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BASES XERAIS POLAS QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS PARA A SELECCION DE PERSOAL LABORAL
TEMPORAL BAIXO A MODALIDADE DE "CONTRATO EN PRACTICAS" AO OBXECTO DE PRESTAR SERVIZOS A
DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO (COTA XERAL OU COTA DE DISCAPACITADOS).

1.- OBXECTO DOS CONTRATOS EN PRACTICAS.
Apreciando as dificultades que atopan os novos titutados universitarios e de formación profesional. para
introducirse profesionatmente no mercado laboral, como consecuencia da actual situación económica, ponse en
marcha, dentro das polIticas de emprego que está a desenvolver a Deputación Provincial, o "Programa de
Primeira Oportunidade" aprobado en Xunta de Goberno do 28 de agosto de 201 8, creado coa finalidade, da
obtenciôn polo empregado da práctica profesional adecuada ao nivel de estudos académicos cursados, a través
da contratacián baixo a modalidade "en prácticas".

2.- CARACTERiSTICAS DASCONVOCATORIAS.

As correspondentes coñvocatorias poderán efectuarse a través:

a) Da cota Xeral.

b) Da cota de Discapacitados.- Convocatoria exclusiva para os/as aspirantes que posüan un grao i9uaI ou
superior ao 33 % recoñecido como tat polo organismo competente.

As furnlOns a realizar nos empregos que se convoquen serán as que sinalen as correspondentes Bases
EspecIficas.

o persoat seteccionado prestará servizos nas distintas Unidades da Deputación nas que desempenarán tarefas
nas que se precise empregar coñecementos adquiridos nas correspondentes titulacións académicas requiridas.

A convocatoria e as bases publicaranse no BoletIn Oficial da Provincia (BOP), no taboleiro de anuncios da
Entidade e na süa páxina web (www.deputacionlugo.org.).
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3.- NORMAS DE APLICACION.
3.1.- NORMATIVA XERAL

Serãn de aplicación o RD Lexislativo 5/201 5, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do
Estatuto Básico do Empregado Püblico e a Lei 2/201 5, de 29 de abril, do emprego pblico de Galicia, e no que
resulten vixentes, a Lel 7/85, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, 0 RD Lexislativo 781/1986, de
1 8 do abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local, a
Lel 30/84, do 2 de agosto, de medidas para a reforma da función piiblica, o RD 896/1 991, do 7 de xuño, polo
que se establecen as regras básicas e programas mInimos a que debe axustarse o proceso de selección dos
funcionarios da administración local, a Lei 5/1 997, de 22 de xuno, de Administración Local de Galicia. Serán
tamén de aplicación o RD 364/1995 de 10 de marzo, polo que se aproba o regulamento xeral de ingreso do
persoal ao servizo da administración xeral do Estado e provision de postos de traballo e promociOn profesional
dos funcionarios da Administración Xeral do Estado.

3.2.- NORMATIVA ESPECIFICA.
- Artigo 11.1 do Real Decreto Lexislativo 2/201 5, de 23 de outubro polo que se aproba o Texto Refundido do
Estatuto dos Traballadores.

- RD 488/98, de 27 de marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 do Estatuto dos Traballadores en materia de
contratos formativos.

- Lel 11/2013, de 26 de xullo, de medidas de apolo ao emprendedor e de estImulo do crecemento e da
creaciOn de emprego.

4.- REQUISITOS QUE DEBEN CUMPRIR OS ASPIRANTES PARA SER ADMITIDOS AO PROCESO SELECTIVO.

4.1.- REQUISITOS XERAIS.

a) Ter nacionalidade española ou ter nacionalidade doutro Estado co alcance que se sinala no artigo 57 do RD
Lexislativo 5/201 5, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Bsico do
Empregado POblico.

b) PosuIr a capacidade funcional para o desempeno das tarefas da praza/posto/emprego a que aspira.

C) Ter cumpridos dezaseis anos e non exceder, se é o caso, da dade maxima de xubilación forzosa.

d) Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das AdministraciOns Püblicas
ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas, nm atoparse en inhabilitación
absoluta ou especial para empregos ou cargos püblicos por resolución xudicial, para o acceso ao corpo ou
escala de funcionario, ou para exercer funciOns similares as que desempeñaban no seu caso o persoal laboral,
no que houbese estado separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional doutro Estado, non atoparse

inhabilitado ou en situaciOn equivalente nm ter sido sometido a sanciOn disciplinaria ou equivalente que impida,
no seu Estado, nos mesmos termos o acceso ao emprego püblico.

e) No caso da cota de discapacitados, ter recoñecida a condición legal de persoa con discapacidade cun grao de
discapacidade igual ou superior ao 33%.

