmente no suposto de que os/as aspirantes 

admitidos superen as probas selectivas. 

Asimesmo, publicarase a composición dos membros dos Tribunais de selección. 

Sétima. BAREMO DE MERITOS 

   O baremo aplicable tanto será o que se establece no ANEXO I 

Oitava.- DESIGNACIÓN E FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 

   Unha vez rematado o proceso de selección se publicará a proposta da Comisión de Selección 

no taboleiro de anuncios con indicación do prazo para presentar a documentación pertinente. 

A continuación e tras a proposta de selección de candidatos feita pola Comisión de Selección o 

Sr. Alcalde resolverá a contratación do candidato proposto. 

No suposto que que transcorrido o prazo o candidato seleccionado non presente a 

documentación requirida, quedará descartado o aspirante, procedendo a designar ó seguinte 

que obtivera máis valoración no citado concurso de méritos. 

Ata que non se produza a formalización do contrato correspondente, o aspirante non terá 

dereito a ningunha remuneración económica. 

Novena.-  LEXISLACIÓN SUPLETORIA. 

   En todo o non previsto nas presentes bases estarase no disposto na Lei 7/1985, de 2 de abril 

reguladora das Bases de Réxime Local, no Real Decreto Lexislativo 781/86, de 18 de abril, polo 

que se aproba o Texto Refundido das Disposicións Vixente en materia de Réxime Local, na Lei 

7/2007 do 12 de abril do Estatuto Básico da Función Pública. 

Impugnación. 

   Contra a resolución que aproba estas Bases, que poñe fin á vía administrativa, poderase 

interpoñer recurso potestativo de reposición ante esta Alcaldía, no prazo dun mes, contando 

desde o día seguinte ó da súa publicación no Taboleiro de anuncios do Concello e/ou da páxina 

Web do Concello, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, de 26 de novembro, o 

poderá impugnar directamente ante o Xulgado Contencioso-Administrativo, no prazo de dous 

meses contados desde a mesma data, segundo a Lei 29/1998, de 13 de xullo. 

 



  ANEXO I 
 
1º EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

- Por cada mes completo de servizos prestados na Administración Local na mesma 
categoría, : 0,20 puntos. 

 
- Por cada mes completo de servizos prestados noutras Administración Públicas, na mesma 

categoría: 0,15 puntos. 
 
(Os méritos dos apartados anteriores acreditaranse mediante certificación expedida pola 
Administración correspondente) 

 
A puntuación máxima neste apartado da EXPERIENCIA, non poderá superar os 3,00 puntos. 
 
 
2º FORMACIÓN 
 

- Titulación específica á esixida para o desempeño do posto:  0,25 puntos. 
 
 

- Polo coñecemento acreditado do idioma galego,  concedéndose validez soamente ós 
cursos ou titulación homologados polo órgano competente en materia de política 
lingüística da Consellería competente en materia de Educación: 

 
o En grao de iniciación ou Celga equivalente …………….0,15 puntos. 
o En grao de perfeccionamento ou Celga equivalente ……0,20 puntos. 

 
- Por CURSOS realizados, impartidos por administracións públicas, universidades, INEM, 

formación continua no marco do Acordo de formación continua para as administracións 
públicas ou formación ocupacional, relacionados cosas funcións que se van a 
desenvolver: 

 
o De máis de 100 horas: ……………………………………0,50 puntos. 
o De 60 a 99 horas: …………………………………………0,25 puntos. 
o De 20 a 59 horas: …………………………………………0,15 puntos.  

 
Dous cursos iguais, pero de distinta duración, valoraráse o que teña mais horas. 

 
A puntuación máxima no apartado de CURSOS non poderá superar os 1,40 puntos 
 
A puntuación máxima neste apartado de (FORMACIÓN) non poderá superar os 2,00 puntos. 
 
 
3º  CIRCUNTANCIAS FAMILIARES: 
 

- Por non ter ningun ingreso o aspirante: 1 punto. 
 



- Por cada membro da unidade familiar a cargo do solicitante que non dispoña de rendas ou 
ingresos, o estes sexan inferiores ó salario mínimo interprofesional: 0,50 puntos. ( o que 
se entenderá segundo as normas do IRPF e será acreditado coa declaración da renda do 
último período impositivo ou documento de valor análogo) 

 
o Por cada mes en desempleo:……………………………….0,10 puntos 

 
(se computará unicamente o tempo transcorrido nesta situación no último ano ó que se produza a 
convocatoria das prazas correspondentes, e acreditarase mediante certificado de vida laboral 
expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social) 
 
A puntuación máxima neste apartado (Circunstancias familiares) non poderá superar os 3,00 
puntos. 
 
 
4º.- ENTREVISTA 
 

- Entrevista persoal que versará sobre temas relacionados có posto concreto a cubrir e na 
que o candidato responderá ás preguntas formuladas pola Comisión de Selección. A 
valoración máxima desta entrevista será de 2,00 puntos. 

 
- Será obrigatorio acudir á entrevista sinalada tanto para poder optar á contratación da praza 

convocada. 
 

- Por tanto de non acudir á entrevista o participante perderá todos os seus dereitos con 
respecto a este procedemento selectivo. 

 
DESEMPATE. 
 
