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Concello de Lugo

ACTAS E GOBERNO
MGF/cvr

Ref:19É50130523
Asunto: XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21-8-2019

MrcuEL reRxÁuoez nnÉ¡¡oEz, coNcELLEtRo SEcRETARto DA XUNTA DE
GOBERNO LOCAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO,
CERTIFICO:
Que a Xunta de Goberno Local, na sesión ORDINARIA celebrada o día vinte e
un de agosto de dous mil dezanove, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

13/523 BASES DO PROCESO DE PRESELECCIÓN DUNHA LISTAXE DE
CANDIDATOS, MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE DOUS POSTOS DE
TRABALLO DE TÉCNICO/A MEDIO DE ORIENTACóN PROFESIONAL
SUBVENCIONADO POLA CONSELLERíA DE ECONOMíA, EMPREGO E
INDUSTRIA.- Examinado o expediente tram¡tado para os efectos e visto o informe
proposta da Vicesecretar¡a, do 20 de agosto de 2019, na parte exposit¡va do cal se
fai constar:
"Vista a orde do 10 de xaneiro de 2019, publicada no DOG no 30, do l2 de febreiro
de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para
a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a
realización de actividades de orientación laboral no exercicio 2019. Cod. Erfe.
3R331A
Visto que se subvenc¡ona a este Concello a contratac¡ón de dous postos de
traballo de técnico/a medio de orientación profesional de acordo coa resolución do
31 .O7.2019 (RE do 5 de agosto) emitida pola Consellería de Economía, Emprego e
lndustria, Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.
As retribucións brutas totais anuaís ascenden a32.272,56 euros."

A Xunta de Goberno Local, no uso das súas atr¡bucións, con base na
proposta do referido servizo conformada pola llma. Sra. Tenenta de Alcalde
Delegada da área respectiva e por unanimidade dos segu¡ntes asistentes: Excmo.
Sr. D. RUBEN ARROXO FERNANDEZ, Alcalde Presidente en funcións do Concello
de Lugo (Grupo Municipal do Btoque Nacionatista Galego); llmo. Sr. D. ÁLVARO
SANTOS RAMOS, Tenente de Alcaldesa Delegado áa Área de Goberno de
Desenvolvemento Local Sostible (GMPSdeG-PSOE); ltma. Sra. D.a MERCEDES
PAULA ALVARELLOS FONDO, Tenenta de Atcaldesa Delegada da Área de
Goberno de Gobernanza: Economía e Recursos Humanos (GMpSdeG-pSOE);
llmo. Sr. D. MTGUEL FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Tenente de Alcaldesa Delegado dá
Área de Goberno de Medio Rural e Deportes le UPSO"C-PSOE) e a llma. éra. D.a
ANA MARh GoNáLEz ABELLETRA, Tenentá de Atcatdesa oeGgadá ¿á Áiá" o.
Goberno de Cohesión Social (GMPSdeG-PSOE), ACORDA a áprobación das
bases que rexerán a convocator¡a para a contratación temporal de dous
Técnicos/as Medios de orientación profesional, mediante contrato laboral temporal
co contido seguinte:
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INDUSTRIA
1. - OBXECTO DA CONVOCATORIA
'1.1.- Esta convocatoria ten por obxecto a provisión como persoal laboral temporal,
mediante concurso-oposición de dous postos de traballo de Técn¡co Med¡o de
Orientación Profesional, que estenderá a súa vixencia dende a sinatura do contrato
ata o l2 de setembro de 2020, consonte a subvención concedida ao abeiro da Orde
da Consellería de Economía, Emprego e lndustria da Xunta de Galicia do 10 de

xaneiro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria
pública para a concesión de subvencións para a realización de actividades de
orientación laboral no ano 2019.

As persoas seleccionadas prestarán os seus servizos no Espazo Lab e

CEI

NODUS do Concello de Lugo.