4.2.- REQUISITOS ESPECIFICOS DOS/AS ASPI RANTES.

a) Os/as aspirantes estarán en posesión de tItulo universitario ou de formaciónprofesional de grao medio ou
superior ou tItulos oficialmente recoñecidos como equivalentes, de acordo coas leis reguladoras do sistema
educativo vixente, ou de certificado de profesionalidade de acordo co previsto na Lei Orgánica 6/2002, de 19 de
xuño, das Cualificacións e da Formación Profesional, que habiliten para el exercicio profesional. A devandita
titulación académica será a sinalada nas bases especIficas.

- Na cota xeral:

o Os/As aspirantes maiores de 30 anos: Dende a data de terminación dos estudos non poderán transcorrer
máis de cinco anos.

o Aos/As rnenores de 30 anos: Non se lies terã en conta a data de terminación dos estudos. E dicir, non rexerá
o lImite temporal anteriormente sinalado.

- Na cota de discapacitados:
-

o Os/As aspirantes discapacitados maiores de 30 anos: Dende a data de terminación dos estudos non poderán
transcorrer máis de sete anos.

o Aos/As aspirantes discapacitados menores de 30 anos: Non se lies terá en conta a data de terminaciOn dos
estudos. E dicir, non rexerá o Ilmite temporal anteriormente sinalado.

Se a tituiaciOn esixida e obtida no estranxeiro, deberá posuIr o documento que acredite fidedignamente a süa
homologaciOn. Para computar os anteriores Ilmites temporais, no caso de efectuar os estudios académicos no
estranxeiro, partirase dende a data do recoñecemento ou homologaciOn do tItulo académico en España.
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b) Os/As aspirantes non posuirán experiencia laboral directamente relacionada co contido funcional da titulación
académica esixida nas bases especIficas superior a 18 meses. A devandita Iimitación temporal xustificase 0

estipulado no artigo 11.1 .b) do RD Lexislativo 2/201 5, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido
da lei do Estatuto dos Traballadores, a que sinala: "A duración do contrato non poderá ser inferior a seis meses
n/n exceder dos dous anos. ".

5.- SOLICITU DES.

5.1.Presentación. Os/As aspirantes poderán participar no/s proceso/s selectivo/s presentando unha solicitude
no modelo oficial que figura como Anexo destas Bases, estando tamén disponible na páxina
webwww.deputacionlugo.org e na Unidade de Atenciãn ao Cidadán.

5.2.Prazo de presentación. 10 dIas naturais contados dende o dIa seguinte ao da publicación da convocatoria
no Boletin Oficial da Provincia (BOP).

5.3.Lugar de presentación. A presentacián de solicitudes farase no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de
Lugo ou a través das formas establecidas no artigo 16 da vixente Lei 39/201 5, de 1 de outubro do
Procedemento Administrativo Comün das Administracións Püblicas. e Réxime XurIdico das Administracións
Püblicas e do Procedemento Administrativo Comtn.

As solicitudes que se presenten a través da oficina de correos, deberán entregarse en sobre aberto para ser
seladas e datadas polo empregado do Servizo de Correos antes de seren certificadas.

5.4. Cumprimentación. A solicitude de participación no proceso selectivo, deberá ser cumprimentada
debidamente polos/as aspirantes, relacionando e acreditando documentalmente os méritos que aleguen
conforme se establece na base 6.

6.- DOCUMENTACION A PRESENTAR NECESARIAMENTE COA SOLICITUDE.

6.1.-Documento acreditativo do pagamento da taxade participaciónen procedementos selectivos
(Ordenanza da entidade publicada no BOP n° 202 de 1 de setembro de 2004), no que deberá figurar o n° do DNI
e a emprego ao que se presenta.

a)Contia da taxa. 1 5 euros ou 3,75 Si se presenta certificación do Servizo Püblico de Emprego que acredite a
condición de desempregado/a e de non percibir prestación de desemprego na sea modalidade contributiva.

b)Forma de pagamento. Nas oficinas da Tesourerla da Deputación (San Marcos s/n), mediante xiro postal ou
mediante transferencia bancaria a conta nCmero ESO4-2080-01 63-85-3 1 10000423 de Abanca.

c) Prazo. Dentro das datas do prazo de presentación de instancias.

