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BASES PARA A SELECCIÓN DE 3 TRABALLADORES PARA O POSTO DE PEÓN, 1
TRABALLADOR PARA O POSTO DE PEÓN CONDUTOR E 1 TRABALLADOR PARA
O  POSTO  DE  XEFE  DA  BRIGADA  DE  PREVENCIÓN  E  DEFENSA  CONTRA
INCENDIOS FORESTAIS COFINANCIADA CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE
DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2007-
2013:

1. OBXECTO DO CONTRATO.

O obxecto das presentes bases é regular a contratación temporal de tres traballadores/as,
coa categoría de peón, un traballador/a coa categoría de peón condutor,  e un traballador/a coa
categoría de xefe/a da brigada de prevención e defensa contra incendios forestais, no marco do
“Convenio de Colaboración  subscrito  entre  a  Consellería  do Medio Rural  e  o  Concello  de
Xunqueira de Ambía para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais”.

O ámbito de actuación será o municipal, sen prexuízo de que conforme á normativa
aplicable o persoal das brigadas municipais participará nas operacións de extinción e de remate
de incendios forestais, baixo o mando único operativo dependente da consellería competente en
materia forestal cando así se decida por parte do mando único e conforme ao artigo 48.6 da Lei
3/2007 e o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga).

Os/As traballadores/as realizarán labores de prevención de incendios forestais (labores
encamiñadas a diminuír o risco de propagación e minorar os danos dos incendios forestais, no
caso de producirse), sempre que non sexan requiridos para a defensa destes, durante cada un dos
meses  de vixencia  do contrato,  con plena dispoñibilidade,  incluíndo traballos  en domingos,
festivos e festas locais, así como as quendas de noite necesarias. 

As labores a desenvolver en materia de vixilancia e defensa contra incendios forestais
consistirán na realización dos seguintes traballos:

Intervención  nos  incendios  forestais  no  ámbito  municipal,  sen
prexuízo  de  que  conforme  á  normativa  aplicable  o  persoal  das  brigadas
municipais participará nas operacións de extinción e de remate de incendios
forestais, baixo o mando único operativo dependente da consellaría competente
en materia forestal cando así se decida por parte do mando único e conforme ao
artigo 48.6 da Lei 3/2007.

Os traballos de extinción de incendios forestais serán prioritarios con
respecto aos traballos de prevención.

2.PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN.

En atención ao carácter temporal da relación, a selección efectuarase mediante concurso
de méritos.

3.REQUISITOS DOS ASPIRANTES.
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Serán requisitos imprescindibles: 

a)Ser  español  ou  nacional  dalgún  dos  demais  estados  membros  da  Unión
Europea  ou  nacional  dalgún  estado,  ó  que,  en  virtude  de  tratados  internacionais
celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre
circulación de traballadores.

            Tamén poderán participar calquera que sexa a súa nacionalidade, o cónxuxe dos españois
e dos nacionais dalgún dos demais estados membros da Unión Europea, e cando así o prevexa o
correspondente  tratado,  o  dos  nacionais  dalgún  estado  ó  que  en  virtude  dos  tratados
internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España lle sexa de aplicación a
libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito. Así mesmo, coas
mesmas condicións, poderán participar os seus descendentes e os do seu cónxuxe, menores de
vinte e un anos ou maiores de dita idade que vivan ás súas expensas.

             Tamén, quen non sendo español nin nacional dun estado membro da Unión Europea, se
encontre en España en situación de legalidade, sendo titular dun documento que lle habilite para
residir e poder acceder sen limitacións ó mercado laboral.

b) Ter cumpridos os dezaoito anos de idade e non ter cumprido a idade máxima
de xubilación.

                         c) Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas.

d)  Non  ter  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  do  servizo  de
calquera  das  Administracións  Públicas  ou  dos  órganos  constitucionais  ou
estatutarios das CC.AA.,  non atoparse en inhabilitación absoluta ou especial
para emprego ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo
ou  escala  de  funcionario,  ou  para  exercer  funcións  similares  ás  que
desenvolvían  no  caso  do  persoal  laboral,  no  que  tivera  sido  separado  ou
inhabilitado. No caso de ser nacional doutro estado, non atoparse inhabilitado
ou en situación equivalente non ter sido sometido a sanción disciplinario ou
equivalente que impida no seu estado, nos mesmos termos, o acceso ó emprego
público

e) Non estar incurso en causas de incompatibilidade de acordo co establecido na
Lei 53/1984 do 26 de decembro, de Incompatibilidades do persoal ó servizo das
Administracións Públicas. 

