BASES DE SELECCIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL, A
TRAVÉS
DA
MODALIDADE
CONTRACTUAL
DE
EVENTUAL
POR
CIRCUNSTANCIAS DA PRODUCIÓN DE UN PEÓN TRACTORISTA E CREACIÓN
DUNHA BOLSA DE EMPREGO CON CARGO AO PLAN ÚNICO DE COOPERACIÓN
COS CONCELLOS 2020.
1.- OBXECTO
O obxecto das presentes bases é regular a contratación laboral temporal, a
través da modalidade contractual de eventual por circunstancias da produción,
dun/dunha peón tractorista, así como a creación dunha bolsa de emprego, con cargo
ao Plan único de cooperación cos concellos 2020 para desempeñar as funcións
descritas no anexo IV das presentes bases dentro do Dpto. de medio rural do Concello
de Sarria.
O contrato formalizarase baixo a fórmula de eventual por circunstancias da
produción, a tempo completo, 40 horas semanais en horario de mañá, de luns a
venres por un período de 4 meses.
A duración do contrato será de 4 meses , finalizando nese momento a todos os
efectos a relación laboral co concello; o contrato estará condicionado á existencia de
crédito para dita finalidade a través da correspondente partida presupostaria.
A retribución bruta será de 1285,14 € mensuais
2.- RÉXIME DE INCOMPATIBILIDADE.
Os postos estarán sometidos ao réxime de incompatibilidades segundo o
disposto na Lei 53/1984, de 26 de decembro de incompatibilidades do persoal das
Administracións Públicas, no Estatuto Básico do Empregado Público e demais
disposicións de aplicación.
3.- CONDICIÓNS DOS/AS ASPIRANTES
Para tomar parte na selección, os/as aspirantes deberán cumprir os seguintes
requisitos, referidos todos e cada un deles á data na que remate o prazo de
presentación de solicitudes e que estean debidamente xustificados:
1.- Ser español/a 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.
2. Estar en situación de desemprego ou como mellora de emprego.
3.-Ter cumpridos os 16 anos de idade e non ter acadada a idade de xubilación.
4.- Non padecer enfermidade, nin estar afectado/a por limitación física ou
psíquica que sexa incompatible co desenvolvemento das funcións propias da praza
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obxecto desta convocatoria.
5.- Non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ó
Estado, ás Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado/a
para o exercicio das funcións públicas. No caso de ser nacional doutro Estado, non
estar inhabilitado/a ou en situación equivalente, nin estar sometido/a a sanción
disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o acceso
ó emprego público.
6.-Non estar afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade recollidos
na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ó servizo das
administracións públicas.
7.- Estar en posesión da titulación de certificado de estudos primarios
8.- Estar en posesión do permiso de conducir en vigor clase B.
4.- SISTEMA DE SELECCIÓN
A selección efectuarase mediante o sistema de oposición, debendo respectar
en todo caso os principios de igualdade, mérito, capacidade, publicidade e
transparencia.
Puntuación máxima:
Na fase de oposición valoraranse ata un máximo de 80 puntos.
Celebración dos exercicios:

Criterios de valoración na fase de oposición:
A fase de oposición consistirá na realización de dous exercicios de carácter
obrigatorio e non eliminatorio, sendo os contidos e cualificacións os que de seguido se
describen:

Primeiro exercicio. Práctico.
Consistirá na realización dunha proba relacionada coas tarefas a desempeñar
no posto de traballo e que será determinada polo Tribunal inmediatamente antes do
comezo do exercicio indicándose así mesmo a duración máxima que non excederá de
20 minutos, tendente a valorar as habilidades e coñecementos necesarios dos
aspirantes para o desempeño das labores de peón tractorista e poderá estar referida a
cuestións tales como condución e manexo do tractor, traballos de desbroce de
camiños ou tarefas de coidado e mantemento do tractor.
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A data, hora e lugar de celebración dos exercicios, serán anunciados
oportunamente no taboleiro de edictos dixital do Concello, en consonancia coas
presentes bases.

