
 

BASES  REGULADORAS  DA  CONVOCATORIA  PARA  A  PROVISIÓN  DUN 
POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR 
SUBSTITUCIÓN TRANSITORIA DA SÚA TITULAR 

PRIMEIRA. OBXECTO DA CONVOCATORIA 
O  obxecto  desta  convocatoria  é  a  provisión  un  posto  de  funcionario  que  na 
actualidade atópase vacante por incapacidade temporal  da súa titular.  Por este 
motivo,  faise preciso con carácter  de urxencia  a  súa  substitución.  O posto  en 
concreto é o seguinte: 

- Auxiliar Administrativo do Departamento de Secretaría e  Administración xeral.

Sendo as principais funcións a desenvolver neste posto, segundo a RPT en vigor 
do Concello de Tomiño, as que se indican a continuación: 

 Prestar  tarefas  de  apoio  administrativo,  responsabilizándose  daquelas 
xestións administrativas sinxelas que se lle encomenden.

 Asumir as responsabilidades de clasificación e arquivo de documentos e 
expedientes.

 Levar  a  cabo  actividades  administrativas  elementais,  con  arranxo  a 
instrucións recibidas ou normas existentes

 Redactar oficios simples

 Realizar tarefas de atención ao público en xeral

 Transcribir documentos.

 Colaborar na conformación e seguimento dos trámites administrativos dos 
expedientes.

 Control e reposición do material de oficina do seu departamento.

 Calquera outra, propia da súa capacitación profesional, e vinculada co eido 
competencias no que se integra.

De maneira máis concreta neste momento as tarefas máis habituais que ven 
desenvolvendo a  titular  son:  Atención  e  xestión  do rexistro  xeral  municipal, 
Atención  e  información  ao  público  presencial  e  telefónica,  Rexistro  de 
incidencias de alumeado público, recollida de voluminosos, avespas velutinas, 
etc., Comunicacións de baleirados de fosas sépticas e Xestión administrativa 
para a recollida de animais soltos e para o rexistro de animais perigosos, etc.

SEGUNDA. CONDICIÓNS LABORAIS: 
Posto de Traballo: Administrativo 
Clase: Funcionario 
Grupo: C2 
Nivel: 17 
Tipo de nomeamento: Funcionario Interino 
Duración: Substitución Transitoria da titular 
Xornada: 37,5 horas semanais 
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Horario: 7:45h-15:15h
TERCEIRA. RETRIBUCIÓN ECONÓMICA: 
Este posto de traballo será retribuído segundo o disposto na relación de postos de 
traballo,  no  acordo  de  funcionarios  e  convenio  colectivo  vixentes  do  Concello 
Tomiño.
 
CUARTA. REQUISITOS DAS PERSOAS CANDIDATAS: 
a) Posuír a nacionalidade española ou dalgún país membro da Unión Europea, de 
acordo co que estableza a Lei que regule o acceso á Función Pública española 
dos  nacionais  dos  demais  Estados  Membros  da  Unión  Europea.  Ser 
extracomunitario  de  conformidade coa Lei  Orgánica  4/2000,  do  11  de  xaneiro, 
modificada  por  Lei  Orgánica  8/2000,  do  22  de  decembro,  sobre  dereitos  e 
liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, art. 10.2. 

b) Ser maior de idade ou ter capacidade para contratación laboral conforme ao 
establecido no artigo 7 do Estatuto dos Traballadores. 

c) Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o desempeño do posto e 
o exercicio dos correspondentes cometidos. 

d) Non ser separado/a mediante expediente disciplinario, do servizo do Estado, da 
Comunidade Autónoma ou da Administración Local, nin acharse inhabilitado para o 
exercicio do emprego obxecto da convocatoria. 

e)  Non  acharse  incurso/a  en  causa  de  incapacidade  e  incompatibilidade,  de 
conformidade coa lexislación vixente. 

f) Dispoñer da seguinte titulación: Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria 
ou equivalente.
 
g) Acreditar nivel mínimo de coñecemento de galego Celga 3 ou equivalente.

QUINTA. ADMISIÓN DE ASPIRANTES 
As persoas interesadas que reúnan requisitos rexistrarán a solicitude dirixida á 
Sra. Alcaldesa no Rexistro ou Sede electrónica do Concello de Tomiño, achegando 
a documentación que acredita que reúne os requisitos do posto, no prazo de 5 
días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do anuncio deste 
proceso selectivo na páxina web do Concello de Tomiño www.tomino.gal.