En ningCn caso a pagamento da taxa por participación en procesos selectivos e a xustificación do pagamento
substituirá a obriga de presentar en tempo a solicitude, non sendo emendable e quedando excluldos
definitivamente as que non presentasen a correspondente solicitude en prazo.

6.2.-Fotocopia compulsada dos documentos acreditativos da nacionalidade do aspirante: DNI, pasaporte,
tarxeta de residencia, asI como calquera outro documento acreditativo da nacionalidade co alcance do
establecido no artigo 57 do RD Lexislativo 5/201 5, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da
Lei do Estatuto Básico do Empregado PCiblico.

6.3.-Copia autenticada ou fotocopia (que se deberá presentar acompañada do orixinal para a scia compulsa) da
titulación académica esixida nas Bases especIficas ou, no seu defecto, certificación académica dos estudios
realizados a que necesariamente acreditarã o pagamento dos dereitos de expediciOn da correspondente
titulaciôn.

Se a documentación anteriormente citada non especifica a data en que se remataron os estudos académicos
esixidos, serâ necesario que os/as aspirantes presente certificado onde se acredite a data en que remataron as
devanditos estudos.

6.4. -Informe de Vida Laboral e, se é o caso, fotocopia compulsada do/s contrato/s laborais formalizados e
relacionados coas relacións laborais relacionadas no devandito Informe de Vida Laboral.

6.5.-Acreditación do grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. Esta acreditación deberá presentarse
soamente no suposto de convocatoria de procesos reservados a cota de discapacitados.

6.6.-Documentos que acrediten debidamente os méritos.

6.6.1.- Forma de acreditar os méritos.

Deberá acompañarse a solicitude, dentro do prazo de presentación de solicitudes, as copias compulsadas dos
documentos que acrediten os méritos alegados para poder ser puntuados conforme ao baremo.

Os méritos relacionados na solicitude deberán estar suficientemente acreditados para a sCa valoración polo
Tribunal. Os méritos relacionados non acreditados, ou acreditados unha vez rematado o prazo de presentación
de solicitudes, non serán tidos en conta polo Tribunal.
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Os méritos acreditados, puntuaranse ata a data do remate do prazo de presentación de instancias e deberán
posuIrse na dita data.

6.6.2.- Documentos a presentar para xustificar as acreditacións dos distintos apartados do baremo.

a) Experiencia prelaboral.

Certificación expedida pola administraciôn póblica e/ou empresa privada e Informe de Vida Laboral.

b) Titulacións académicas oficiais.

b)Expediente académico da titulación esixida para o acceso ao proceso selectivo. Certificación coas
cualificacións obtidas nas distintas materias cursadas. Nesa certificación cómpre que figure a nota media obtida
ao remate da titulación académica.

b2) Outras tituladóns oficiais: Copia compulsada dos documentos acreditativos de posuIr outras titulación/s
academica/s: carreiras, masters oficiais, doutoramento.

b3)Titulacións de idiomas: Copia compulsada dos documentos acreditativos.

C) Formación complementaria: Copia compulsada dos documentos acreditativos de acciOns formativas: cursos,
xornadas, seminarios, congresos, masters ......

d)Superación de exercicios en procesos selectivos de carácter ordinario (acceso a funcionario de carreira e a
laboral fixo): Certificación expedida pola administración pOblica correspondente.

7.- LISTA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUDOS/OS.
7.1.-Lista provisional. Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o Presidente da Deputación ditará
resolución na que se aprobe a lista provisional de admitidos/as e, se é o caso, excluldos/as. A dita resolucián
publicarase no Taboleiro de Anuncios e na páxina web da Deputación.

7.2.-Prazo de alegacións. 0 prazo para que os/as exciuldos/as poidan alegar o que consideren será de 2 dIas
naturals a contar dende a publicación da resolución que aprobe a lista provisional no Taboleiro de Anuncios.

7.3.-Lista definitiva.De considerarse as alegacions presentadas, aprobarase a lista definitiva que se publicará
nos mesmos lugares que a provisional.

De non existir alegacións a lista provisional, ou se as alegacións non foran suficientes para a sOa consideraciOn,
entenderase definitiva sen necesidade de nova publicaciôn.