Concello de Sarria
Este exercicio cualificarase polo tribunal de 0 a 80 puntos, sendo necesario
acadar unha puntuación de 40 para superala.
Ao ter carácter eliminatorio, a non superación desta proba
eliminación do concursante no proceso selectivo.

suporá a

Segundo exercicio. Idioma galego.
O artigo 51.2 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego público de Galicia
establece que:”...para darlle cumprimento á normalización do idioma galego nas
Administracións Públicas de Galicia e para garantir o dereito ao uso do galego nas
relacións coas Administracións Públicas no ámbito da Comunidade Autónoma, así
como a promoción do uso normal do Galego por parte dos poderes públicos de
Galicia, nas probas selectivas que se realicen para o acceso aos postos das
Administracións Públicas incluídas no ámbito de aplicación desta lei incluirase un
exame de galego, agás para aquelas persoas que acrediten o coñecemento da lingua
galega consonte a normativa vixente. As bases das convocatorias dos procesos
selectivos establecerán o carácter e, se é o caso, a valoración do coñecemento da
lingua galega.”
Polo tanto, o exercicio consistirá en realizar unha proba escrita sobre o
coñecemento da lingua galega. As persoas aspirantes deberán traducir un texto,
facilitado polo Tribunal, de castelán para o galego ou de galego para o castelán. Esta
proba terá unha duración de 30 minutos e cualificarase de “apto/a” ou “non apto/a”,
quedando eliminadas as persoas aspirantes que non acaden a cualificación de apto ou
apta.

Publicación dos resultados dos exercicios da fase oposición:
As puntuacións obtidas polos aspirantes nos exercicios da fase de oposición
publicaranse no Taboleiro de edictos dixitais do Concello.
Concederase un prazo de 3 días naturais para os efectos de alegacións polos
aspirantes, que se contará desde a data de publicación dos resultados dos exercicios
da fase oposición no Taboleiro de edictos dixitais do Concello. Na publicación dos
resultados indicarase a data límite para presentar as referidas alegacións.
Rematado o prazo de alegacións, e resoltas estas, o Tribunal publicará os
resultados definitivos dos exercicios da fase de oposición no Taboleiro de edictos
dixitais do Concello.
Cualificación final:
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Estarán exentas da realización deste exercicio as persoas aspirantes que teñan
acreditado o coñecemento da lingua galega, mediante a presentación do
correspondente certificado de aptitude do curso de perfeccionamento da lingua galega
ou Celga 2, dentro do prazo de presentación de solicitudes.

Concello de Sarria
A cualificación final virá determinada pola cualificación obtida
práctica.

na proba

En caso de empate entre as persoas aspirantes tomarase como criterio de
desempate un sorteo por parte do Tribunal dos aspirantes que acadaron o empate.
5.- CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO
As persoas que non consigan praza pasarán a formar parte dunha bolsa de
traballo, de tal maneira que, se o Concello precisa dalgún/ha profesional destas
características (tractorista) para cubrir o posto no caso de que este quede vacante
como consecuencia de producirse algunha das seguintes circunstancias:
a) baixa por IT, do/a titular (contrato de interinidade)
b) baixa por maternidade da titular máis o permiso por lactación cando se
acumule en xornadas completas (contrato de interinidade).
c) vacacións, permisos ou descansos do/a titular (contrato de interinidade).
d) vacante definitiva da praza por renuncia voluntaria do/a traballador/a ou por
non superación do período de proba (contrato de servizo determinado).
e) necesidade por motivos de acumulación de tarefas.

A orde dos aspirantes na bolsa será determinado pola cualificación final obtida
no proceso selectivo en orde descendente, non entrando a formar parte da bolsa os
que non acadasen unha puntuación superior á metade da cualificación máxima
posible.
Así mesmo, pasarase a chamar ó/á seguinte da lista, no suposto de que a
persoa seleccionada para o posto non xustifique a documentación requirida no punto 8
das presentes bases, quedando excluído/a definitivamente da bolsa.
Se fose necesario acudir á bolsa, a modalidade contractual que se empregará
para contratar dito persoal para os tres primeiros dos supostos descritos será de
interinidade, polo tempo que dure a ausencia do/a traballador/a substituído/a con
dereito a reserva do posto de traballo, e para os últimos dos supostos utilizarase o
contrato de servizo determinado ou eventual por circunstancias da produción,
respectándose en todo caso, o establecido no artigo 1 das presentes bases en canto a
duración máxima do contrato..
A duración desta bolsa será a da duración do contrato do concursante
seleccionado.
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No caso de que algunha das circunstancias expostas anteriormente
efectivamente suceda, entón acudirase 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, o que suporá pasar ó final da lista salvo que se dean as
circunstancias de estar xa traballando ou enfermo/a, o que deberá xustificarse
mediante a documentación necesaria.

