
CONCELLO DE FISTERM
Rúo Sonto Cotolino, I,l5.l55 

FISTERM (A Coruño)
Telf. 981 740001
Fox: 981 740 677
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DECRETO

ASUNTO: BASES PARA A CONTRATASóN CON CARÁCTER LABoRAL TEMPIoRAL DUN,HA
AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR

EXPEDI ENTE: 2019/G003/0001 17

ANTECEDENTES:

Ante a necesidade de cubrir temporalmente UNHA praza vacante de Aux¡l¡ar do Servizo de Axuda no
Fogar coa finalidade de mellorar a calidade do servizo aos Usuar¡os, esta Alcaldía acorda Aprobar as
seguintes.

BASES PARA A CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUNIHA AUXILIAR DE
AXUDA NO FOGAR.

1.- OBXECTO

A contratación realizarase mediante o sistema de Concurso-opos¡c¡ón .-

2.. FUNCÉNS

O traballadorla contratadola desenvolverá os seguintes labores baixo a Dirección do
Departamento de Servizos Sociais desta Corporación :

1) Atención de carácter persoal na realización de actividades da vida cotiá.-

2) Asistencia de necesidades de carácter doméstico e da vivenda-

3) Atención de carácter psicosocid elou educativa¡ podendo integrarse ademais dentro da
Axuda no Fogar determinadas actiüdades que se desenvolvan fóra da propia v¡vendE sempre
gue. de acordo coa prescrición técnica sobre o contido do servizo. incidan na posibilidade de
Permaneneia naÚvenda do asistido e na mellora da súa alrtonomía e calidade de üda

3..TIPO E DURAC6N DO CONTRATO

Trátase dun contrato laboral temporal por período dun ANO en xornada completa a contar
desde a data da súa formalización.-

4. PRESENTAC6N DE SOLIGITUDES

As persoas interesadas podeÉn presentar as súas solicitudes dirixidas ao Sr. Alcalde-
Presidente nas oficinas xerais do Concello de Fisterra en horario de 9 a 14 horas; cando se
presenten por correo ou por calquera outra forma das previstas no art¡go 16.4 da Lei 3g12015 de
1de Outubro do Procedemento Administrativo Común das Administracións públicas.

o prazo de presentac¡ón é de GlNco DIAS HÁBlLEs ( 5 ) contados a paft¡r do día seguinre á
data de publicación do Anuncio no xornal LaVoz de Galicia-

5.- REQU¡SITOS DOSTAS ASPTRANTES

Para poder ser admitido na convocatoria, os aspirantes deberán reunir todas e cada unha das
seguintes condicións:

reúnan os requisitos da Lei orgánica 4J2000.

Dccu.¡:enic *|ectránico asinaCc di;<itain¡*ntÉ cü.{a i::tegrÍdade garántese rnr-¡1:an¡e cúl--xa Ea S€de Electírnica desie Organisrii* co
C*digc de Verificación üi¡.ital {CVD} especificaric á ma;;v-e.
lartif¡*.12.+ Ca Lei 40j2ü15. de 1 de ¡¡¡ubro. de Xexime l{urídico de Seci-r}r pública)
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b) Ter mir"s de 18 anos.

c) Declaración xurada de Non atoparse incurso en ca¡¡sas de incompatibilidade ou incapacidade
para contratar coas Ad ministraciéns Públ icas.-

d) Declaración Xurada de Non padecer enfermidade ou eiva fisica que impida o normal
desenvolvemento das funcións do oosto.

e) Declaración xurada de Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo da
administración do estado. das comunidades autónomas ou das entidades locais. nin estar
inhabilitado para o exercicio público.

fl Estar en posesión do certificado de profesionalidade de auxiliar de a¡«uda a domicilio.

Os anteriores requisitos, deberán posuírse con referencia ao último día do prazo de
presentación de solicitudes e gozar dos mesmos durante o proceso select¡vo.

6.. DOCUIT'ENTACIÓN

Os aspirantes que aleguen os méritos a que se fai ¡eferencia nestas bases deberán presentat os
documentos que o acrediten en documento orixinal ou ben debidamente compulsado ou
certifi cación ao respecto.

Non se puntuarán os méritos non xustificados deste modo.

7.. ADMISÉN DE ASPIRANTES

Rematado o ptilzo de presentación de instancias publicarase no taboleiro de anuncios e web
municipal do Concello ( vuunw.concellofisterragal ) a listaxe de persoas admitidas e exduídas.
Para reparar os defectos que motivasen a exclusión ou omisión das devanditas listaxes, as
persoas aspirantes disporán dun prazo de Tres (3) días hábiles contados a part¡res do seguinte
ao da publicación da devandita resolución.