1.2.- O procedemento de preselección dos/as aspirantes será o de concurso-

oposición, conforme o baremo de méritos e probas previstas nestas bases'

2.. MODALIDADE DE CONTRATACIÓN

A modalidade de contratación será a de contrato laboral temporal "contrato para

obra ou serv¡zo determinado" previsto no artigo 15.1.a do Real decreto lexislativo
212O15, do 23 de outubro, e no art¡go 2 do Real deüelo 272011998, do 18 de
d"."r6ro, e estará vinculado ao financ¡amento do servizo por parte da Xunta de
Galicia.

A xornada laboral será a tempo completo consonte a establecida pola normativa
vixente aplicable no momento de formalización do contrato'

no
As funcións do posto axústanse para a real¡zación do servizo ao establecido
que
a
Carteira
polo
se
aproba
8 áá Real decreto 712015, do l6 de xaneiro,
"rt¡gó
corñ,:n A" servizos do sistema nacional de emprego, incluíndo as seguintes
actividades segundo a orde da convocatoria:

a)

Diagnóstico individualizado

e

elaboración

do perfil ocupácional da

persoa

demandante de emprego.
b) Deseño do itinerario personalizado para o emprego
o
Acompañamento personalizado no desenvolvemento do itinerario
cumorimento do compromiso de actividade.
que
ii'óÉ""n".'ifá"¡t¡cáJ¡¿n e execución de accións grupais de orientación laboral para
tanto
.lr¡ar"1"i á" int"r".", en función dos perfís das persoas orientadas,
intercamb¡o
e
o
["J¡áiliá',i.á¡"nJ" áá r"*¡ro como p"ia fomentar a intenelación

cÍ

e

de exoeriencias entre elas.
para:
e) Asásoramento e axuda técnica adicional
persoas
usuarias,.provisión de ¡nstrumentos e
;á.'A ;;i.r;;i¿;-ao-currículo das
o uso de
üi,,ii.* á" árda para a elaboración do seu currículo personalizado ou
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novas ferramentas de presentación profesional a través do uso das TlC.
2o. A aplicación de técnicas para a procura actlva de emprego
f) lnformación e asesoramento ad¡cional sobre: a situación do mercado de traballo e
as políticas activas de emprego, a oferta formativa e os programas que facil¡ten a

mobilidade para a formación e cualificación europeas e a posta en marcha de
proxectos emprendedores ou de emprego autónomo, así como os recursos de
apo¡o de todo tipo dispoñibles no seu contorno para un asesoramento ou
acompañamento máis especializado.
g) Apoio á xestión da mobilidade laboral.
h) Coordinac¡ón e colaboración co resto de persoal de orientac¡ón laboral e coa
Rede de técnicos de emprego de Galicia para o intercambio de información e boas
prácticas no eido do emprego, o emprendemento e a análise e prospección do
mercado laboral.
i) Mellora continuada das súas prop¡as competencias e recursos profesionais para a
orientación laboral a través da participación nas accións de formación e
capacitación específicas que se determinen desde a Dirección Xeral de Orientación
e Promoción Laboral.
j) Calquera outra relacionada que se lle encomende.
3.. CONDICIÓNS DO/A ASPIRANTE.
Para ser admitidos para a realización das probas selectivas, os/as aspirantes
deberán reunir os segu¡ntes requis¡tos á data de finalización de presentación de
sol¡citudes e deberán gozar destes durante todo o procedemento selectivo:
a) Ser español ou nac¡onal doutro Estado, estes últimos, de acordo co disposto no
art¡go 57 do TREBEP. Así mesmo, os estranxeiros con residencia legal en España
poderán acceder ás administracións públ¡cas como persoal laboral en igualdade de
condicións que os españois.
b) Ter cumpridos 16 anos de idade e non exceder a idade máxima de xubilación
forzosa.
c) Estar en posesión de calquera dos títulos de licenciada/o universitaria/o,
arquitecta/o, enxeñeira/o ou grao; enxeñeiro/a técnico, diplomado/a universitario,
arquitecto/a técnico ou grao, ou en cond¡cións de obtelo na data en que termine o
prazo de presentación de ¡nstanc¡as.
d) Non padecer enfermidade ou defecto físico que ¡mpida o desempeño das
funcións propias do posto de traballo á que accede.
e) Non ter sido despedido mediante expediente disciplinario, de níngunha
Administración pública ou dos órganos const¡tucionais ou estatutarios das
comunidades autónomas, nin atoparse en ¡nhab¡litación absoluta ou especial para o
desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, cando se trate
de acceder á mesma categoría profesional á cal se pertencía. ldéntico requisito
seralles esixido aos nacionais doutros estados, no seu caso.
Non estar ¡ncurso en causas de incompatibilidade de conformidade co
establecido na Lei 53/1984 de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ao
servizo das administracións públicas
g) Desempregados inscritos como demandantes de emprego ou en situación de
mellora de emprego no Servizo Público de Emprego de Gálicia