Concello de Sarria
6.- DOCUMENTACIÓN E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
As solicitudes para participar no procedemento de selección formalizaranse no
modelo de instancia que se xunta a estas bases e dirixiranse ó Sr. Alcalde,
presentándose no Rexistro Xeral do Concello ou polas outras formas previstas no
artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de Novembro, reguladora do Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do procedemento administrativo común, durante o prazo
de cinco días naturais, contados a partir do día seguinte ó da publicación do anuncio
da convocatoria Boletín Oficial da Provincia, sendo o horario de presentación de
documentación:
Non obstante, de non presentarse no Rexistro Xeral, os/as interesados/as
dentro do prazo, deberán remitir por fax ó concello (nº 982-530916) avisando da
presentación da solicitude por algún dos outros medios previstos no artigo 38 da Lei
30/92. Sen a concorrencia de ámbolos dous requisitos, non será admitida a solicitude
se é recibida con posterioridade á data de terminación de prazo.



Fotocopia do DNI, pasaporte ou documento que acredite a identidade.



Declaración de non estar afectado/a por ningún dos motivos de
incompatibilidade recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do
persoal ó servizo das administracións públicas, de non padecer enfermidade ou
defecto físico/psíquico, que lle impida o desempeño das funcións ou tarefas
correspondentes a praza á que se opta e de non estar separado/a, mediante
expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás Comunidades Autónomas ou
ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado/a para o exercicio das funcións
públicas; no caso de ser nacional doutro Estado, non estar inhabilitado/a ou en
situación equivalente, nin estar sometido/a a sanción disciplinaria ou
equivalente que impida, no seu Estado, nos mesmos termos, o aceso ó
emprego público. (Anexo II)



Fotocopia acreditativa da titulación académica esixida na convocatoria, neste
caso, estudos primarios.



Fotocopia do título de Celga 2 ou titulación equivalente.



Fotocopia compulsada do permiso de conducir Tipo B en vigor. (Anexo III).

Non se tomarán en consideración nin serán valorados aqueles méritos que non
queden acreditados en todos os seus extremos no momento de presentación de
instancias. Asemade, non se terán en conta aqueles méritos alegados e aportados con
posterioridade ó remate do prazo de presentación de instancias.
7.- TRIBUNAL CUALIFICADOR
O tribunal, que terá como función a valoración dos méritos alegados polos/as
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Xunto coa instancia deberá achegarse a seguinte documentación:

Concello de Sarria
aspirantes presentados/as e dos exames correspondentes á fase oposición, estará
integrado polos seguintes membros:


Presidente: Un/ha funcionario/a da Corporación ou laboral fixo e suplente
designado polo Presidente da Corporación.



Secretario/a: O titular ou un funcionario ou laboral fixo do concello (sen voto),
designado polo Presidente da Corporación.



Vogais: Tres membros, titulares e suplentes designados polo Presidente da
Corporación.

Tenderase a que os membros do tribunal sexan persoal do propio concello, non
tendo dereito a percibir as indemnizacións por asistencia correspondentes segundo o
RD 462/2002 do 24 de maio. En caso contrario, no suposto de que forme parte do
tribunal algunha persoa allea ó concello, entón si terá dereito a percibir a mencionada
indemnización se se solicita por escrito.
O tribunal poderá dispor a incorporación ós seus traballos, de asesores
especialistas, quenes 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.

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, esta última persoa sen voto.
O tribunal actuará con suxeición ás bases de convocatoria, quedando facultado
para resolver cantas cuestións se susciten na súa interpretación.
8.- PROCEDEMENTO DE SELECCIÓN
Logo de finalizar o prazo de presentación de instancias, por resolución de
Alcaldía aprobarase a lista de admitidos/as e excluídos/as ó concurso, que se fixará no
taboleiro de anuncios do concello, concedéndose un prazo de tres días hábiles para
reclamacións ou corrección de erros que soamente poderán ser formuladas polas
persoas excluídas. Así mesmo, tamén aparecerá o día de realización das dúas probas
da fase oposición .
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Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo ó Excmo.
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 aspirantes
poderán recusar ós membros do tribunal cando concorran as circunstancias previstas
no presente parágrafo.

Concello de Sarria
Ós dous días hábiles (ou posterior hábil seguinte para o caso de tratarse dun
festivo), de realiza-las probas, reunirase o tribunal para a valoración das mesmas,
publicándose no taboleiro de anuncios as puntuacións obtidas polos/as aspirantes.
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 do Concello.
A cualificación final do procedemento virá determinada pola puntuación da
proba correspondente á fase de oposición. Se existe empate, procederase á
realización dun sorteo público para determina-la orde de puntuación.
O ditaminado polo tribunal someterase á Alcaldía para a decisión que proceda.
9.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
O/A aspirante proposto/a presentará no rexistro do concello, no prazo de tres
días hábiles contados dende a publicación do resultado do proceso selectivo no
taboleiro de anuncios do concello a seguinte documentación:


Certificado médico oficial acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto
físico ou psíquico que sexa incompatible co desenvolvemento das funcións ou
tarefas correspondentes á praza á que se opta.

