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BASES QUE REXERÁN A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO NO CONCELLO DE
PANTÓN PARA POSTOS DE TRABALLO DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
Primeira.- Obxecto da convocatoria
A presente convocatoria ten por obxecto o establecemento dunha bolsa de emprego para o posto
de auxiliar de axuda no fogar, mediante contratación laboral temporal, acollida aos artigos 2, 3 e 4
do Real Decreto 2720/1988, de 18 de decembro, que regulan as modalidades de contrato para obra
ou servizo determinado; eventual por circunstancias da produción e de interinidade por
substitución de traballadores con dereito a reserva do posto de traballo, e ao artigo 15 do estatuto
dos traballadores coa finalidade de substitución de postos de traballo da categoría convocada pola
concorrencia dalgunha das seguintes causas:
- Baixas por incapacidade temporal.
- Vacacións, licenzas e 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
Pantón.
- Calquera outra que esixa a inmediatez na contratación.
Segunda.- Normativa aplicable
O procedemento rexerase especialmente polo establecido nas seguintes normas:
O procedemento selectivo regularase polo previsto nas presentes bases e no non previsto nelas,
polo establecido nas seguintes disposicións:














Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público
Lei 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para a reforma da función pública (naquelas
disposicións aínda vixentes e que sexan básicas)
Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local.
Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, aprobado por
Real Decreto lexislativo 781/1986, de 13 de xuño (naquelas disposicións básicas).
Lei 5/1997, de 22 de xullo, da administración local de Galicia.
Real Decreto lexislativo 1/2008 de 13 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da
lei da función pública de Galicia.
Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia
Real Decreto 896/1991, de 7 de xuño, polo que se establecen as regras básicas e os
programas mínimos a que debe axustarse o procedemento de selección dos funcionarios da
Administración Local.
con carácter supletorio tamén se aplicará o decreto 95/1991, de 20 de marzo, polo que se
aproba o regulamento de selección do persoal da administración da Comunidade
Autónoma de Galicia, no que non se opoña ó Real Decreto Lexislativo 1/2008, de 13 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei da función pública de Galicia.
Real decreto 364/1995, de 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso
do persoal ó servizo da Administración do Estado e demais disposicións aplicables.
Lei 53/1984, 26 de decembro, de Incompatibildades do Persoal ao Servizo das
Administracións Públicas.
Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das
Administracións Publicas.
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Terceira.- Funcións
As funcións das/os auxiliares de axuda no fogar serán as recollidas na ordenanza reguladora do
Servizo de Axuda no fogar do Concello de Pantón vixente.
Cuarta.- Publicidade
A presente convocatoria e bases publicaranse no taboleiro de anuncios da Casa do Concello de
Pantón, no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e na páxina web do Concello
(www.concellodepanton.es).
Quinta.- Requisitos dos/as aspirantes
Poderán participar na Bolsa de Emprego os/as aspirantes que reúnan, á data de remate do prazo de
presentación de instancias, os seguintes requisitos:
Requisitos xerais:
 Ter nacionalidade española. Ademais no proceso poderán participar 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 nos
termos establecidos no apartado un do artigo 57 da Lei 7/2007 do 12 de abril. Os
estranxeiros aos que se refiren os apartados anteriores, así como os estranxeiros con
residencia legal en España poderán participar no presente proceso selectivo.
 Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo.
As persoas con minusvalía serán admitidas en igualdade de condicións cos/as demais
aspirantes sen que se establezan exclusións por limitacións psíquicas ou físicas senón nos
casos en que sexan incompatibles 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 ter nacionalidade 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:
- Estar en posesión do título de formación profesional de grado medio en técnico en
coidados auxiliares de enfermería, título de formación profesional de grao medio de
atención sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 2 de maio,
estar en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas
no domicilio, certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas
dependentes en institucións sociais, ou equivalente homologado, regulado no Real decreto
1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da
familia profesional de servizos socioculturais e á comunidade.
- Carne de conducir B1 e dispoñer dun vehículo para poder desprazarse dentro do termo
municipal.
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Sexta.- Presentación de instancias.
Os/as interesados/as 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 Pantón. Presentaranse
debidamente cubertas, no Rexistro Xeral do concello no prazo de dez (10) días hábiles, contados a
partir do seguinte ao da publicación destas bases coa convocatoria deste procedemento no Boletín
Oficial da Provincia de Lugo. Os sucesivos anuncios en relación con este proceso publicaranse no
taboleiro de anuncios da Casa do Concello de Pantón e na páxina web do concello.