                        f) Posuír o permiso de conducir clase B. 

g)  Para o  XEFE DE BRIGADA  estar  en posesión dalgunhas das seguintes
titulacións:  Enxeñeiro  de  Montes,  Enxeñeiro  Técnico  Forestal,  Técnico
Superior  en  Xestión  e  Organización  de  Recursos  Naturais  e  Paisaxísticos,
Técnico en Traballos Forestais e Conservación do Medio Natural ou formación
profesional equivalente. No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán
aportar documento que acredite fidedignamente a súa homologación.
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4.DURACIÓN.

A contratación farase polo prazo de tres meses, a xornada completa (40 horas semanais)
baixo  a  modalidade  de  contratación  laboral  temporal  por  obra  ou  servizo  determinado.  Ao
abeiro do establecido no artigo 14 do Estatuto dos Traballadores establécese un período de
proba de 1 mes.

5.PRESENTACIÓN DE  DOCUMENTACIÓN.

Os/as  interesados/as  poderán  presentar  as  súas  solicitudes  no  prazo  dos  cinco días
hábiles seguintes ó da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de anuncios da Casa do Concello en horario de 9:00 a 14:00 horas,  de luns a
venres. 

Tamén poderán presentarse na forma que determina o artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de
novembro,  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento
Administrativo Común, neste caso, os/as concursantes deberán comunicalo mediante fax (nº
988- 436040) durante o mesmo prazo que o de presentación de instancias. Se o quinto día é
festivo ou sábado, o prazo finaliza o seguinte hábil. 

No caso en que se opte por presentar a solicitude ou calquera outra documentación que
se achegue nas distintas fases do procedemento ante unha oficina de Correos, farase en sobre
aberto,  para  que a  instancia  sexa datada e  selada polo funcionario de Correos  antes  de ser
certificada, segundo establecido no artigo 31 do Real decreto 1829/1999, do 3 de decembro,
polo que se regula a prestación dos servizos postais.

6. DOCUMENTACIÓN 

A cada solicitude o/a candidato/a xuntará a seguinte documentación:

a.- Fotocopia  compulsada  do  DNI  ou,  se  é  o  caso,  documento  equivalente
expedido pola autoridade competente do país de orixe.

b.- Declaración de non estar incurso/a en ningunha das causas de incapacidade
ou incompatibilidade, nin padecer enfermidade ou defecto físico/psíquico, que impida o
desempeño do posto de traballo, así como que reúne as condicións físicas necesarias
para superar a proba física de esforzo que deberán realizar xunto cun recoñecemento
médico previo á contratación. Así mesmo, declaración de non estar separado/a mediante
expediente  disciplinario  algún  do  servizo  das  Administracións  Públicas,  nin
inhabilitado/a por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas. 

c.-Fotocopia compulsada do permiso de conducir. 

d.- Relación de méritos que alega e a documentación xustificativa e compulsada
de cada un deles (acreditaranse por medio de documentos orixinais ou fotocopias destes
que  se  presentarán  cotexadas  fidedignamente,  significándose  que  non  se  valorarán
aqueles  méritos  que  polo  tribunal  se  considere  que  non  estiveran  suficientemente
acreditados). 



   Concello de Xunqueira de Ambía (Ourense)
               Praza San Rosendo, 1. C.P. 32670. Teléfonos: 988 43 60 69 – Fax 988 43 60 40

e.- Para o XEFE DE BRIGADA fotocopia compulsada da titulación esixida.
No caso de titulación obtída no estranxeiro, deberá aportarse o documento que acredite
fidedignamente a súa homologación.

Non se tomarán en consideración nin serán valorados aqueles méritos que non queden
acreditados en tódolos seus extremos no momento de presentación de instancias. Asemade, non
se terán en conta aqueles méritos alegados ou aportados con posterioridade ó remate do prazo de
presentación de instancias.

O tribunal valorará a documentación presentada por cada un dos/as candidatos/as. Para
valora-los  méritos  será  necesario  que  se  presenten  documentos  xustificativos  dos  mesmos
(orixinais ou fotocopias compulsadas). En ningún caso se terán en conta os méritos que non
estean debidamente xustificados. Igualmente, se o Concello ten no seu poder documentación
relativa á titulación ou formación de determinados candidatos que a presentaron en procesos
selectivos anteriores, de conformidade co previsto no artigo 35 f) da Lei 30/1992, de 26 de
novembro, non terán obriga de presentala, facéndoo constar na súa solicitude de participación.

