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Asunto: Convocator¡a bolsas de traballo

Concello de Lugo

ANUNCIO

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria celebrada o día quince de xullo de
dous m¡l vinte, adoptou, entre outros, o seguinte acordo: 15/306 CONVOCATORIA
ESPECTFTCA PARA A CREACTON DE BOLSAS DE TRABALLO (APARTADO
2.I.b, DAS BASES XERAIS QUE REGULAN A CREACIÓN E FUNCIONAMENTO
DAS BOLSAS DE TRABALLO NAS CATEGORÍAS PROFESTONATS) NAS
CATEGORíAS PROFESIONAIS, que a continuación e literalmente se transcribe:

"CONVOCATORIA ESPECíFICA PARA A INCLUSIÓN NA BOLSA DE
TRABALLO MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS NAS CATEGORÍAS
PROFESIONAIS RELACIONADAS.
I.. OBXECTO DA CONVOCATORIA
Convócanse para a formación de bolsas de traballo nas seguintes categorías
profesionais:

-

TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN XERAL. Requisitos: Título de Doutor/a,
Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Título universitario de grao e máster ou
equivalente.

-

TÉCNICO/A MEDIO DE ADMIN|STRAC|ÓN XERRI Requisitos: TÍtuto de
Enxeñeiro/a técnico, Diplomado/a universitario/a, Arquitecto/a técnico ou Título
universitario de grao ou equivalente.

- ADMINISTRATIVO/A. Requisitos: TÍtulo de bacharel ou Técnico ou FP de 2o grao
ou equivalente.

-

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
graduado en ESO ou equivalente.

Requisitos: Graduado escolar, FP 1o grao,

- ORDENANZA. Requisitos: Non se esixe t¡tulación prevista no sistema educativo.

-

CELADOR/A CEIP. Requisitos: Non se esixe titulación prevista no s¡stema

educat¡vo.

- OFICIAL CONDUTOR. Requ¡sitos: Graduado escolar, Fp
ESO ou equivalente, Carné de conducir B.

r¡
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1o

grao, graduado en

- oFlclAL coNDUToR MAQUINTSTA pADEXEIRo. Requisitos: craduado escolar,
FP 'f o grao, graduado en ESO ou equivalente. Carné de conducir C+E..
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-

OFICIAL CONDUTOR MECÁN|CO. Requisitos: Graduado escotar,
graduado en ESO ou equivalente. Carné de conducir B.

Fp

1o grao,

- MONITOFyA EDUCACIÓN V|AL. Requisitos: Título de bacharet ou Técnico ou Fp
de 20 grao ou equivalente. Curso Mon¡tor de Educación Vral
- ARQUlrEcro/A. Requisitos: Titulo de Arquitecto/a ou Titulo universitario de grao
e máster ou equ¡valente

- ARQUITECTO/A TECNICO. Requis¡tos: Título de Arquitecto/a Técnico ou grao
equivalente

.

DELINEANTE:
equivalente.

Requisitos: Técn¡co superior en proxectos de edificación ou

- ENXEÑEIRO/A DE MONTES. Requis¡tos: Título de Enxeñeiro/a de Montes ou
Título universitario de grao e máster ou equivalente

- ENXEÑEIRO/A INDUSTRIAL. Requisitos: Títuto
Título universitario de grao e máster ou equivalente

de Enxeñeiro/a lndustriat ou

-

ENXEÑE|RO/A DE CAM|ÑOS, CANLES E PORTOS. Requisitos: Títuto de
Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos ou Título universitario de grao e máster
ou equivalente

- ENXEÑEIRO/A TÉCNICO AGRíCOLA Requisitos: Título de Enxeñerro/a Técnico
Agrícola ou grao equivalente

.

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO INDUSTRIAL
Técnico lndustnal ou grao equivalente

Requisitos: Título

.

de

Enxeñeiro/a

ENXEÑEIRO/A TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS. Requisitos:
Enxeñeiro/a Técnico de Obras Públicas ou grao equivalente

- MESTRE/A ELECTRICISTA,

Título

de

Requisitos: Técnico en lnstalac¡óns Eléctricas e

Automáticas iu equivalente.

-

OFICIAL ELECTRICISTA
Automáticas iu equivalente.

Requisitos: Técnico

2
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- OFICIAL ALBANEL. Requisitos: Graduado escolar, FP
ou equivalente.

-

OPERARIO OBRAS
educativo.

1o

grao, graduado en ESO

Requisitos: Non se esixe titulación prevista no sistema

- TRABALLADOR/A SOCIAL. Requisitos: Título de Diplomado en Trabalto Social ou
Título universitario de grao ou equivalente.