A presentación de instancias poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Pantón ou en
calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 01 de Outubro. 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.
Ás instancias debidamente cubertas, achegaranse os documentos que a continuación se indican e
de acordo coa seguinte orde:
- Fotocopia compulsada do DNI ou pasaporte. 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 do título de formación profesional de grado medio en técnico en
coidados auxiliares de enfermería, título de formación profesional de grao medio de
atención sociosanitaria ou equivalente, regulado no Real decreto 496/2003, do 2 de maio,
estar en posesión do certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas
no domicilio, certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas
dependentes en institucións sociais, ou equivalente homologado, regulado no Real decreto
1379/2008, do 1 de agosto, polo que se establecen os certificados de profesionalidade da
familia profesional de servizos socioculturais e á comunidade.
- Copia compulsada do carné de conducir.
- Copia compulsada dos méritos alegados.
- Documentación acreditativa de ter aboado o importe a que ascenden os dereitos de exame:
5 euros .Os/as aspirantes acompañarán á solicitude documento acreditativo de ter feito
ingreso do correspondente importe na c/c nº 2080/0116/573110000020 de ABANCA.
Os/As 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
(2) dous días, pola que se declarará aprobada a listaxe provisional de admitidos/as e excluídos/as,
con especificación no seu caso dos motivos de exclusión.
A dita resolución publicarase no Taboleiro de Edictos da Casa do Concello e na páxina web do
concello. Na publicación farase constar, apelidos, nome, 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 (2) dous días hábiles contados a partir da
publicación do anuncio no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello en a páxina web do
concello, para subsanar os defectos a que alude o art. 68 da Lei 39/2015, de 01 de outubro, de
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas que motivaron a súa exclusión
ou omisión.
Transcorrido o prazo de dous días sen reclamacións a lista de admitidos/as quedará elevada
automaticamente a definitiva.
No suposto de producirse reclamacións deberá ditarse unha nova resolución estimándoas ou
desestimándoas e publicarase a lista definitiva no taboleiro de anuncios da Casa do Concello e na
páxina web do concello.
Oitava.- Tribunal cualificador.
Os membros do tribunal cualificador do proceso selectivo, designarase por resolución de Alcaldía,
e deberán estar integrados por cinco membros titulares, un/unha presidente, un/unha secretario/a e
tres vogais, todos eles con voz e voto. O tribunal non poderá constituírse, nin actuar sen a
presenza, cando menos, de máis da metade dos seus membros, titulares ou suplentes,
indistintamente. En todo caso requírese a asistencia do/a presidente/a e do/a secretario/a.
A súa composición axustarase 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.
A resolución de alcaldía cos membros do tribunal cualificador exporase ao publico no taboleiro de
anuncios e na páxina web do concello, xunto coa listaxe de admitidos/excluídos.
Novena.- Sistema de selección.
O sistema de selección, será de Concurso
Fase de Concurso: Baremo de Méritos
BAREMO DE MÉRITOS:
Polo Tribunal cualificador examinarase toda a documentación entregada polos/as aspirantes aos
efectos de determinar unha maior adecuación ao posto de traballo. Os méritos que se valoran son
os que a continuación se relacionan e deberán acreditarse mediante orixinais ou copias
compulsadas.
O proceso selectivo será o concurso de méritos que será valorado cuantitativamente polo Tribunal
de selección que se constitúa e os méritos dos aspirantes serán valorados como se indica a
continuación:
VALORACIÓN DE MÉRITOS. (10 puntos)
Na selección valoraranse os seguintes méritos:
A) Experiencia Máximo 6,5 puntos :
- Por servizos prestados na Administración Pública en postos equivalentes aos que se concorre:
0,10 puntos / mes.
- Por servizos prestados en empresas privadas en postos equivalentes aos que se concorre na
Administración Pública : 0,05 puntos/mes.
No suposto de que a xornada de traballo non sexa do 100 %, entón a puntuación por este concepto
reducirase en proporción ás horas traballadas.
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Para a xustificación deste apartado, os/as aspirantes deberán presentar documentación acreditativa
dos servizos prestados:
-No caso de traballadores por conta allea: a través de, copia cotexada de contrato de traballo e
informe de vida laboral elaborado pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, ou ben, de
certificado, no caso da Administración, ou certificado de empresa, no caso da empresa privada,
sempre que quede acreditado de forma clara e expresa, a duración do contrato, traballo
desempeñado e xornada; no caso de xustificarse os servizos prestados con contrato de traballo,
deberá achegarse ademais informe de vida laboral expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade
Social.