f)
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4.. INSTANCIAS.
4.1.- Os que desexen tomar parte

no concurso-oposición deberán presentar
solicitude mediante instancia xeral que se lles facil¡tará nas dependencias
municipais e serán dirixidas á Sra. Alcaldesa - Presidenta da Corporación tras a
preselección realizada pola Of¡cina de Emprego de Lugo.
Así mesmo, farase un anuncio na páxina web e no taboleiro de anuncios para xeral
difusión e participación
4.2.- Xunto coa instancia deberán achegar a seguinte documentac¡ón:
- Fotocopia compulsada do DNl.
- Fotocopia compulsada dos documentos que acrediten a titulac¡ón.
- Currículum vitae completo, preferentemente no modelo oficial do Servizo Público
de Emprego de Galicia, facendo constar os méritos para baremar de acordo co
establecido no punto 6.
- Copia auténtica da documentación acreditativa do cumprimentos dos requisitos
para baremar.
- Tarxeta de desempregado/a ou de mellora de emprego emitida polo Servizo
Público de Emprego de Galicia.
4.3.- As solic¡tudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, sendo o
último día hábil para a sÚa presentación o día 28 de aqosto de 2019. incluído'
Tamén se poderán remitir na forma determinada no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1
de outubro, de procedemento adm¡n¡sfativo común das administracións publicas,
neste caso, os concursantes deberán comunicalo mediante lax (982297a75)
durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias.
4.4.- Para ser admit¡do ao concurso oposición, bastará con que os aspirantes
man¡festen na súa solicitude de participación, que reúnen todas e cada unha das
condicións esixidas na base 3, referidas sempre á data de explrac¡ón do prazo de
presentación de instancias.
A autor¡dade que convoca, por si ou a proposta da Comisión de Valoración, deberá
darlles conta aos órganos competentes das ¡nexactitudes ou falsidades en que
puidesen incorrer os asp¡rantes, para os efectos procedentes.

4.5.- Coas instancias deberanse achegar todos os documentos xustificativos dos
méritos alegados conforme ao baremo que figura na convocator¡a. A falta de
acreditar oshéritos alegados, determinará a imposibil¡dade de valoración destes.

4.6.- Os errores materias ou de feito e os aritméticos que se puidesen advertir
poderanse rectificar en calquera momento de oficio ou petición do interesado.

presentación da ¡nstanc¡a para formar parte no proceso select¡vo supón a
u.áót""¡án . acatamento de todas e cada unha das bases desta convocatoria, así