8.- TRIBUNAL DE SELECCION.
8.1.-Composición.O Tribunal de selección acomodarase ao establecido nos artigos 60 e 61 do RD Lexislativo
5/201 5, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado
P(iblico e estará integrado por cinco membros titulares e cinco suplente, podendo actuar indistintamente, tendo
todos eles voz e voto.

Presidente: 0 Xefe de Servizo de Recursos Humanos.

Vogais: Tres técnicos ou expertos designados polo Presidente da Deputación Provincial.

Secretario: 0 da Corporación ou funcionario que o substitCia.

A pertenza aos órganos de selección será sempre a titulo individual, non podendo ostentarse esta en
representación ou por conta de ninguén.

Na composición do Tribunal tenderase a paridade entre homes e mulleres. Non poderán formar parte dos
tribunais as persoas de elección ou designación polItica, os funcionarios interinos e o persoal eventual.

Os membros do Tribunal deberán posuIr, en calquera caso, titulacións ou especializacións iguais ou superiores
as esixidas para o acceso a praza/posto ou emprego que se convoca.

8.2.-Actuación do Tribunal. 0 Tribunal resolverá tódalas dübidas e propostas que xurdan para aplicación das
normas contidas nas Bases Xerais e EspecIficas e estará facultado para resolver as cuestións que se poidan
suscitar durante a realización das probas, asI como para adoptar as medidas necesarias que garantan a debida
orde naquelas en todo o que non estea previsto nas bases.

8.3.-Nomeamento e publicación. As persoas que integren o Tribunal, serán nomeadas mediante resolución da
Presidencia. A dita resolución publicarase no Taboleiro de Anuncios da Entidade e na páxina
www.deputacionlugo.org.

8.4.- lncorporación de asesores e persoal de colaboración.O Tribunal poderá clispoñer a incorporación aos
seus traballos de asesores naquelas probas que demanden oIr a opinion de técnicos especialistas, asI como dos
colaboradores en tarefas de apoio no deserivolvemento do sistema selectivo.
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9- CITACION PARA A REALIZACION DA ENTREVISTA.

A citación ao Tribunal e aos/ás aspirantes, para a realización da entrevista, deberá publicarse no Taboleiro de
Anuncios cunha antelación de 48 horas a hora fixada para iniciarse.

10.- 0 SISTEMA DE SELECCIÔN SERA o CONCIJRSO.

10.1 .-BAREMO DE MERITOS.
o Tribunal puntuará os méritos acreditados polos aspirantes, segundo se determina na base 6.6, conforme o
sinalado no presente baremo:

a) Experiencia prelaboral.

No suposto de relacións de carácter parcial, o cómputo do tempo da concreta relación prelaboral será a que
apareza sinalada no Informe de Vida Laboral.

Valorarase ata un máximo dous puntos.

Por ser bolseiro ou realizar prácticas non laborais, en calquera Administración Püblica e/ou empresa privada,
sempre que as correspondentes experiendas prelaborais foran adquiridas no ámbito dos coñecementos da
titulación académica esixidas para participar nos procesos selectivos ao obxecto da formalización dos contratos
laborais en prácticas: 0,10 puntos por mes.

Quedan excluldas do baremo as prácticas profesionais realizados polos estudantes como parte integrante dos
seus estudos académicos ou dos cursos de formación profesional.

b) Polas titulacións académicas oficiais.

b1) Polo expediente académico da titulación esixida para o acceso ao proceso selectivo: A puntuacián
maxima será de cinco puntos.

- Por unha cualificación media de sobresaInte: 5 puntos.

- Por unha cualificación media de notable: 4 puntos.

- Por unha cualificación media de ben: 3 puntos.

- Por unha cualificación media de suficiente: 2 puntos.

b2) Polas outras titulacións oficiais distintas a titulación esixida para o acceso ao proceso selectivo sempre
que o Tribunal considere que está relacionada co emprego ao que se opta, valorarase cun máximo de tres
puntos.

- Por un grao universitario: 2 puntos.

- Por un master oficial: 1 punto.

Por un doutoramento: 1 punto.

- Por un grao medio de Formación Profesional: 0,75 puntos.

- Por un grao superior de Formacián Profesional: 1,25 puntos.

b3) Polas titulacións oficiais en idiomas.

b3) Polo idioma galego. A puntuación maxima será dun punto.