-No caso de traballador autónomo: mediante o informe de vida laboral elaborado pola Tesourería
Xeral da Seguridade Social no que conste o epígrafe de cotización. De ser o caso contrato de
arrendamento de servizos ou calquera outro documento que acredite de forma clara e expresa a
natureza da actividade.
-No caso de traballos no extranxeiro: mediante certificación oficial na que conste a ocupación ou
profesión exercida e coa categoría profesional esixida nas presentes bases e os seus períodos de
tempo.
B) Formación, sempre que teñan relación directa coas actividades a desenvolver no posto de
traballo ó que se opta, valorarase a formación nas materias propias do posto. Máximo: 3,5
puntos.
Por cada curso de máis de 100 horas: 0,50 puntos/curso.
Por cada curso de entre 51 e 100 horas : 0,35 puntos / curso.
Por cada curso de entre 20 e 50 horas: 0,20 puntos/curso.
Por cada curso de menos de 20 horas: 0,10 puntos/curso.
A formación dos traballadores acreditarase mediante a presentación de copia dos certificados
acreditativos de ter realizada a acción formativa, na que conste o número de horas de formación
realizada. No suposto de que non conste o número de horas da acción formativa, entenderase que
teñen unha duración inferior a 20 horas, e puntuarase con 0,10 puntos por curso.
Non se valorarán as asistencias a xornadas,conferencias ou cursiños en xeral dunha duración
inferior a cinco horas. Só se valoraran os cursos impartidos por organismos oficiais ou
debidamente homologados. Non serán obxecto de valoración as certificacións expedidas por
academias privadas se non se xustifica a homologación sinalada. Os méritos non xustificados
documentalmente ou insuficientemente xustificados non serán obxecto de valoración.
Décima.- Resolución.
O Tribunal emitirá a correspondente acta co establecemento das puntuacións obtidas ao longo do
proceso selectivo, sendo a cualificación definitiva o resultado das puntuacións obtidas ao longo
deste proceso, en caso de empate entre varios candidatos primará o que teña máis experiencia
laboral. Se segue o empate, o que teña más puntuación no apartado de formación. Se continua o
empate, realizarase un sorteo.
A dita acta publicarase no taboleiro de edictos da Casa do Concello de Pantón e na páxina web do
concello ordenada de maior a menor puntuación ou no caso de empate, o resultado do sorteo.
Abrirase un prazo de dous días (2) hábiles para poder presentar cantas reclamacións se estimen
oportunas.
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De producirse algunha reclamación, transcorrido o dito prazo, o tribunal reunirase de novo para
resolver as reclamacións presentadas e publicar a lista definitiva de puntuacións obtidas. No caso
de que non houbera ningunha reclamación a lista inicial elevarase a definitiva.
Coa lista definitiva, o tribunal fará pública a relación de aspirantes que constituirá a Bolsa de
Emprego de Auxiliares de Axuda no Fogar do concello de Pantón, pola orde de puntuacións
obtidas e elevará a proposta ao Alcalde do Concello de Pantón para que resolva sobre a aprobación
da Bolsa de Emprego creada.
A orde dos/as integrantes da Bolsa de emprego non será alterado, manténdose na mesma posición e
con idéntica puntuación durante o período de vixencia da mesma (sen prexuízo da súa
actualización), de forma que aqueles que foran contratados/as reincorporaranse á Bolsa de
Emprego na mesma posición na que figuraba na mesma con anterioridade á contratación.
Esta bolsa terá unha vixencia de tres anos dende a data da súa aprobación. A Bolsa será aberta,
polo que unha vez elaborada a mesma, as persoas que queiran incluírse nela, presentada toda a
documentación que se estableza e reunido os requisitos establecidos, poderán acceder á dita bolsa,
situándose ao final da mesma.
A Bolsa actualizarase una vez ao ano, respecto dos novos méritos achegados polos/as compoñentes
da mesma así como para a valoración dos méritos e das probas necesarias para a inclusión da
mesma dos novos/as aspirantes.
Undécima.- Funcionamento da Bolsa de Emprego
Cando por razóns de necesidade ou urxencia sexa necesario cubrir prazas na categoría convocada,
procederase ao chamamento pola rigorosa orde establecida na Bolsa de Emprego, agás que se trate
de prazas subvencionadas que requirirán doutro procedemento.
As persoas que figuren na bolsa terán a obriga de concorrer ao chamamento que se realice.