8', LISTAXE DEFINITIVA

Rematado o prÍ¡zo de subsanación dos erros que motivasen a exclusión ou omisién das
persürs aspirantes publicarase no taboleiro de anuncios do Concello e web municipal do
Goncello (wwuv.concellofisterragal ) a Iista:«e defnitiva das persoas admitidas e exctuídas, así
como o lugar, data e hora de realización do procedemento select¡vo e a composición da
Comisión de selección.

9".- COMISION DE SELECCION

o tribunal cualificador do proceso selectivo designaráse de conformidade co sinalado no artigo
4 do Real Decreto 89611991 e artigo 60 da Lei 7l2OO7 de 12 e abril, e a súa composición farase
pública coa resolución pola que se aprobaná a lista definitiva de admitidoslas e excluídoslas;
estaÉ const¡tuído por:

-[ Presidente/a: un Funcionario ó servizo dasAdministracións públicas.

- Secretariola: O da Corporación ou funcionario do Concello en quen delegue (actuará con voz pero
sen voto).

-[ Vogais:lTres, que sexan Empregados públicos fixos ó servizo dasAdministracións públicas.[

Bscil:-Eenic eleci¡áni+o a§aaCo dixitalmente *rta i-tegr!*ade.p.riialese m¿d:ents colexa na sede Electsénica dese Organisr** c*
Códi$c de ltrificació* Dirjral {CVD} especifÍcaric á marxe.
ia'tise 42.* da Lei 4*i2ú15, de 1de ¡utubro. ci+ néxirne xu¡í¡licÉ do secr-sr Fúbliüs)
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Puntuación
máxima 3

Puntuación
máxima 2,5

Puntuación
máxima 0,5

10.. ABSTENCION E RECUSACION

Os membros do tribunal debeÉn absterse de intervir e deberán comun¡carllo ao Sr. Alcalde,
cando concorra algún dos mot¡vos preüstos no artigo 23 da Lei 40l2AtS de 1 de Outubro do
Réxime Xurídico do Sector Público e nas dema¡s disposicións apl¡cables ao caso.

Poderán ser recusados po¡os asp¡rantes baseándose nos mesmos mot¡vos e de conformidade
co previsto no art¡go 24 da citada Lei.

11.. DEREITOS AASISTENCIAS AO TRIBUNAL

Os membros do tribunal terán dereito, pola súa concorrencia ás sesións, ao aboarnento de
asistencias e locomoción, a estes efectos, tomando como pauta orientativa a normativa estatal,
este tribunal terá a categoría de segunda

Poderá solicitar o asesoramento dos expertos ou especialistas que determine.

Asemade,o tribunal, se o est¡ma preciso ou conveniente poderá dispoñer a ¡ncorBoración aos
seus traballos de asesores ou especialistas que actuarán como colaboradores do tribunal
exclusivamente no exercicio das súas especialidades técnicas.

Estes asesores tamén terán dereito á correspondente compensación económica.

O tribunal, na súa actuación, a¡«ustarase ao establecido nas presentes bases; no non disposto
seralle de aplicación a normativa prevista para a formacién da vontade os órganos colexiados,
tanto na Lei 30192, do 26 de novembro, como na demais normat¡va de concordante aplicación.

12.. PROCEDEMENTO DE SELECC¡ÓN

A selección realizarase de conformidade co preústo nas presentes bases polo sistema de
concufso - oposieión.

FASE DE CONCURSO

Experiencia en posto de
traballo relacionado con
labores de axuda no Fogar.

Por formación relaeionada co
posto de traballo

Coñecemento do idioma
galego

0,10 puntosrmes por xornada completa

0,05 puntoslmes por xornada parcial

Por cada curso, xornada, seminario ou congreso

De 5 a 19 horas: 0,10 puntos

De 20 a 50 horas: 0,30 puntos

De 51a 75 horas: 0,4{l puntos

De 76 a 100 horas: 0,50 puntos

De 101a 2ü) horas: 0,70 puntos

De 201 a 3CI horas: 1 punto

De miáis de 301 horas: 2 puntos

CELGA 1: 0,10 puntos

CELGA 2: 0,20 puntos

1J'-f,ilir:enic eiecl¡'ónics asinaCo dix-italmenle cn{a ir.':tr:gricade g:rántese merliarle cct=.ra Ba S€de Elecr¡ónica desi* ürc,a'rsr¡t¡r c,
Códig* de Verifrcación Dí*ra' iCVDi especificarlc á mar,re.
iartig+ 42.I Ca Lei .1,1i2ü15. de 1 de rutrbro. de Xexime,'iurí¡lico Ca Sec(:r púbJ:co)
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Puntuación
máxima 0,2

CELGA 3: 0,30 puntos

CELGA4:0,40 puntos

CELGA 5: 0,50 puntos

Estar na poses¡ón do carnet Tipo Bl con dispoñibilidade de vehiculo
de conducir

FASE DE OPOSICION

único exercicio

Desenvolver por escrito durante un período máximo de 60 minutos Dous Temas sinalados polo
tribunal referentes ás materias comprend¡das no ANEXO I destas bases.-

ANEXO I

MATERIAXERAL

Tema 1. A Constitución Española de 1978. A organización territorid do Estado. As comunidades
autónomas. A administración pública .-

Tema 2. o Estatuto de Autonomía de Galicia o Parlamento. A Xunta de Galicia o presidente.