7.CRITERIOS DE SELECCIÓN.

A selección por concurso de méritos farase de conformidade cos seguintes criterios e
valoración dos mesmos:

Experiencia profesional (cun máximo de 3 puntos):

-Por cada mes de traballo en postos idénticos ou similares á praza á que se opta
nos últimos cinco anos: 0,10 puntos/mes.

As  actividades  que  non  fosen  realizadas  a  tempo  completo,  serán  valoradas  en
proporción ó tempo de desenvolvemento das mesmas, en relación coa xornada laboral habitual
no sector da actividade. 

A experiencia profesional alegada polos aspirantes deberán acreditarse mediante 
presentación do modelo oficial vida laboral ao que deberán acompañar, inescusablemente, os 
contratos de traballo debidamente rexistrados no INEM ou certificado de empresa.

En todo caso dos referidos documentos deberá desprenderse o posto de traballo que
desempeñaba o interesado especificando as funcións e tarefas realizadas.

Os méritos valoraranse con referencia á data na que remate o prazo de presentación de
instancias e acreditaranse documentalmente na solicitude de participación coa presentación dos
orixinais ou fotocopias compulsadas.
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 Valoración  por  coñecemento  do  medio  físico  do  Concello  de  Xunqueira  de
Ambía: Por acreditar vinculación territorial do candidato ao ámbito municipal e coñecemento
da realidade física e social deste municipio, acreditándose o primeiro  mediante certificado de
empadroamento cunha antigüidade mínima dun ano anterior á publicación desta convocatoria,
polo que se lle outorgará 1 punto; e acreditándose o coñecemento da realidade física e social
deste municipio mediante cursos ou calquera outro medio que o acredite fehacentemente, polo
que se lle outorgara un máximo de 2 puntos.

 Valoración situación económica e familiar dos solicitantes: Por estar en situación
de paro, sen cobro da prestación de paro, salvo a percepción da axuda familiar, e ter cargas
familiares, outorgarase ata un máximo de 2 puntos; outorgándose os 2 puntos aos candidatos
que  teñan  cargas  familiares  (fillos)  e  non  perciban  axuda  distinta  da  axuda  familiar;  aos
solicitantes que non teñan fillos a cargo, outorgaráselles a puntuación prevista neste apartado
valorando a situación familiar do solicitante e o tempo que leven en desemprego.

 Valoración de experiencia en voluntariado, acreditado mediante certificación da
organización participativa: un máximo de 2 puntos (0,10 puntos por mes de participación).

Para a valoración da puntuación deste apartado o solicitante achegará a documentación
(copia acreditativa) das circunstancias (fillos, etc.) que pretenda que lle sexan valoradas.

8.TRIBUNAL SELECCIONADOR. 

O órgano de selección será colexiado e, como mínimo, constará dun Presidente, dous
vogais e un secretario –este último con voz e sen voto de conformidade co previsto no artigo
25.3 da Lei 30/1992-, que serán designados por resolución da Alcaldía de acordo co disposto no
artigo 60 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público. 

Segundo o recollido no art.  60 da Lei 7/2007 de 12 de abril,  do Estatuto Básico do
Empregado Público,  na designación dos membros do tribunal  tenderase a buscar a paridade
entre mulleres e homes, e en todo caso, actuarase seguindo os principios de imparcialidade e
profesionalidade dos membros,  téndose así  mesmo en conta  que,  o  persoal  de  elección,  de
designación política, os funcionarios interinos e o persoal eventual non poderán formar parte
dos  órganos  de  selección.  O  tribunal  poderá  dispor  a  incorporación,  ós  seus  traballos,  de
asesores especialistas, os que se limitarán o exercicio das súas especialidades técnicas, que serán
a única base da súa colaboración co órgano de decisión e que actuarán por tanto con voz pero
sen voto. 

Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándollo ó Sr. Alcalde, cando
concorran  neles  algunha  das  circunstancias  previstas  no  artigo  28  da  Lei  30/92,  de  26  de
novembro,  de  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento
Administrativo Común, ou se realizasen tarefas de preparación de aspirantes a probas selectivas
de  acceso non cinco  anos  anteriores  á  publicación desta  convocatoria.  O/A presidente/a  do
tribunal poderá requirir ós membros do mesmo, declaración expresa de non atoparse incursos en
causa de abstención nas circunstancias previstas no artigo 28 da Lei 30/92. Así mesmo, os/as 
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aspirantes poderán recusar ós membros do tribunal cando concorran as circunstancias
previstas no presente parágrafo. 