- EDUCADOR/A SOCIAL. Requisitos: TÍtulo de Diplomado en Educación Social ou
Titulo universitario de grao ou equ¡valente.

-

ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL. Requisitos: Título de diptomado en trabat¡o
social ou asistente social, educación social ou certificado de hab¡litación como
educador/a social ou Título universitario de grao ou equivalente

- OFICIAL COCIÑEIRO. Requisitos: Graduado escolar, Fp

1o grao, graduado en

ESO ou equivalente.
- AXUDANTE COCIÑA E LIMPEZA. Requisitos: Non se esixe titulación prevista no
sistema educativo.

- TRABALLADORA DE FAMILIA/AUX|L|AR DE FOGAR. Requisitos: Certificado de
profesionalidade de atención sociosanitaria a persoas no domicilio.
- TÉCNICO/A EDUCACTóN INFANTIL Requisitos: Técnico Superior en Educación
lnfantil ou equivalente
- AUXILIAR DE BIBLIOTECA. Requisitos: Graduado escolar, Fp 1o grao, graduado
en ESO ou equrvalente.
- MÚSIcos NAS DISTINTAS ESPECIALIDADES

F¡
MVF.ALIá

Especialidade de Frauta.
Especialidade de Clarinete.
Especialidade de Saxofón.
Especialidade de Fagote.
Especia dade de Trompa.
Especialidade de Trompeta
Especialidade de Trombón.
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Especialidade
Especialidade
Espec¡alidade
Especialidade

de Bombardino - Tuba
de Piano.
de Gaita.
de Percusión.

Titulación requerida: Título de grado medio (plan 66),grado profesional ou
grado superior de Música da especialidade a que concurra

- CELADOR/A DEPORTES. Requisitos: Non se esixe titulación prevista no s¡stema
educativo.

- OFICIAL LECTOR. Requisitos: Graduado escolar, FP

1o

grao, graduado en ESO

ou equivalente.

- OFICIAL FONTANEIRO. Requisitos: Graduado escolar, FP

1o

grao, graduado en

ESO ou equivalente.

-

OPERARIO REDE AUGAS

Requisitos. Non se esixe titulación prevista no

sistema educat¡vo.
- OFICIAL MAQUINISTA FONTANEIRO. Requisitos: Graduado escolar, FP lo grao,
graduado en ESO ou equivalente.

- ANALISTA PROGRAMADOR. Requis¡tos: Diplomado univers¡tario en Enxeñería
lnformática ou título universitario de grao equivalente.
- TECNICO ESPECIALISTA TlC. Requisitos: técnico Superior en Administración de
Sistemas lnformát¡cos en Red ou equivalente.

- OFICIAL SEPULTUREIRO. Requ¡s¡tos: Graduado escolar, FP

1o

grao, graduado

en ESO ou equivalente.

- OPERARIO CEMITERIO. Requisitos: Non se esixe titulación prevista no sistema
educativo.

OFICIAL VIXIANTE RECADADOR Requisitos: Graduado escolar, FP 1o grao,
graduado en ESO ou equivalente.

-

II.. PRESENTACIÓN DE INSTANCIAS.
4
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Os/as que desexen tomar parte neste proceso deberán facelo constar na ¡nstancia,
conforme ao modelo que figura como anexo I, xuntando a documentación que
acredite que reúne os requisitos propios da categoría, grupo, escala ou
especialidade en que solicita inscribirse.
Prazo de oresentación: o prazo de presentación de instancias será de dez días
hábiles. contados a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocator¡a
no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Luoar de oresentación: a presentación de instancias realizarase no Rexistro Xeral
do Concello ou na forma establecida no artigo l6 da Lei 39/2015, de I de outubro
do procedemento administrativo común das Administrac¡óns Públicas
O anuncio de convocatoria farase público no Boletín Oficial da Provincia de Lugo.
Os sucesivos anuncios en relación con este proceso, publicaranse no Taboleiro de
Anuncios e páxina web do Concello de Lugo.