SEXTA. SELECCIÓN DOS ASPIRANTES. 
A selección dos aspirantes realizarase tendo en conta os seguintes méritos: 
6.1.-Os/as  aspirantes  deberán  proceder  á  autobaremación  dos  seus  méritos 
debendo xustificalos documentalmente (méritos alegados e non xustificados non 
serán considerados), con arranxo ao baremo que se inclúe no apartado 6.6. 
Os méritos relativos á experiencia profesional e aos cursos, seminarios, xornadas 
e congresos, en ningún caso poderán ter unha antigüidade maior a 5 anos,  en 
concreto deben ser posteriores  ao 15 de novembro do ano 2013 e non se terán 
en conta de non cumprir o presente requisito. 
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6.2.- A autobaremación vinculará a revisión que efectúe o Tribunal cualificador, no 
sentido de que o mesmo só poderá valorar os méritos que fosen autobaremados e 
debidamente  acreditados  polos/as  aspirantes,  non  podendo  outorgar  unha 
puntuación maior  á  asignada polos/as  mesmos/as.  En calquera caso poderase 
modificar  a  citada  baremación,  se  xustificadamente  considera  que  os  méritos 
autobaremados pola persoa aspirante de que se trate, non cumpre cos requisitos 
recollidos nas presentes bases.

6.3.-Os méritos para valorar polo Tribunal Cualificador, a efectos de determinar a 
puntuación  na  fase  de  concurso,  serán  os  acreditados  documentalmente  e 
autobaremados polos/as aspirantes durante o prazo de presentación de instancias, 
non tomándose en consideración os alegados con posterioridade á finalización do 
devandito  prazo,  nin  aqueles  méritos  non autobaremados polos  aspirantes.  Os 
documentos acreditativos que non fosen autobaremados non serán valorados. 

6.4.-A documentación  xustificativa  dos  méritos  valorados  deberá  ir  ordenada e 
numerada segundo a orde en que se citan os méritos no impreso de autobaremo. 

6.5.-Só serán tidos en conta os méritos adquiridos con anterioridade á finalización 
do  prazo  de  presentación  de  instancias.  Non  se  valorarán  os  alegados  con 
posterioridade á finalización do devandito prazo. 

6.6.-O baremo para  cualificar  os  méritos  será  o  seguinte,  sendo a  puntuación 
máxima destes 5,5 puntos:

1º) Experiencia Profesional: 
A puntuación máxima total a alcanzar neste apartado non poderá ser superior 4 
puntos. 
a) Por cada mes completo de servizo prestado nunha administración pública en 
postos de Administrativo/a nas categorías de Auxiliar ou Oficial administrativo/a: 
0,1 puntos. 

b) Por cada mes completo de servizo prestado na empresa privada en postos de 
Administrativo/a nas categorías de Auxiliar ou Oficial administrativa: 0,05 puntos.

A puntuación dos servizos prestados reducirase en proporción á porcentaxe de 
xornada acreditada, sempre que esta sexa como mínimo do 50%. A estes efectos 
non se computarán como servizos os que fosen prestados simultaneamente con 
outros igualmente alegados, nin aqueles de duración inferior ao mes, nin os de 
xornada inferior ao 50%. 

2º) Formación: 
a) Cursos, seminarios, xornadas e congresos: A puntuación máxima total a 

alcanzar neste apartado non poderá ser superior a 0,50 puntos. 

Pola  asistencia  a  cursos,  seminarios,  xornadas  e  congresos  directamente 
relacionados coa praza á que se opta, que sexan valorados en horas e fosen 
organizados ben por unha Administración Pública ou Universidade, ben por 
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unha  Institución  Pública  ou  Privada  en  colaboración  coa  Administración 
Pública e Organizacións Sindicais: 

 De 50 a 100 horas: 0,1 puntos por curso ou seminario. 
 De máis de 100: 0,2 puntos por curso ou seminario. 