- Polo Celga 3, curso de iniciación, a süa validacián, a proba libre do iniciación , curso de nivel elemental do
lingua e cultura galegas para estranxeiros, 10 curso Escola Oficial de Idiomas: 0,20 puntos.

- Polo Celga 4, curso de perfeccionamento da lingua galega, a sUa validacián, curso bãsico do linguaxe
administrativa galega, curso básico de linguaxe xurIdica galega e curso de nivel medio de lingua e cultura galega
para estranxeiros, 10 e 20 0 30 curso da escola oficial de idiomas 0,30 puntos.

- Polo ciclo superior do estudos de galego das Escolas Oficias do idiomas, Curso medio de Linguaxe
Administrativa ou xurIdica galega: 0,50 puntos.

- Polo Celga 5, Nivel superior de linguaxe administrativa galega, nivel superior de linguaxe xurIdica galega,
tradutor especialista en linguaxe xurIdica administrativa: 0,75 puntos.

- Pola Licenciatura do FiloloxIa galega e FiloloxIa hispánica, subsecciOn de galego-portugues: 1 punto.

Non poderán, en ningCin caso, acumularse as puntuacións polos distintos cursos ou titulacións puntuãndose, en
consecuencia, polo curso ou titulación de nivel superior.

So se lIe concederá validez, para acreditar a idioma galego, as cursos ou titulacións homologados pola Dirección
Xeral de Politica LingOIstica da ConsellerIa de Educaciôn e ordenaciôn Universitaria.
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Neste apartado non se valorará como mérito o nivel de galego esixido nas bases especIficas de cada un dos
empregos que se convoquen.

b32) Polos idiomas comunitarios e estranxeiros. A puntuación maxima será de dous punto.

o conecemento destes idiomas valorarase, cando sexan relevantes para as funcións que se sinalan nas bases
especIficas, do seguinte xeito:

- Por cursos das Escolas Oficiais de Idiomas ata un maxima de 0,60 puntos, a razón de 0,10 por curso.

- Por unha titulación universitaria de Iicenciado/a ou graduado/a ata un máximo de 1 pünto.

- Outros cursos valoraranse, dentro da puntuación maxima, a xuízo do Tribunal.

C) Pola formación complementaria: Cursos, xornadas, seminarios, congresos, e similares relacionadas coas
funcións do emprego ao que se opta. Valoraranse segundo a seguinte táboa e ata un máximo de tres puntos.

TIPO DE CURSOS PUNTUACION FOR HORA

Asistencia. 0,002

Aproveitamento. 0,004

Impartir cursos. 0,006

Os master non oficiais (tItulos propios) relacionados coas funcións do emprego ao que se opta valorarase cun
punto.

Igualmerite se valorarán, conforme a escala anterior, as materias aprobadas que formen parte de titulacións
académicas, iricluldos as master oficiais, non rematadas.

Os cursos de informática valoraranse sempre que o Tribunal considere que están relacionados coas funcións do
posto/emprego a que se opta.

As publicaciOns, proxectos ..... relacionados coas funcións do posto de traballo, valoraranse, a criterio do
Tribunal de selección, en función do seu contido e da relevancia para o desempeno dos empregos convocados.

d) Superación de exercicios noutros procesos selectivos. Valorarase ata un máximo dun punto.

Ter superado exercicios para acceso, con carácter definitivo, a idéntica praza a que se opta en calquera
AdministraciOn PUblica, nos dous anos anteriores, a razón de 0,25 puntos por exercicio superado.

102.- ENTREVISTA CURRICULAR.

A entrevista terá como finalidade apreciar o grao de madurez, grao de formación xeral e técnica, formación e
experiencia acreditadas no currIculo, en relación coas funcións que se sinalan nas bases especIficas da
praza/emprego ao que se opta.

Valorarase principalmente a aptitude e actitude para a praza/emprego que se convoca.

A entrevista será obrigatoria, sendo eliminados do proceso selectivo aqueles aspirantes que non se presenten a
süa realización.

Cualificarase ata un máximo de cinco puntos.

10.3.-PROBA DE GALEGO.