Cando sexa necesario proceder ao chamamento para cubrir a praza, ofertarase ao primeiro da lista,
realizando tres chamadas telefónicas cun intervalo de media hora entre cada unha delas para que
acepte ou renuncie ao ofertado, se renuncia ao posto ofertado farao constar por escrito e remitirao
por correo, Fax ou presentalo persoalmente no rexistro municipal, logo chamarase ao seguinte da
lista.
No suposto de que un/unha mesmo/a aspirante fora chamado para ocupar dous ou máis postos
correspondentes á Bolsa de Emprego, deberá optar por un deles, deixando constancia no escrito ao
que se refire o apartado anterior.
Renuncias:
Con carácter xeral a non aceptación ou renuncia ao chamamento que se produza para cubrir a
praza que se convoca levará consigo as seguintes sancións:
Primeira renuncia: Un ano de exclusión da bolsa de emprego e imposibilidade de acceso ás ofertas
desta. Unha vez finalice este prazo de penalización producirase a reincorporación á Bolsa de
Emprego situándose ao final da mesma.
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Segunda renuncia: Baixa definitiva na bolsa de emprego e imposibilidade de incluírse de novo na
mesma. O anterior prazo computarase dende a data que se estableza na correspondente resolución
de alcaldía que se estableza ao respecto.
Quedan excluídos das sancións anteriores e polo tanto seguirán formando parte da Bolsa de
Emprego aqueles/as persoas que non acepten ou renuncien ao chamamento para cubrir a praza e se
atopen nalgunha das seguintes situacións:
- Se atopen traballando nese momento ou estean en situación de activo.
- Que acrediten situación de baixa médica.
- Que estean realizando cursos de formación relacionados co posto que se oferta.
- Calquera outra situación de carácter extraordinario a xuízo da entidade local.
O/A aspirante seleccionado/a, no prazo de tres días naturais desde a sinatura do contrato deberá
xustificar e presentar a seguinte documentación:
- Certificado médico de non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal
desenvolvemento das tarefas inherentes ao posto ofertado.
- Declaración de non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade
recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ó servizo das
administracións públicas, de non padecer enfermidade ou defecto físico/psíquico, que lle
impida o desempeño das funcións ou tarefas correspondentes a praza á que se opta e de
non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado/a para o exercicio
das funcións públicas; no caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado/a ou
en situación equivalente, nin estar sometido/a a sanción disciplinaria ou equivalente que
impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o aceso ó emprego público.
Quedará condicionada a validez e suspendida a eficacia do contrato ata que os aspirantes
seleccionados presenten a requirida documentación no prazo indicado.
Duodécima.- Incidencias
O Tribunal estará cualificado para resolver as dúbidas e incidencias que se presenten durante o
proceso selectivo.
Decimoterceira.- Recursos.
Contra a resolución, que é definitiva en vía administrativa e pola que se aproban as bases desta
convocatoria poderán os interesados interpoñer potestativamente recurso de reposición ante o Sr.
Alcalde-Presidente do Concello de Pantón, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao
da súa publicación segundo o previsto nestas bases ou directamente recurso contencioso
administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e
na forma prevista na lexislación reguladora de dita Xurisdición, sen prexuízo de que poida
interpoñer calquera outro que estime procedente.
Pantón, 19 de marzo de 2018.
O Alcalde-Presidente,

Asdo.- José Luis Álvarez Blanco.
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ANEXO I - MODELO DE INSTANCIA

D./Dª. ..............................................................................................................................., maior de
idade, con DNI ......................................... e con domicilio a efectos de notificacións en
............................................................................................................... e número de teléfono
................................

EXPON
Que habendo sido convocadas as probas selectivas para a constitución dunha Bolsa de Emprego na
categoría de Auxiliar de axuda no fogar
DECLARA BAIXO A MIÑA RESPONSABILIDADE
1.- Que reúne todos e cada un dos requisitos esixidos nas presentes bases para poder participar na
proba selectiva.
2.- Que posúo a capacidade funcional para o desempeño das tarefas propias do posto de traballo.
3.- 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.
4.- Non estar incurso nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade que determine a
lexislación vixente.
5.- Estar en posesión do permiso de conducir en vigor clase B1 e dispor dun vehículo para poder
desprazarse dentro do termo municipal.
SOLICITA:
Tendo 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 Emprego na categoría de Auxiliar de
axuda no fogar.
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.
En ........................., a ....... de ........................................ de 20.....

Asdo.: .....................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE PANTÓN