III.. CRITERIOS DE VALORACIÓN.
A valoración das solicitudes presentadas para a inclusión na Bolsa de traballo se
efectuará con base aos seguintes criterios:
a) Exoeriencla orofesional.
un máximo de 4 Duntos:
- Servizos realizados na mesma categoría e posto similar ó que se convoca na
Administración Local, e referidos ós últimos 10 anos: 0,050 por cada mes completo
ou fracción superior a 15 días. Para acreditar estes traballos os interesados
deberán presentar unha certificación da Administración de que se trate -excepto
aqueles aspirantes que traballaron no Concello de Lugo, os cales unicamente terán
que facelo constar na súa instancia de participación no proceso selectivo e non
terán que presentar a certificación a que fai referencia este parágrafo-, onde conste
o tempo traballado na categoría á que se opta. De non presentarse a citada
documentación, ou si se presenta outra diferente á aqui referida, a cualificación
nesta alínea será de 0 puntos.
- Servizos realizados na mesma categorÍa e posto similar ó que se convoca noutra
Administración Pública e referidos ós últimos 10 anos: 0,025 por cada mes

completo ou fracción superior

a

15 días. Para acreditar estes traballos os
interesados deberán presentar unha certificación da Administración de que se trate,
onde conste o tempo traballado na categoría á que se opta. De non presentarse a
citada documentación, ou

si se

presenta outra diferente

cualificación nesta alínea será de 0 puntos.
- Servizos realizados na mesma categoría

á aquí referida, a

e posto similar ó que se convoca na
privada
empresa
e referidos ós últimos 10 anos: 0,012 puntos por mes. Para
acreditar estes traballos os interesados deberán presentar a vida laboral, onde
conste o tempo traballado na categoría á que se opta, así como copia compulsada
do contrato de traballo subscrito para o efecto. De non presentarse a c¡tada
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documentación ou si se presenta outra diferente a aquí referida, a cualificación
nesta alínea será de 0 puntos.
b) Titulación académica superior, ata un máximo de I punto:
No caso de dispoñer de titulacións académicas superiores ás esixidas na
convocator¡a e sempre e cando a mesma teña relación directa e inmediata coa
praza que se solicita, se valorará a mesma coa puntuación de 1 punto.
c) Formación, ata un máx¡mo de 2 puntos:
Por cursos relacionados coa actividade que se vai desenvolver, impartidos pola
Adm¡nistración ou homologados, ata un máx¡mo de 2 puntos. Os cursos que, a
xuízo do tribunal, non estean debidamente acreditados ou non teñan relación coas
funcións propias da praza, non serán puntuados:
- Menos de 15 horas: 0 puntos
- De 15 a 39 horas: 0,10 puntos
- De 40 a 79 horas: 0,20 puntos
- De 80 a 159 horas: 0,40 puntos
- Más de 160 horas: 0,75 puntos.
d) Superación de probas selectivas en convocatorias públicas, ata un máximo de 1
Dunto:
Se valorará neste apartado a superación de probas selectivas en convocatorias de
oposicións efectuadas por Administracións Públicas con destino a cubrir prazas en
propiedade sempre e cando as mesmas correspondan á mesma subescala de
funcionarios e grupo igual ou superior ao que se solicita a inclusión así como no
caso de persoal laboral a categoría profesional igual ou superior á que se acode.
Por cada proba de oposición superada, a razón de 0,20 puntos.
A este efecto se entende por proba de oposición cada unha das que consta a
convocatoria, debendo acreditarse este apartado mediante certificación expedida
polo ente que efectuou a convocatoria que se alega.
e) lnscrición como demandantes de
oreoo, ata un máximo de I Dunto:
Pola inscrición como demandante de emprego nos últimos tres anos, cun máximo
de 1 punto: 0,10 puntos por cada mes completo. Os aspirantes deberán presentar
unha certificación expedida polo INEM, acreditativa da citada inscrición e do tempo
dela, non tendo validez, para estes efectos, ningunha outra documentación
achegada (non será adm¡tida como acred¡tación, nin a tarxeta de demandante de
emprego, nin a de renovación, nin o certificado de vida laboral, etc.). De non
presentarse a citada certificación do INEM, a cualificación neste parágrafo será de 0
puntos
fl Coñecemento da linoua qaleqa, cun máximo de I punto.