0 artigo 51 .2 da Lei 2/201 5, de 29 de abril, do emprego publico de Galicia establece que:

.1, para darlie cornprirnento a norrna!ización do idioma ga/ego nas AdministraciOns Pithlicas de Ga/ida e para
garantir o deveito ao uso do ga/ego nas re/acións coas Administvacións Pab/icas no ámbito da Comunidac/e
Autónoma, asI como a pvomoción do uso normal do Ga/ego por parte dos poc/eres püblicos de Ga/ida, nas probas
selectivas que se realicen para o acceso aos postos das Administraciáns Pab/icas incluldas no ámbito de
aplicaciôn desta /ei incluirase un exarne de ga/ego, agOs para aquelas persoas que acrediten o cohecernento c/a
lingua galega consonte a normativa vixente. As bases c/as convocatorias dos procesos selectivos establecerán o
carácter e, se e o caso, a valoración do coñecemento c/a lingua ga/ega."

A proba consistirá na tradución dun texto en castelán para a galego ou en galego para o castelán.

Esta proba é obrigatoria e eliminatoria e cualificarase con apto ou non apto.

Os/as aspirantes que acrediten posuIr con anterioridade ao dia en que remate a prazo de presentación de
solicitudes a nivel de galego esixido nas Bases especIficas non terán que realizar esta proba.
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11.- CUALIFICACION FINAL

A cualificacióri final das probas virá determinada pola suma das puntuacións obtidas no proceso selectivo,
establecéndose para estes efectos a orde definitiva dos/as aspirantes seleccionados/as.
No suposto de empate nas puntuacións de d0u5 ou máis aspirantes, tendo en conta o artigo 37 da Lei 7/2004,
do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes, cando nun determinado emprego da
Administraciôn PCiblica Galega se verificara a infrarrepresentacion do sexo feminino, o empate resolverase a
favor da muller.

No suposto de que o empate se produza entre dcias mulleres ou entre dous homes, este resolverase acudindo a
puntuación obtida no expediente académico da titulaciãn esixida para o acceso ao proceso selectivo. De
manterse o empate, acudirase a puntuacion obtida noutras titulacións oficiais. De manterse o empate acudirase
a puntuación obtida na formación complementaria. De persistir a empate acudirase a orde alfabética dos
apelidos.

12.- PROPOSTA DE SELECCION.
0 Presidente do Tribunal, a vista da lista dos/as aspirantes seleccionados/as, formulará proposta de selección
ante a Presidencia, sen que esta poida superar a nUmero de empregos convocados. A dita proposta publicarase
no Taboleiro de Edictos e na páxina webwww.deputacianlugo.org.

Co fin de asegurar a cobertura dos empregos convocadas/os, cando se produzan renuncias dos/as aspirantes
seleccionados/as antes da formalización do contrato laboral "en prácticas", o órgano convocante poderá requirir
ao órgano de selección relación complementaria dos/as aspirantes que sigan aos/ás propostos/as, para a sia
posible resolución do concurso de méritos convocado con persoal laboral temporal "en prácticas".

1 3.- PRESENTACION DE DOCUMENTACION.
13.1.-Documentaciôn que os/as aspirantes seleccionados/as teñen que acreditar documentalmente
mediante copias compulsadas ou, se é o caso, orixinais.

a) Certificado medico acreditativo de non padecer enfermidade nm defecto fIsico que impida 0 desempeno das
funcións a desempenar que se sinalan nas bases especIficas.

b) DeclaraciOn xurada de non ter sido separados/as do servizo das administracións püblicas e non estar incurso
nalgunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade determinadas na lexislaciãn vixente.

c) Fotocopia compulsada da tarxeta da Seguridade Social e nümero de conta bancaria.

d) No caso de participar a través da cota de reserva de discapacitados, certificación dos órganos competentes da
Vicepresidencia de lgualdade e Benestar e, se é caso, da Administración püblica correspondente que acredite o
grao de discapacidade igual ou superior ao 33%. AsI mesmo, a Deputacian Provincial, poderá requirir, respecto
as persoas que acedan a través da indicada cota, documento acreditativo do órgano competente sobre a
compatibilidade da discapacidade do desempeño.das correspondentes funcións.

13.2.-Lugar de presentación. Os devanditos documentos presentaranse no Rexistro Xeral desta Deputación
Provincial.

13.3.- Prazo de Presentación.O prazo de presentación serã de 5 dIas naturais contados a partir do dIa seguinte
a publicación da proposta de selección no taboleiro de edictos, prazo que poderá ampliarse cando os/as
seleccionados/as acrediten que non puideron presentar algón-documento por causas alleas a sáa vontade.