Se dentro do prazo indicado, salvo casos de forza maior, o/a aspirante
proposto/a non presentase o certificado médico, este fose desfavorable ou o informe
da mutua (en caso de ter que pasar a revisión) tamén fose desfavorable, entón o/a
aspirante non será nomeado para a praza, quedando anuladas tódalas súas
actuacións. Neste suposto procederase a chamar á persoa seguinte da lista (segundo
a orde de puntuación resultante do proceso selectivo), tendo tamén que acreditar,
segundo o procedemento descrito, a circunstancia contemplada no presente artigo.
10.- NOMEAMENTO E FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS
A proposta do tribunal someterase á Alcaldía para a decisión que proceda.
O acordo que adopte a Alcaldía será publicado no taboleiro de anuncios do
concello, para coñecemento de tódolos/as aspirantes, que poderán interpoñer os
recursos previstos na vixente lexislación.
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Se o Concello considera que o certificado médico aportado non é o
suficientemente claro para determinar se a persoa pode desempeña-lo posto de
traballo obxecto da convocatoria, entón o/a aspirante proposto/a deberá pasar unha
revisión médica na mutua que estableza o concello, correndo por conta deste último os
gastos derivados da revisión.

Concello de Sarria
O contrato será formalizado polo Sr. Alcalde.

ANEXO I
MODELO DE INSTANCIA

D/ª........................................................................................................................provisto/
a de D.N.I. nº................................ con enderezo na
R/..............................................................................nº....................piso.............
C.Postal........................Localidade......................................................................
Municipio..............................Provincia......................Teléfono...........................
Enterado/a da convocatoria pública realizada polo Concello de Sarria para a
contratación dun/dunha tractorista.
DECLARO:
1º.- Que coñezo na súa integridade as bases que rexen a convocatoria.
2º.- Solicito ser admitido/a ó referido procedemento de selección, e comprométome a
someterme ás bases que o regulan.

Asdo:

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DO CONCELLO DE SARRIA.-
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Sarria, ...... de .......... de 2021

Concello de Sarria

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/ª.........................................................................provisto/a de D.N.I.
nº.........................................., con enderezo na
R/........................................................................ núm. .................piso.................
C.P........................ Localidade,............................Municipio...............................
Provincia.....................................Teléfono..........................................................

Que non estou afectado/a por ningún dos motivos de incompatibilidade
recollidos na lexislación vixente sobre incompatibilidades do persoal ó servizo das
administracións públicas, de non padecer enfermidade ou defecto físico/psíquico, que
me impida o desempeño das funcións ou tarefas correspondentes a praza á que opto
e de non estar separado/a, mediante expediente disciplinario do servizo ó Estado, ás
Comunidades Autónomas ou ás Entidades Locais, nin estar inhabilitado/a para o
exercicio das funcións públicas; no caso de ser nacional doutro Estado, de non estar
inhabilitado/a ou en situación equivalente, nin estar sometido/a sanción disciplinaria
ou equivalente que me impida, no meu Estado, nos mesmos termos, o aceso ó
emprego público.
Sarria,........de......................… de 2021

Asdo: ..........................................................
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DECLARO:

Concello de Sarria

ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE

D/ª.........................................................................provisto de DNI
nº.........................................., con domicilio na
R/........................................................................ núm. ................piso.................
C.P........................ Localidade,............................Municipio...............................
Provincia.....................................Teléfono..........................................................

Que estou en posesión do carné de conducir en vigor, tipo B.
Sarria,...............de................de 2021
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DECLARO:

Concello de Sarria

ANEXO IV
FUNCIÓNS DO/A TRACTORISTA
En xeral, realizará funcións relacionadas co manexo de tractor agricola e os
seu apeiros no departamento de medio rural.
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De forma máis detallada, algunhas das funcións a desenvolver son as que se
relacionan a continuación:
 Traballos de desbroce de camiños e pistas rurais.
 Colaboración cos departamentos de obras e medio ambiente en traballos no
que sea necesario a utilización de tractor.
 Colaboración noutro tipo de tarefas cando non sexa necesaria a utilización de
tractor.
 Mantemento e cuidado do tractor e os seus apeiros.

Concello de Sarria
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