Para  os  que  a  súa  duración  veña  expresada  en  días,  establécese  unha 
equivalencia  de  7  horas  por  cada  día  lectivo.  Así  mesmo os  cursos  cuxa 
duración  veña  expresada  en  créditos,  a  equivalencia  en  horas  será  a 
establecida no mesmo ou na súa falta será de 10 horas por cada crédito.

 
b)  Formación  académica: A  puntuación  máxima  total  a  alcanzar  neste 

apartado non poderá ser superior a 0,50 puntos.
 Por ter a titulación de grao Medio da FP: 0,10 puntos. 
 Por ter a titulación de Bacharelato: 0,20 puntos. 
 Por ter titulación de Grao Superior da FP ou universitaria: 0,30 puntos. 

c) Coñecementos  dos  idiomas  portugués  e/ou  inglés: A  puntuación 
máxima total a alcanzar neste apartado non poderá ser superior a 0,5 puntos. 

 Por acreditar un nivel de coñecementos nalgún destes idiomas equivalente 
no Marco Común Europeo de Referencia a un B2 ou superior, 0,3 puntos no 
caso de que sexa do idioma inglés e 0,2 no caso do Portugués.

A valoración conxunta final dos méritos virá dada pola suma dos puntos obtidos,  
non podendo superar dita puntuación os 5,5 puntos apuntados, sendo as máximas 
puntuacións: 

 4,0   puntos por experiencia profesional. 
 0,5 puntos por Cursos, seminarios, xornadas e congresos 
 0,5 puntos por Formación académica.
 0,5 puntos por coñecementos de portugués e/ou inglés.

 6.7.-A acreditación dos méritos alegados realizarase: 
-  Para  os  servizos  prestados en Administracións Públicas,  mediante  certificado 
emitido  polo  Secretario/Secretaria  da  correspondente  Administración,  onde 
constarán a categoría e denominación das prazas e dos postos de traballo que se 
desempeñaron con expresión do tempo que se ocuparon. Os servizos prestados 
neste Concello Tomiño, non deberán ser acreditados unicamente declarados. 

-  Para  os  cursos,  seminarios,  xornadas  e  congresos,  mediante  diploma  ou 
certificación  de  asistencia  expedida  polo  Centro  ou  Organismo  Oficial  que  o 
impartiu e homologou ou, no seu caso, o título ou diploma obtido onde conste a 
denominación do curso,  seminario,  xornada ou congreso,  co número de horas 
lectivas do curso ou días do mesmo, ou mediante fotocopias destes. Os cursos, 
seminarios, xornadas e congresos nos que non se especifiquen os datos indicados 
non serán puntuados. 

- Respecto da titulación académica distinta á esixida para participar, copia do título 
oficial correspondente. 
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6.8 FASE DE PROBA PRÁCTICA:
De carácter obrigatorio e eliminatoria, sobre coñecementos relacionados co posto 
de traballo que se vai desempeñar e co idioma galego.

1º Exercicio. - Consistirá nunha proba que terá carácter eliminatorio, na que 
se poderá requirir a utilización de aplicacións do paquete MS Office ou Libre Office 
e que consistirá no desenvolvemento de preguntas relacionadas co temario que 
figura no Anexo I desta convocatoria e coas funcións do posto que se pretende 
cubrir, que se valorará  de 0 a 10 puntos e haberá que acadar como mínimo 5 
puntos para pasar á seguinte fase.

2º Exercicio.- De carácter obrigatorio e non eliminatorio. Consistirá na tradución 
directa ao galego,  sen axuda do dicionario, dun texto en castelán elixido polo 
tribunal.  A puntuación máxima neste apartado é de 2  puntos.  Quedan exentas 
desta proba as persoas aspirantes que acrediten estar en posesión do CELGA 3. 
Neste caso outorgaráselles a cualificación máxima (2 puntos).

6.9 FASE DE ENTREVISTA:
Entrevista de carácter obrigatorio pero non eliminatoria, poderá versar sobre os 
coñecementos do territorio do Concello de Tomiño, as actitudes e outras aptitudes 
do traballador para o desempeño do posto de traballo e que será valorada entre 0 
e 1,5 puntos.  Realizarase ás persoas que acaden as 10 mellores puntuacións 
sumando a valoración de méritos e a proba práctica.

Unha vez  pechado  o  prazo  de  presentación  de  solicitudes,  publicarase  a  lista  de 
admitidos e excluídos, o lugar, a data e a hora de inicio   das probas deste proceso de 
selección  con 48 horas de antelación na páxina web do Concello de Tomiño 
(  www.tomino.gal  ) e no taboleiro de edictos municipal.

