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Primeira. Obxecto
Ten por obxecto a presente convocatoria contratar a un/ha Encargado/a da taquilla para as
Piscinas Municipais mediante contrato laboral de duración determinada.
Segunda. Modalidade do contrato
A modalidade do contrato é por obra ou servizo, regulada no artigo 15 do Real decreto
lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto
dos traballadores.
A duración do contrato srá dende o 14 de xuño ao 23 de setembro de 2019.
O horario laboral será xornada completa.
Percibirá a cantidade mensual bruta de 1.050,00 euros por tódolos conceptos incluídas a parte
correspondente das pagas extraordinarias.
Terceira. Condicións de admisión das persoas aspirantes
Para poder participar nas probas de selección, as persoas aspirantes deben cumprir os
seguintes requisitos mínimos de carácter xeral:
Para poder participar nas probas de selección, será necesario reunir os requisitos establecidos
no artigo 56 do Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto
refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público:
a) Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, conforme o disposto no artigo 52
da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia, permita o acceso ao
emprego público. Poden acceder ao emprego público como persoal funcionario en
igualdade de condicións coas 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.
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BASES PARA A CONTRATACIÓN EN RÉXIME LABORAL TEMPORAL DE UN/UNHA
ENCARGADO/A DA TAQUILLA PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS
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As persoas incluídas no ámbito de aplicación dos tratados internacionais subscritos
pola Unión Europea e ratificados por España nos cales sexa aplicable a libre
circulación de persoas traballadoras.

b) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.
c) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. Só
por lei poderá establecerse outra idade máxima, distinta da idade de xubilación
forzosa, para o acceso ao emprego público.
d) Non ser separado/a mediante un expediente disciplinario do servizo de calquera das
administracións públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das
comunidades autónomas, nin atoparse en situación de inhabilitación absoluta ou
especial para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ao
corpo ou escala de funcionario/a 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 acharse inhabilitado ou en situación
equivalente nin ser sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida o
acceso ao emprego público no seu estado nos mesmos termos.
e) Que non fora condenado por sentenza firme por algún delito contra a liberdade e
indemnidade sexual, que inclúe a agresión e abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo e
provocación sexual, prostitución e explotación sexual e corrupción de menores, así como
por trata de seres humanos.

1. As instancias dirixiranse ao Sr. Alcalde-Presidente deste Concello, e serán presentadas no
Rexistro Xeral do Concello no prazo de cinco días, contados a partir do día seguinte da publicación
do correspondente anuncio en dous diarios de gran difusión e na páxina web municipal
www.aestrada.gal, ou ben en calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do
26 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas; As
solicitudes que se presenten a través da oficina de Correos deberán entregarse nun sobre aberto
para seren seladas e datadas polo persoal funcionario de Correos antes de seren certificadas.
Neste caso, aconséllaselles ás persoas aspirantes que comuniquen a presentación da solicitude
mediante unha mensaxe de fax (986570836) ou de correo electrónico (persoal@aestrada.es) e
durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias. Actuarase do mesmo xeito no caso
de presentar a solicitude noutra administración pública.
Con ela acompañaranse compulsadas:
a) Fotocopia do D.N.I.
b) Certificado/Informe médico no que se faga constar que a persoa aspirante non sufre
impedimento físico para desempeña-la actividade de referencia.
c) Xustificante de coñecemento de lingua galega (Celga 2 ou equivalente), de posuílo.
d) Xustificante do pagamento das taxas de inscrición ( a cantidade a aboar serán 10,00
euros os cales serán pagados na Tesourería municipal ou a través do seguinte número de conta
bancario: BBVA ( ES17 0182 6246 3202 0036 0191 ) no xustificante de ingreso terá que figurar o
DNI do candidato á praza).
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Cuarta. Forma e prazo de presentación de solicitudes
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Segundo a ordenanza fiscal nº 6, reguladora da taxa por expedición de documentos
administrativos, nos procedementos de selección de persoal, non será esixible o pagamento polos
conceptos “Dereitos de exame” e “Compulsas” ás persoas desempregadas que figuren como
demandantes de emprego, sempre que así o acrediten por medio de certificación emitida polo
Instituto Nacional de Emprego ou servizo homólogo da Comunidade Autónoma.
2.- Os aspirantes quedan vinculados aos datos que fixeron constar na solicitude, se ben os erros
de feito que poidan advertirse poderán subsanarse ou repararse en calquera momento ben de
oficio, ben a instancia de parte.
Quinta. Admisión dos aspirantes
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes publicarase a lista de persoas admitidas
e excluídas, en que se especificarán, de ser o caso, os motivos de exclusión. A lista publicarase no
taboleiro de anuncios da casa do concello e na web municipal . No caso de non existir persoas
excluídas, a lista será considerada como definitiva.
No caso de existir persoas aspirantes excluídas, dispoñerán dun prazo de un día, contados a partir
do día seguinte ao da publicación da lista, para poderen emendar o defecto que deu motivo á
exclusión.
Sexta. Tribunal cualificador