A

do sol¡citante para o tratamento dos seus datos persoais coa
aónio o
"onr"ntimento
de levar a cabo a selección. Así mesmo, os solicitantes pfestan o seu
finalidade

consentimentoparaqueoseunomeenÚmerodedocumentoident¡ficat¡VoSexan
páxina
.ái"üiiiáoó.-"i"oiánie a súa exposicións nos taboteiros de anuncios e na

wlb do concello para todo o relac¡onado co proceso
5.- ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4
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Rematado o prazo para presentar as instancias, d¡tarase resolución no prazo de 5
días hábiles que conlerá:
a lista provisional de admitidos/as e excluídos/as con indicación, se é o
caso, da causa de exclusión.
a designación da comisión de valoración e a data da súa const¡tución'
O tr¡bunal de selección estará composto por:
PRESIDENTE: titular: D. Norman Jaüer Veiga Alvarez, Técnico de Asesoramento a
Emprendedores do Concello de Lugo.
Suplente: don Francisco Javier Fernández Eiros, Técnico de
Prevención de Drogodependencias do Concello de Lugo.
VOGAIS: titular: dona lsabel Villamor Cabado, Axente de Emprego e
Desenvolvemento Local do Concello de Lugo
Suplente: dona Cruz Gutiérrez Ganido, Axente de Emprego e
Desenvolvemento Local do Concello de Lugo
Titular: dona María José Pena Lage, Orientadora Laboral do Concello de
Lugo
Suplente: dona Amparo Rubinos Hermida, Xefa de Sección de Estatística
Titular: dona María Concepción González López, Técnico Medio do
Concello de Lugo.
Suplente: dona Lidia Platas Ferreiro, Psicopedagoga do Concello de
Lugo.

.
.

SECRETARIA: titular: D.a María García Ferro, Vicesecretaria do Concello
de Lugo.

Suplente: D.a Carolina Álvarez López, Técnica Media do
Concello de Lugo.

Esta resoluc¡ón publicarase de xe¡to íntegro no Taboleiro de Anuncios e na páxina
web do concello de Lugo.

2. Os aspirantes excluídos dispoñen dun prazo de cínco días hábiles, contados
desde o seguinte ao da publicación da antedita resolución, para presentar as
reclamacións oportunas ou emendas de defectos.

No caso de non haber excluídos, a lista provisional elevarase a def¡nitiva
automaticamente, contra a cal se poderá interpoñer recurso potestat¡vo de
reposición ante o mesmo órgano, no prazo dun mes contado desde o día seguinte
ao da súa publicación, de conformidade co establecido na Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, ou
poderase interpoñer directamente o recurso contencioso-administrat¡vo ante o
Xulgado do Contencioso Admin¡sfativo de Lugo, no prazo de dous meses,
contados desde a mesma data, de conformidade co disposto no art. g.1 da Lei
2911 998, do l3 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosa admin¡strativa.

K¡Il
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3. Transcorrído o ptazo de emendas, as reclamacións, se as houbese, serán
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aceptadas ou rexeitadas mediante resolución públ¡ca, no Taboleiro de Anuncios,
aprobando a lista definitiva de admitidos e excluídos/as.
4. A inclusión dos aspirantes nas listas de admitidos/as non supón, en ningún caso,
o recoñecemento por parte desta Administración municipal de que aqueles reúnen
os requisitos es¡xidos para ser nomeados para a súa contratación, requisitos que se
deberán acreditar segundo o establecido na base oitava

6.- PROCEDEMENTO DE PRESELECCIÓN
O procedemento de preselección será o de concurso-oposición
FASE CONCURSO:

Os méritos dos aspirantes valoraranse de acordo co segu¡nte baremo ata

un
máximo de 1 1 ,50 puntos:
Os méritos a que se fai referencia neste baremo deberanse posuír na data en que
remate o prazo de presentación de ¡nstanc¡as, computándose, en calquera caso,
ata a devand¡ta data, e serán valorados, así mesmo, só os que se aleguen e
xustifiquen documentalmente coa presentación da instancia.

6.1.- VALORACIÓN DE MÉRIOS
6.1.1.-.Formación específica (maximo 3,5 puntos)

Máster, cursos en materias relacionadas co posto ofertado, valoraranse como
segue: 0,20 puntos por cada 30 horas tormat¡vas.

Aqueles cursos nos que non se indiquen o número de horas non se valorarán.