rú- vÁIonÁció¡1.
A Comisión de selección, unha vez pechado o prazo de admisión de instancias,
procederá, no prazo de 15 días hábiles, á comprobación dos requis¡tos esixidos
6
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polos aspirantes e a baremación das solicitudes presentadas, que terá carácter
provisional.
Esta Comisión publicará no taboleiro de anuncios e páxina web do Concello de
Lugo a lista de solicitantes admitidos e excluídos coa puntuación obtida nese prazo.
Os interesados dispoñerán dun prazo de 10 días háb¡les desde a publicación das
listas provisionais para subsanar ou formular alegacións sobre os datos contidos
nas mesmas. As reclamacións non poderán comportar a invocación nin acreditación
de outros méritos distintos dos alegados na solicitude. A comisión de valoración non
terá en conta ningún documento presentado no prazo de subsanación que supoña
ampliación de méritos.
A com¡sión de selección procederá no prazo de l0 días hábiles seguintes á
finalización do período de exposición pública a analizar as alegacións presentadas
e a efectuar a proposta def¡n¡tiva de puntuación.
V.. APROBACION.
De conformidade coa proposta efectuada pola Comisión de Selección, o/a titular da
área ou concellería delegada de recursos humanos, aprobará, no pzzo de 5 días
hábiles, a Bolsa de Traballo comprensiva das persoas incluÍdas na mesma, da
puntuac¡ón obtida e da orde de chamamento no seu caso, a cal se expoñerá no
taboleiro de anuncios e páxina web sen que se efectúe not¡ficación persoal a ningún
dos interesados
VI.. ACTUALIZACIÓN.
As solicitudes de nova incorporación ou revisión de puntuacións, se poderán
presentar de forma permanente e en calquera data.
As solicitudes presentadas ata o 30 de setembro. se revisarán durante o mes de
outubro sequinte e os resultados das revisións das bolsas tras a súa aprobación se
farán p úblicas na orimeira ouince a do mes de outubro iniciándos a actualización
no ano 2021 e sequintes

VII.. COMISIÓN DE SELECCIÓN.
PRESIDENTA: dona lsabel Villamor Cabado, Xefa de Servizo de Desenvolvemento
Local do Excmo. Concello de Lugo. Suplente: dona Cruz Gutiérrez Garrido, Xefa de
Sección do Servizo de Fomento do Excmo. Concello de Lugo.
VOGAIS: dona María Baza Poudereux, Xefa de Servrzo de lntervención do Excmo
Concello de Lugo. Suplente: Don Manuel Vázquez Fernández, lnterventor Xeral do
Excmo. Concello de Lugo. Suplente:

- césar castiñeira Muíña, Axente de Desenvolvemento Local do Excmo. concello
de Lugo.suplente: José María González Rodríguez, Xefe de servizo de urbanismo
do Excmo. Concello de Lugo.
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- Don Juan lgnacio Márquez, Técnico de Administración Xeral do Servizo de
Facenda Local do Excmo Concello de Lugo. Suplente: Don Fernando prado
Rodríguez, Técnico de Administración Xeral do Servizo de Facenda Local do
Excmo Concello de Lugo.

SECRETARIA: dona María García Ferro, Vicesecretaria do Excmo. Concello de
Lugo. Suplente: don Rafael del Barrio Berbel, Secretario Xeral do pleno do Excmo
Concello de Lugo."

A Tenenta

Lugo, 30 de xullo de 2020
Delegada da Area de Gobernanza:
e Recursos Human

o

aula Alvarellos Fo
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SOLICITUDE PARA BOLSA DE EMPREGO DO
EXCMO. CONCELLO DE LUGO

POSTO AO QUE SE OPTA:
(Se algún dos interesados opta a varios postos, por favor fágao en solicitudes diferentes)

DATOS PERSOAIS
Apelidos e Nome:
Domicilio:
C, P,:

Localidade:

Provincia / País
DNI / CIF

Data de nacemento

Teléfono Fixo
Teléfono Móbil:
e-mail

FORMACIÓN
Titulación académica

CURSOS RELACIONADOS CO POSTO:
Denominac¡ón do curso

Adminastración ou
órgano competente

N" de
horas

Data de
¡mpartición

Puntos por
Méritos
(A cubr¡r pola
Admin.)

I

EXPERIENCIA LABORAL:
Administración Pública ou
empresa onde traballou

Posto desempeñado

Date
ln

icio

Data Fin

Tempo
Total
Ivleses

Puntos por
Méritos (A cubr¡r
a Admin

SUPERACIÓN DE PROBAS
Adm. Pública
convocante

Ptaza

Subescala

Grupo

P

roba

Nota

Puntos por
Méritos (A
cubrir pola
Adm¡n.)

I

COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA
Curso

Puntos por lvléritos (A
cubrir pola Admin.)