O tribunal non poderá actuar ou constituírse sen a presenza polo menos de tres dos seus
membros con dereito a voto, sendo imprescindible en todo caso a asistencia do/a presidente/ e
do/a secretario/a.

O tribunal  actuará con suxeición ás bases de convocatoria,  quedando facultado para
resolver cantas cuestións se susciten na súa interpretación. 

9. PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN 

Logo de finalizar o prazo de presentación de instancias, publicarase a lista de admitidos
e excluídos no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, concedéndose un prazo dun día hábil
para reclamacións ou corrección de erros (non para achegar novos méritos non alegados até
entón).

O tribunal resolverá as reclamacións que se presenten, elevará –no seu caso- a definitiva
a  lista  de  admitidos/as  e  excluídos/as.  O  tribunal  valorará  os  méritos  alegados  polos/as
candidatos/as  presentados/as,  publicándose  no  taboleiro  de  anuncios  as  puntuacións  obtidas
polos/as  aspirantes.  Para  valora-los  méritos  será  necesario  que  se  presenten  documentos
xustificativos  dos  mesmos;  en  ningún  caso  se  terán  en  conta  os  méritos  que  non  estean
debidamente xustificados. 

Todas as notificacións que se realicen respecto ó presente procedemento de selección,
levaranse a cabo exclusivamente, de acordo co establecido no art. 59.6.b da Lei 30/1992, do 26
de  novembro,  do  Réxime  Xurídico  das  Administracións  Públicas  e  do  Procedemento
Administrativo Común, a través de publicacións no taboleiro de anuncios da Casa do Concello. 

O ditaminado polo tribunal someterase á Alcaldía para a decisión que proceda mediante
decreto, que será publicado segundo o establecido no artigo anterior. 

Os/As traballadores/as  seleccionados/as  estarán obrigados/as  a  realizar,  antes  da súa
contratación  un  recoñecemento  médico  e  unha  proba  física  de  esforzo,  así  como  un curso
teórico-práctico de formación sobre prevención e defensa contra os incendios forestais de 16
horas  que  será  impartido  por  persoal  competente  na  materia  nos  días,  horas  e  lugares  que
unilateralmente estableza o Concello de Xunqueira de Ambía. 

A non superación do recoñecemento médico ou da proba física de esforzo, ou ben a non
realización  do  referido  curso  con  aproveitamento,  será  causa  de  non  contratación  do
traballador/a seleccionado/a. Co obxecto de perfeccionar e dar continuidade á formación deste
persoal,  este  curso  será  obrigatorio,  aínda  que  o  aspirante  xa  o  tivese  realizado  en  anos
anteriores.

10.BOLSA DE TRABALLO. 
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As persoas que non sexan contratadas pasarán a formar parte dunha bolsa de traballo, de
tal maneira que, cando o concello necesite algún/ha traballador/a destas características para o
mesmo  servizo  e  posto  obxecto  da  presente  convocatoria,  para  cubrir  postos  que  queden
vacantes, entón acudirá a dita bolsa, seleccionando ó/á primeiro/a deles/as e soamente poderá
seleccionarse ó/á seguinte a este/a, sempre e cando aquel/a rexeitase o posto ou non cumpra
nese intre cos requisitos do punto dous destas bases; o que suporá pasar ó final da lista agás que
se dean as circunstancias de estar xa traballando ou enfermo/a debendo xustificarse mediante a
documentación necesaria. A duración desta bolsa será durante o ano 2016.

11.RETRIBUCIÓNS.

As retribucións estipuladas para estes postos de traballo serán:

 Peóns e Peón condutor: 950,00 euros/mes brutos, incluída a parte 
porporcional de pagas extras

 Xefe de brigada: 1.150,00 euros/mes brutos, incluída a parte 
porporcional de pagas extras



12.CONTRATACIÓN.

Os/as candidatos/as seleccionados/as serán contratados/as en virtude de Decreto da
Alcaldía, sendo obxecto de publicación no taboleiro de anuncios da Casa do Concello.

En Xunqueira de Ambía, a 23 de maio do 2017.

O alcalde, 

Asdo. José Luis Gavilanes Losada.