As persoas que figuren como excluídas, terán dous días contados a partir do día 
seguinte ao da publicación das listas de admitidos e excluídos para corrixir os 
posibles erros da solicitude.

SÉTIMA.- TRIBUNAL.
Para a selección constituirase un Tribunal composto polos seguintes membros:

Presidente: Un funcionario municipal nomeado pola alcaldía.
Vogais:  Catro  traballadores  membros  do  persoal  laboral  fixo/funcionario  dunha 
administración pública, nomeados pola alcaldía.
Secretaria: a secretaria do Concello de Tomiño ou funcionario en quen delegue, 
que actuará con voz, pero sen voto. 

O Tribunal poderá dispor a incorporación de asesores/as especialistas para as probas 
que  considere  pertinentes,  que  se  limitarán  ao  exercicio  das  súas  especialidades 
técnicas en base exclusivamente as cales colaborarán co órgano de selección.

OITAVA: DESIGNACIÓN, NOMEAMENTO E TOMA DE POSESIÓN.
Unha vez rematado o proceso de selección o Tribunal formulará a correspondente 
proposta de designación a favor da persoa candidata que obtivese a maior puntuación 
efectuándose o nomeamento pola alcaldesa e procedéndose a continuación á toma de 
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posesión por parte da persoa seleccionada, quedando como suplentes por orde de 
puntuación o resto das persoas aspirantes que superaron todas as fases do proceso 
selectivo, para cubrir posibles renuncias.

O nomeamento e toma de posesión da persoa seleccionada non poderá realizarse 
ata que esta teña presentado no prazo que se lle indique, os documentos orixinais  
acreditativos dos méritos e títulos alegados durante o período de solicitude. No 
caso  de  non  ter  presentado  os  documentos  orixinais  no  devandito  prazo, 
considerarase que a persoa seleccionada renuncia ao nomeamento e toma de 
posesesión e procederase ao chamamento da seguinte persoa candidata por orde 
de puntuación.

NOVENA: PUBLICIDADE DO PROCESO SELECTIVO
A publicidade  dos  distintos  actos  derivados  deste  proceso  selectivo,  así  como  as 
comunicacións  a  que  dese  lugar,  realizaranse  mediante  publicación  apartado  de 
emprego da páxina web  www.tomino.gal.

O tratamento da información por medios electrónicos terá en conta o establecido no 
artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 
de  abril  de  2016  relativo  á  protección  das  persoas  físicas  no  que  respecta  ao 
tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a 
directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos Persoais).

Poderanse exercitar  os dereitos de acceso,  rectificación ou cancelación dos datos 
persoais  enviando  unha  solicitude  por  escrito,  acompañada  de  fotocopia  de  DNI, 
dirixida ao Concello de Tomiño. 

DÉCIMA: LEXISLACIÓN SUPLETORIA.
Para o non previsto nestas bases, rexerán como supletorios  o RDL 5/2015 que aproba 
o Texto refundido da LEBEP; a Lei 7/1985, de 2 de abril; RD 781/1986, de 18 de abril, 
a Lei do Emprego Público de Galicia e demais disposición concordantes e reguladoras 
da contratación do persoal das Corporacións Locais.

Tomiño, 14 de novembro de 2018

A alcaldesa, Sandra González Álvarez

Asinado en Tomiño por sinatura Dixital  Certificada na data que figura na marxe do 

presente documento.                                                                                    
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ANEXO 1

1. A Constitución  Española  de  1978:  A estrutura  e  principios  xerais.  Os  dereitos 
fundamentais. A organización do Estado na Constitución.

2. Estatuto de Autonomía de Galicia.
3. A Lei 7/1985 reguladora das bases do réxime local.
4. A  Lei  39/2015  do  procedemento  administrativo  común  das  administracións 

públicas.
5. A Lei 40/2015 do réxime xurídico do sector público.
6. Real Decreto 4/2010 polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade 

(ENI) no ámbito da administración electrónica. As normas técnicas do ENI.
7. Real Decreto 3/2010 polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no 

ámbito da administración electrónica.
8. A Lei 59/2003 da sinatura electrónica.
9. A Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos e o Real 

Decreto 1671/2009 polo que se desenvolve a Lei 11/2007.
10. A protección  de  datos  de  carácter  persoal:  Lei  Orgánica  15/1999,  de  13  de 

decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal. O Regulamento xeral de 
protección de datos.
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