Órgano convocante

INSCRCIÓN COMO OEMANDANTES DE EMPREGO
Data de inicio

Data de fin

Puntos por Méritos (A cubrir pola
Admin. )

MOI IMPORTANTE: TODOS OS OATOS TERAN QUE ACREDITARSE DOCUMENTALMENTE
Documentación OBRIGATORIA que acompañará a presente solicitude

o
o
.
o

Titulación académica: Copia auténtica do título académico.
Formación ou idioma en galego: Copia auténtica de diplomas ou cursos
Experiencia laboral: Certificación de servizos expedida pola Admón. Públ¡ca correspondente ou
copia auténtica ou vida laboral e copia auténtica do contrato de traballo.
Certificación expedida polo INEM, acred¡tativa da citada inscrición e do tempo dela

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DOS SEUS DATOS
Responsable
Finalidade

Lexitimación

Destinatarios

Concello de Lugo
Xestión e publicación de ofertas de emprego público de persoal da
entidade local.
Art.6. 1 e) RGPD Misión en interese público ou poderes públicos
confer¡dos ao responsable.
Real Decreto Lexislativo 78'111986, de'18 de abril, polo que se
aproba o Texto Refundido das d¡sposicións legais vixentes na
materia de Réxime Local.
INEMi

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación

do

Dereitos

tratamento, oposición e portabilidade dos datos;asÍ mesmo como
a posta da reclamación á autoridade de control.

Procedencia

Do propio interesado ou do seu representante legal.
I

Lugar
exercicio
dereitos:

Praza Maior, no1 27001 Lugo
dpd. lugo@seguridadinformación.com

1 Para información adicional, consulte o reverso de esta páxina

OBSERVACIÓNS

En Lugo, a

de

de 201

Fdo.:

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE A PROTECCIóN DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Para os efectos prev¡stos no Regulamento (UE) 20f6/679 do Parlamento Europeo e o Consello do 27
de abril de 2016 relativo á protecc¡ón das persoas físicas, no que respecta ao tratamento de datos
persoa¡s e á libre circulación destes datos e conforme á Lei orgán¡ca 3/2019, do s de decembro, de
protecc¡Ó¡ de datos persoais e garantla dos dereitos d¡xita¡s, proporciónaselle a seguinte información
en relación co tratamento dos seus datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO
A información facil¡tada no formulario é titular¡dade do Concello de Lugo, domlciliada na praza Maior,
no1 27001 Lugo. Para calquera información adrcional, pode real¡zar óalquera consulta a través dos
seguintes med¡os:
- Teléfono: 982 297 100
- Correo electrón ¡co: 010@ concellodelugo. org
- Contacto DPD:
d.lu
informa

FINALIDADE
No Concello de Lugo tratamos a információn que nos facilitan as persoas ¡nteresadas en inscribirse
na bolsa de emprego. Non está prevista a toma de decis¡óns automat¡zadas ou a elaboración de
perfÍs.

LEXITIMACIÓN

A lexitimación do tratamento dos seus datos persoais atopa o seu fundamento nunha misión en
interese pÚblico ou poderes públicos conferidos ao responsable e no Real decreto lexislat¡vo
78'll1986, do 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais v¡xentes en
mater¡a de réxime local.

os datos

persoais solic¡tados son de carácter obrigatorio, polo que

a súa non cubrición supón

a

imposibil¡dade da súa inclusión nos fiche¡ros anter¡ormente descritos e o cumprimento das finaliáades
definidas no apartado anterior.

DESTINATARIAS/OS
Está prevista a comunicac¡ón

de datos a terceiros como

transferencia internacional de datos.

o

INEM,

pero non está prevista a

DEREITOS

calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se, no concello de Lugo, estamos a tratar
datos persoais que lles concirnan ou non.
As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoeis asi como a sol¡citar a
rect¡f¡cación dos datos inexactos ou, se é o caso, solicitar a súa supres¡ón cando, entre outros
motivos, os datos xa non sexan necesarios para o cumprimento dos f¡ns paÍa os que foron recollidos
e en cumprimento da lexislación vixente.
En determinadas circunstanc¡as, as e os interesados poderán solic¡tar a limitación do tratamento dos
seus datos, nese caso, unicamente, conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
En determ¡nadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa s¡tuación part¡cular, as e os
¡nteresados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. O Concello de Lugo de¡xará de tratar os
datos, salvo por motivos lexltimos imper¡osos ou no exercicio ou a defensa de pos¡bles reclamacións.
Asf mesmo, a ou o interesado ten dereito a recibir os datos persoais que lle facilitou ao Concello de
Lugo nun formato estruturado, de uso común e lexible por máquina. Este último dereito quedará
limitado polas segu¡ntes excepcións: que os datos sobre os que recae este dereito fosen facilitados
pola persoa interesada; que os seus datos sexan tratados polo Concello de Lugo de maneira
automatizada (med¡os informáticos).

Asi mesmo, a ou o interesado terá dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control.