Tema 3' A organización municipal: O Alcalde e o Pleno. A Xunta de Goberno Local. Os tenentes
de alcalde. os concelleiros delegados. Comisións Informativas. Funcionamento dos órganos
colexiados municipais.-

MATERIA ESPECíF¡CA

1. Envellecemento e persoas dependentes: características e cambios asociados.

2. Regulación e normativa de seruizo de axuda no fogar na Comunidade Autónoma de Gaticia e
no municipio de Fisterra

3. Sarúde, nutrición e administración de alimentos e tratamentos ao maior ou penioa
dependente.

4. Hixiene, mobilización e atención persoal no servizo de Axuda no Fogar.

5. As actividades instrumentais daüda diaria: as tarefas domésticas

6. Profesional de A¡«uda a Domicilio. I'iarefas e funcións.

7. Funcionamento do Departamento de Servizo Sociais.-
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Gda tema será cualificado de 0 a 10 puntos. sendo preciso obter en cada un deles un mín¡mo
de 5 Puntos PÍüa superalo. sendo eliminados aqueles aspirantes que non a obteñan.

Secretariola do Tribunal.

A puntuación definitiva estará determinada pola suma das puntuacións obtidas na fase de

Docu'r:en:c electl*nico asinaco dixitaimente ctrta i::tegricade gerántese med:ente cÚle.{c üa sede Elecsánica desie organisrrr* cr_rCúdigr de !,érificaciiin Dirjal ICVD) especiiicarlc á már,re.
iajtigü 42.1 da lei cüj2ú15. de .1 de iuúbro. de Xexi*re l{urídico do Secisr públic+}

Realizada a cualificación dos méritos,
web a relación de aspirantes coas

o Tribunal publicará no taboleiro de anuncios e páxina
puntuacións obtidas e será facilitada por e-mail polo
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Concurso e de Oposición.-

Remarada a cual¡f¡cación dos asp¡r¡rntes, o Tribunal pub¡¡cará a relac¡ón por orde de
puntuac¡ón, propoñendo ó organo oompetente a contratacién en f¡avor de aquel aspirante que
obt¡vera a ma¡or puntuac¡ón,

No caso en que exista renuncia da persoa seleccionada, será nomeado aquel que por orde de
Iista obtivera a ma¡or puntuac¡ón.

En caso de empate a orde de puntuación dos cand¡datos establecerase como segue:

1-. Puntuación na fase de valoración de méritos.

2-. Puntuac¡ón na proba escrita-

ÍI.. FORMALIZACION DO CONTRATO

A proposta do tribunal cualificador elevarase á Alcaldía - Presidenciq para ditar resolución do
expediente con acordo de contratación efectuado mediante decreto e que será publicado no
taboleiro de edictos do Concello.-

O persoal seleccionado formalizará o contrato eventual laboral no pl¡r,zo de tres días hábiles a
pañir da súa notificación.-

14. DEREITO SUPLETOR¡O

No non previsto nestas bases acudirase ao disposto na lexislación laboral üxente que resulte
de aplicación e, especialmente, no d¡sposto no Estatuto Básico do Empregado Público no que
sexa de aplicación ao persoal laboral, no Estatuto dos Traballadores RDL 1195 de 24 de marzo,
no disposto no Real Decreto 272AfiW8, do 18 de decembro, e demais lexislacién en materia
laboral.

15,. NORMA FINAL

A presente convocatoria, as súas bases e cantos actm administrativos se deriven destas, poderán ser
impugnados polos interesados na forma legalmente prevista. O tribunal queda autorizado a resolver as
dúbidas que puidesen presentarse ou tomar os acordos necesarios referidos á orde a da celebración
das probas. Para o non previsto nestas bases, rexerán como supletorias a lexislación básica do Estado
na materia, a correspondente lexislación da Comunidade Autónoma de Galicia e demais disposicións
obrigatorias.

Mandouno e asina o Sr. Alcalde en Fistera, a sete
secretario, de que certifico.

O ALCALDE,

José Marcote Suárez

de maio de dous mil dezanove, do que eu, como

ANTE MIN

O SEGRETAR¡O,

José Ramón Lema Fuentes

Ücf,ui:e¡"lic elecránica asínada dixitelmenle cu;,{a i-tesriciade gará*{ese ffl{:diax],-e crtcxc, na s€de Elect¡irnica iesie Organlsm* cu
Córiigla de lt¡íficación üirja| iCVDi especiilcarlc á marxe.
iárti$r.{2."1 Ca Lei ¡§i2ü15. de 1 de rul}bra. ie nex;me Xuríi}ic¡ da Secrar púi,i;cr:)
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