A asistencia a xornadas, simposios, conferencias ou congresos non será obxecto
de puntuación.
6. 1 .2.- Experiencia profesional (máximo 4,75 puntos)

A experienc¡a profesional deberá acreditarse a través do contrato de traballo en que
se ácredite eiperiencia profesional polo desempeño dunha ocupación igual ou
equ¡valente ou superior á requirida das recoll¡das na cNo (26241032) Técn¡co
Medio de Orientación Profesional.
que
No caso de traballadores autónomos alta IAE (e actualización) e facturas en
consten os servizos prestados.

Xuntarase informe da vida laboral en ambos os casos'

Candosetratedecolaboracións,bolsas't¡torías,docenc¡a'educaciónsocial,ou
de organismos
J"rrás so"¡"is estes deberán acred¡tarse mediante certificación
cop¡a das
caso'
ser
o
e'
de
realización
de
tempo
;fi;ñ; q;;¡eberá consar o
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condicións da convocatoria.
Por cada mes realizando tarefas técnicas:

- Directamente relacionadas co posto ofertado: 0,4 puntos por cada mes.
- lndirectamente relacionadas co posto ofertado (máximo 2 puntos nesta epígrafe):
0,1 puntos por cada mes.
6.1.3. Ámbito das TIC (máximo 2 puntos)

Os coñecementos acreditaranse mediante a achega de títulos, diplomas

e/ou

certificacións académ icas.
A experiencia deberá acreditarse a través do contrato de traballo en que se acredite
o desempeño dunha ocupación relacionada u compatible coa xestión de perfís en
redes sociais ou en espazos web para a publicación de contidos (bloques, wikis...).
No caso de traballadores autónomos: alta IAE actualizada e facturas en que conste
a prestación destes servizos. Cando o órgano xestor o considere necesario, poderá
solicitar adicionalmente a presentación dos enlaces que permitan o acceso ás
publicacións realizadas ou outro tipo de acreditación da experiencia alegada.

-

Coñecementos ofimáticos debidamente acreditados (máximo 1 punto nesta

epígrafe)
Pola titulación universitaria en enxeñaría lnformática, tecnoloxías da información ou
telecomunicacións: 1 punto

Pola titulación oficial de persoa técnica/técnica superior relacionada coa familia
informática e comunicacións: 0,5 puntos
Polos cursos acreditados sobre sistemas operativos, programas ofimáticos,
programas de deseño e navegadores web, xestión de redes sociais ou espazos
web para a publicación de contidos (blogs, wikis...) (máximo 0,6 punto nesta
epígrafe): 0,2 puntos por cada curso

-

Experiencia (máximo 1,5 puntos nesta epígrafe)

Experiencia acreditable na publicación ou xestión de espazos web ou perfís en
redes sociais relacionados coa información, orientación e busca de emprego: 0,25
puntos por cada seis meses con actividade acreditable.
6.1.4. Outros méritos (máximo 0,25 puntos)
Celga 4 ou equivalente debidamente homologado: 0,25 puntos
6.1.5. Discapacidade (máximo 1 punto)
Por ter recoñecido un grao de díscapacidade igual ou superior ao 33 o/o, a d
compatibilidade entre a discapacidade e o desenvolvemento das tarefas e funcións
do posto mediante o correspondente certificado do órgano competente: 1 punto.

ffi
mumtm
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As titulacións e a formación acred¡tarase coa presentación de orixinal, copia
cotexada por fedatario público ou cop¡a d¡lixenciada polo/a funcionario/a
competente, do título ou certificado da entidade/organismo que ¡mpartiu a titulación
ou realizou a act¡vidade formativa onde veñan especificadas o número de horas (no
caso de cursos e másters). De non vir especificadas o número de horas non
puntuarán.
Esíxese un mínimo de 3,5 puntos para pasar á seguinte fase de oposición.
FASE DE OPOSICIÓN:
7.2.-Exercicio: de carácter obrigatorio, consistente en realizar un suposto práctico
directamente relacionado coas funcións propias do posto durante un tempo máximo
de t hora.
Este exerc¡c¡o valorarase ata un máximo de 10 puntos. Será necesario obter 5
puntos para ser preseleccionado.
A puntuación total dos participantes virá determinada, pola suma dos puntos
obtidos na fase de concurso-oposición sempre que supere o mínimo de 3,5 puntos
na fase de concurso e 5 na fase de oposición.