1 4.- RESOLUCION DO PROCESO SELECTIVO.

A vista da proposta do Tribunal, de constatar que os/as aspirante/s seleccionados/as acreditan os requisitos
esixidos para acceder aos empregos que se convocan, a Presidencia resolverá a procedemento selectivo
decidindo a formalización do contrato laboral temporal na süa modalidade de "en prãcticas" aos/ás aspirante/s
propostos/as.

15.- COMPATIBILIDADE co DESEMPEFIO DO EMPREGO QUE SE CONVOCA.

Os/As aspirantes que veñan desempenando unha actividade püblica ou privada e queiran continuar realizandoa,
deberan solicitar o recoñecemento de compatibilidade de conformidade co establecido no artigo 1 3 do Real
Decreto 598/1 985, de 30 de abril, sobre lncompatibilidades do Persoal ao Servizo da Administracián do Estado,
de Ia Seguridade Social e dos Entes, Organismo e Empresas Dependentes en relación Co artigo 10 da Lei
53/1 984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administraciáns Ptblicas.

De non ser compatible a actividade que viñeran desenvolvendo coa relación de servizo a Deputación Provincial
de Lugo, os/as aspirantes seleccionados comprometeranse a renunciar a mencionada actividade para poder
formalizar a contrato laboral en practicas.

16.- DURACION DO CONTRATO LABORAL DE PRACTICAS.
Os contratos laborais en prácticas que se formalicen terán unha duración inicial de 6 meses. Non obstante, tal
como sinala o artigo 1-9 do RD 488/1 998, de 27 de marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 do Estatuto dos
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Traballadores en materia de Contratos Formativos, as partes poderán acordar ata dCias prórrogas sen que a
duración total do contrato poida exceder da duración maxima de dous anos.

17.- PERIODO DE PROBA.

o perIodo de proba terá a duración que se estableza nas bases especIficas, a cal non superará Os lImites
temporais establecidos, en defecto de previsián en convenlo colectivo, no artigo 1 8 do RD 488/1998, de 27 de
marzo, polo que se desenvolve o artigo 11 dos Estatuto dos Traballadores en materia de Contratos Formativos.

18.- LISTAXE DE PERSOAL "EN PRACTICAS".

Cos/as aspirantes que non foron seleccionados, por superar o nümero de empregos convocados, constituirase a
correspondente "listaxe de aspirantes a formalizar contratos en prácticas", individualizadas por titulacións
académicas, ao obxecto de futuras incorporacións sempre en cando os/as distintos/as compoñentes continten
cumprindo os requisitos xerais e especIficos sinalados nas presentes bases.

Estas listaxes c/a aspirantes a formalizar contratos en prácticas serán independentes daquelas listaxes, de
carácter ordinario, de emprego provisional existentes ou que se poidan constituIr na Deputación Provincial de
Lugo.

Non obstante, as listaxes c/a aspirantes a fornializar contratos en prácticas rexeranse polas normas de
funcionamento reguladas ao abeiro da Resoluciôn da Presidencia de data 29 de setembro de 2009, pola que se
aproba a modificación dos criterios polos que se rexe a incorporacián de persoal para prestar servizos temporais
na Deputación, publicadas no BoletIn Oficial da Provincia námero 231, de 8 de outubro de 2009.

19.- DEREITO SUPLETORIO E XURISDICION.
No non sinalado nas presentes bases, estarase ao establecido na normativa básica sobre selección de persoal ao
servizo da Administración Local, Convenio Colectivo Unico para persoal laboral ou Acordo Marco Unico para o
persoal funcionario vixentes nesta Entidade e demais normas que resulten de aplicacian, estãndose aos órganos
competentes da Xurisdición Contencioso-Administrativa para dirimir as controversias que se produzan na
aplicación destas.

20.- RECURSOS.

Contra a resoluciôn pola que se aproban as bases desta convocatoria, definitiva en via administrativa, poderán
os/as interesados/as interponer potestativamente recurso de reposición ante a Xunta de Goberno da Deputación
Provincial, no prazo dun mes contado a partir do dia seguinte da sia publicación ou recurso contencioso
administrativo, ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo, no prazo de dous meses e na forma
prevista na lexislación reguladora da dita xurisdición, sen prexuizo de que poidan interpoñer caiquera outro que
estime procedente.