Estará constituído por un/unha presidente/a, un/unha secretario/a e tres vogais cos/as seus/súas
correspondentes suplentes.
Os membros dos Tribunais deberán absterse de intervir e comunicarllo ao Sr. Alcalde cando
concorran neles algunha das circunstancias previstas no artigo 23 da Lei 40/2015 do 1 de outubro,
do Réxime Xurídico do sector público, así como cando realizasen tarefas de preparación de
aspirantes durante os cinco anos anteriores á publicación desta convocatoria, para o mesmo corpo
e especialidade. Así mesmo as persoas aspirantes poderán recusar os membros do Tribunal cando
neles concorra algunha das circunstancias previstas para a abstención e de conformidade co
establecido no artigo 24 da Lei 40/2015. Unha vez constituido o Tribunal tamén poderán
incorporarse os outros vogais titulares que non concorresen á sesión constitutiva e, de ser o caso,
os suplentes.
Os membros do Tribunal que asistan ás súas sesións, percibirán dietas pola súa asistencia, na
contía legalmente establecida, sen prexuízo dos traballos previos de asistencia técnica que poidan
realizar os asesores que tamén serán compensados na forma legalmente establecida.
Sétima. Comezo dos exercicios
1.- A data e a hora do primeiro exercicio publicarase xuntamente coa aprobación da lista definitiva
de admitidos.
2.- As persoas aspirantes deberán presentarse para a realización de cada exercicio provistos do
DNI, ou documento fidedigno acreditativo da súa personalidade a xuizo do Tribunal, así como dos
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Os órganos de selección serán colexiados e a súa composición deberase axustar aos principios
de imparcialidade e profesionalidade dos seus membros, e tenderase, así mesmo, á paridade
entre mulleres e homes. O persoal de elección ou de designación política, o persoal funcionario
interino e o persoal eventual non poderán formar parte dos órganos de selección. A pertenza
aos órganos de selección será sempre a título individual, polo que non se poderá realizar en
representación ou por conta de ninguén.
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medios materiais adecuados e necesarios para a práctica dos mesmos.
Oitava. Exercicios da oposición
Os/as interesados/as presentaranse no lugar, día e hora, fixados no intre da publicación da
relación de admitidos e excluídos, aos efectos de levar a cabo os seguintes exercicios:
Primeiro exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio.
Consistirá en contestar, por escrito, un cuestionario tipo test de 25 preguntas, con 4 respostas
alternativas das cales só unha delas será a correcta, baseadas no contido do temario da
convocatoria. As persoas opositoras dispoñerán de 50 minutos para a realización do cuestionario.
O tribunal será o encargado de elaborar o cuestionario, para o que se reunirá na data que acorde
no momento da súa constitución. Este exercicio eliminatorio da oposición será cualificado de 0 a
10 puntos, sendo necesario para aprobar e acceder ao seguinte obter unha puntuación mínima de
cinco puntos. Con respecto aos criterios de corrección as preguntas contestadas erróneamente,
non restarán.
Segundo exercicio, de carácter obrigatorio e eliminatorio
As persoas aspirantes que superasen o primeiro exercicio realizarán o segundo exercicio que
consistirá na resolución dun suposto práctico, consistente nunhas operacións aritméticas e de
cálculo nun tempo máximo de 30 minutos.
Cada un dos exercicios obrigatorios e eliminatorios da oposición serán cualificados de 0 a 10
puntos, sendo necesario para aprobar cada un dos exercicios e acceder ó seguinte obter unha
puntuación mínima de cinco puntos.
Proba de galego