De producirse empate na puntuación total do proceso selectivo, terá preferencia para a 
adxudicación da praza ou posto ofertado, aquel candidato/a que tivera maior puntuación no 
apartado das CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES. 
Se aínda así persistirá o empate, terase en conta a maior puntuación dos seguintes apartados, (que 
serán de aplicación sucesiva e pola orde de prelación que figura a continuación). 
 

o EXPERIENCIA PROFESIONAL 
o FORMACIÓN 
o ENTREVISTA 

 
 

 
 

SOLICITUDE DE PARTICIPACION NA SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL EVENTUAL 

PARA REALIZAR DIVERSAS OBRAS E SERVICIOS NO CONCELLO DE CASTRELO DO 

VAL. 



 

D./Dª _______________________________________________  natural de  

_________________________________________, con D.N.I. nº 

_______________________________.  E con domicilio en  

____________________________________________________________. 

 

 EXPON: Que reúne tódalas condicions que se esixen na Base 5ª das Bases Reguladoras 

para a selección e contratación de persoal laboral eventual, para realizar diversas obras e 

servicios no Concello, aprobadas pola Xunta de Goberno Local,  . xuntando a documentación 

acreditativa do cumprimento das devanditas condicións. 

 

 Xunto en sobre pechado documentación orixinal ou fotocopias compulsadas dos méritos 

que alego a efectos de que sexan tidos en conta pola Comision seleccionadora. 

 

 SOLICITO: Ser admitido no proceso selectivo para a contratación de persoal  laboral  

para realizar diversas obras e servicios no Concello de Castrelo do Val. 

 

Castrelo do Val, a ....... de  ....................  de 2016. 

 

O/A  INTERESADO/A 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

BASES ESPECIFICAS PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DUN CHOFER DE 
MAQUINA ROZADORA 

 

Dase conta das Bases para a contratación laboral temporal dun chofer de máquina 
rozadora no Concello, acordándose pola Xunta de Goberno Local, por unanimidade dos 
asistentes: 
 
1º.- Aprobar as bases que a continuación se indican. 
2º.- Expoñer ditas Bases no Taboleiro de anuncios do Concello e no Perfil do 
contratante na páxina web do Concello. 
 
 

Anexo I 

BASES ESPECÍFICAS PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DUN CHÓFER 

DE MÁQUINA ROZADORA 

   A selección do persoal laboral temporal levarase a cabo de conformidade co disposto nas 

Bases Xerais reguladoras da selección do persoal laboral temporal do Concello de Castrelo do 

Val para o ano 2016, aprobadas pola  Xunta de Goberno Local, de data 8 de Marzo de 2016 e  

publicadas na páxina Web do Concello de Castrelo do Val. Así co como co establecido nestas 

bases específicas que terán prioridade sobre o disposto nas bases xerais naqueles aspectos non 

coincidentes. 

 



      Bases Específicas: 
 

1. Número de prazas: 1 

2. Denominación: Chófer de máquina rozadora 

3. Contrato de obra o servizo determinado, que consistirá en limpeza de pistas municipais 

e  provinciais  do Concello. 

4. Xornada: Completa 

5. Requisitos: 

- Permiso de conducir B 

- Constar no Inem como demandante de emprego 

- Coñecemento xeográfico da zona 

- 6 meses mínimos de experiencia con tractor desbrozadora. 

 

6. Solicitudes: presentaranse de conformidade co disposto na Base Quinta das Bases 

Xerais, tendo en conta as seguintes particularidades: O prazo de presentación das 

solicitudes será de 7 días naturais, que se computarán a partir do día seguinte a aquel no 

que apareza publicado na páxina web e no taboleiro de anuncios do concello. 

 

(Se a instancia se presentase nun Rexistro distinto do Rexistro Xeral do Concello (ó amparo do 

artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, será obrigatorio comunicar por fax ó Concello a 

presentación comunicación que deberá realizarse dentro do prazo dos 7 días naturais 

anteriormente sinalados.) (ó número de Fax do Concello é 988419022. A comunicación do Fax 

deberá dirixila ó Sr. Alcalde ou a Secretaría) 

 

7. Unha vez que o Alcalde dite resolución de aprobación da lista de admitidos e excluídos 

(indicando a causa de exclusión); resolución que se publicará no Taboleiro de anuncios 

do Concello, se concederá un prazo de 2 días naturais para a enmenda dos erros que 

sexan subsanables. 

 

 



8. Farase unha proba práctica do manexo da máquina para comprobar a habilidade no 

manexo da mesma.  Se valorará de 0,10 a 1 punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLICITUDE DE ALTA NO PADRON DE LIXO 

 

Examinada a solicitude presentada por Bodegas Franco Basalo, con domicilio en 
Castrelo do Val, acórdase por unanimidade dos asistentes, dar de Alta no Padron do 
Imposto sobre recollida do lixo a Bodegas Franco Basalo, con CIF B32282196.  
 
E ó non haber máis asuntos que tratar, na data e hora que constan ó principio, levántase a sesión da que 
se estende esta acta que recolle o que se tratou e acordou, e que, o/a presidente/a asina comigo, o/a 
secretario/a, que dou fe. 

O/A presidente/a                                  O/A secretario/a 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
DILIXENCIA: Para facer constar que a precedente acta queda transcrita en papel timbrado da 
Comunidade Autónoma, ós folios do número__________________ ó __________________. 
                                                             
                                                             
En ________ a ___ de ______________ de 200__                                                       
O SECRETARIO,  
 