Nos casos de empate, prevalecerá a puntuación obtida na fase de concurso' e de
persistir este, resolverase por sorteo ao que poderán asistir os interesados.

comis¡ón de valoración publicará a relación de aprobados pola orde de
puntuación no Taboleiro de Anuncios e na páxina web do Concello de Lugo
iormando parte da l¡sta de reserva os que acaden a mínima puntuación en cada
unha das fases pola orde de puntuación.

A

8.. LISTA DE PRESELECCIONADOS
unha vez rcalizadaa dita preselección polo concello de Lugo, a ent¡dade rem¡t¡ralle
á Dirección Xeral de orientac¡ón e Promoción Laboral os currículos das persoas
preseleccionadas, suf icientemente acreditado.
bs técnicos da Consellería de Economía, Emprego e lndustr¡a avaliarán os
currículos presentados de acordo co baremo establec¡do no artigo 12 da orde do
que
10 de xanéiro de 2019 da Consellería de Economía, Emprego e lndusfia pola
de
para
a
concesión
se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública
arUrán.¡On. para a realización de actividades de información, orientación e
prospección
de emprego (DOG número30do 12 de febre¡ro de 2019)'
'Sen
este requis¡to non se poderá formal¡zar o contrato'
9.. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
prazo
Á, p"rro". cand¡datas propostas para ser contratadas deberán achegar no
de áous (2) días hábiles, a seguinte documentación:

.Declaraciónxuradadenontersidoseparadodoservizodecalquera
dasadministraciónspúblicasn¡natoparseinhab¡l|tadoparaoexerciciode
funcións Públicas

-

causas
Declaración xurada de non atoparse incurso en ningunha das

I

-rll
Concello de Lugo
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de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente.

Quen tivese a condición de funcionario público estará exento de xustificar as
condicións e requisitos xa acreditados para obter o seu anterior nomeamento, e
deberá só presentar certificación da administración pública da que dependa
acreditando tal condición e demais circunstancias que consten no seu expediente
persoal.

Se dentro do prazo indicado, e salvo causa de lorza maior, os aspirantes propostos
non presentaran a documentación, ou non reuniran os requisitos esixidos, non
poderán ser contratados e quedarán anuladas todas as súas actuacións, sen
prexuízo das responsabílidades en que puidesen incorrer por falsidade'
10.- ADOUISICIÓN DA CONDICIÓN DE PERSOAL LABORAL TEMPORAL

Formalizaranse os contratos cos aspirantes que, incluídos na acta asinada coa
Consellería de Economía, Emprego e Industria, presentasen a documentación
esixida na convocatoria. Ata que se formalice este e se produza a incorporación aos
postos de traballo correspondentes, os aspirantes non terán dereito a percepción
económica ningunha.
O contrato terá o carácter de temporal, cun período de proba qru

,"

establece nun

mes. Transcorrido o devandito período de proba, o persoal que o supere
satisfactoriamente, adquirirá a condición de persoal laboral temporal do cadro de
persoal do Concello de Lugo. No suposto de declarar a non superación do período
de proba, a resolución deberá motivarse e darase conta aos representantes dos
traballadores para o coñecemento e efectos.
E para que así conste no expediente, coa expresa advertencia prevista

no artigo 206 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime

xurídico das entidades locais de que a acta da sesión na que foi adoptado o
acordo transcrito aínda non foi aprobada, e a reserva dos termos que resulten
da aprobación desta, expídese esta certificación de orde do Excmo. Sr.
Alcalde en funcións, don Rubén Arroxo Fernández, coa súa sinatura e a do
Méndez.
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