Quedarán exentas de realizar a proba específica as persoas aspirantes que opten por realizar o
exercicio obrigatorio en lingua galega. As restantes persoas opositoras terán que realizar unha
tradución do castelán ao galego, nun tempo máximo de 10 minutos. Cualificaranse como aptas as
persoas aspirantes que realicen a tradución completa no tempo indicado. No caso de non realizar
a tradución completa, serán consideradas non aptas.
Novena. Cualificación final e listaxe de persoas aprobadas
Rematados os exercicios obrigatorios, o Tribunal publicará no taboleiro de anuncios da casa do
concello e na web municipal a relación de aprobados por orde de puntuación. A persoa que
consiga maior puntuación será proposta ao Presidente da Corporación para que faga o
nomeamento e se formalicen o contrato. Non se poderá propoñer a máis dunha persoa por praza
convocada.
As demais persoas aprobadas manteranse, por orde de puntuación, nunha lista de suplentes para
o caso de ser necesario o seu chamamento como consecuencia de renuncias, baixas laborais etc.
No caso de empate nas puntuacións totais de dúas ou máis persoas aspirantes, a situación
resolverase tendo en conta a maior puntuación obtida no primeiro exercicio. Se isto non fora
suficiente, resolverase tendo en conta a puntuación obtida nos sucesivos exercicios ata que o
empate se resolva. De persistir o empate, resolverase mediante un sorteo que se realizará en
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As persoas aspirantes que non demostren o coñecemento da lingua galega a través do
correspondente certificado (Celga 2 ou equivalente) terán que realizar obrigatoriamente unha
proba específica que demostre tal coñecemento.
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presenza das persoas interesadas.
Décima. Formalización dos contratos
Unha vez concluído o proceso selectivo, a persoa aspirante proposta para a contratación terá que
presentar a Certificación negativa do Rexistro Central de delincuentes sexuais. A formalización do
contrato terá lugar en canto o/a interesado/a presente a documentación pertinente.
Décimo primeira. Carácter vinculante das bases
As bases desta convocatoria vinculan a administración municipal, os tribunais cualificadores e
as persoas aspirantes que participen nos procesos selectivos convocados.
Décimo segunda. Incidencias e recursos
As presentes Bases e cantos actos administrativos se deriven delas, e da actuación do Tribunal,
poderán ser impugnadas polos interesados ante o órgano da xurisdición
contencioso-administrativa competente, conforme á Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
Xurisdición Contenciosa-Administrativa, no prazo de dous meses, contados dende a data do día
seguinte da última publicación destas. Asímesmo, poderanse impugnar consonte o establecido na
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións
públicas.

O Tribunal deste proceso selectivo queda facultado para a interpretación das bases da
convocatoria, así como para resolver cantas dúbidas e incidencias prantexe a súa aplicación, a
cuxo efecto poderá adopta-los acordos necesarios procurando a boa orde e desenvolvemento
do proceso selectivo.
ANEXO TEMARIO
1.- A Constitución Española de 1978. Características, estrutura e contido. A súa garantía e
suspensión.
2.- Dereitos e deberes fundamentais na Constitución española.
3.- As Cortes Xerais. Composición e funcións.
4.-O Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e Disposicións Xerais.
5.- O municipio. Historia. Clases de entes municipais no Dereito español.
6.- O termo municipal. A poboación. O Padrón de habitantes.
7.- Organización e competencias municipais. Réxime de funcionamento dos órganos colexiados
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No non previsto nas bases, aplicarase a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de
Galicia, a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, o Real decreto
lexislativo 781/1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións
legais vixentes en materia de réxime local, o Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro,
polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, o Real
decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Estatuto dos traballadores e o Convenio colectivo do persoal do concello (de ser o caso).
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locais.
8.- Dereitos e deberes dos empregados públicos. Réxime disciplinario do persoal ao servizo das
Administracións Públicas.
9.- O acto administrativo: Os dereitos e deberes das persoas administradas.
10.- Clases de interesados/as no procedemento. Dereitos dos e das cidadáns. O rexistro de
documentos. Termos e prazos.
A Estrada, 6 de maio de 2019
O ALCALDE
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