
CONVOCATORIA E  BASES PARA  A SELECCIÓN  DE DOUS  BOLSEIROS/AS  PARA  A 
REALIZACIÓN DE   ACTIVIDADES   DE INFORMACIÓN DE TURISMO DESTE CONCELLO  ,   
ELABORADAS     DE  CONFORMIDADE  COAS  BASES  REGULADORAS  DO  ORGANISMO   
AUTÓNOMO “TURISMO RÍAS BAIXAS”, PUBLICADAS NO BOPDEPO Nº 205 DE DATA 
25-10-2011  E  CO  ACORDO  DE  MODIFICACIÓN  DAS  MESMAS  PUBLICADAS  NO 
BOPDEPO Nº 24 DE 03-02-2012. 

PRIMEIRA.- OBXECTO 

O obxecto desta convocatoria e bases é a concesión de dúas bolsas de colaboración 
para  o  que  se  seleccionarán  dous/dúas  bolseiros/as  que  realizaran  actividades  de 
información turística no Concello do Porriño, desde a concesión das bolsas ata o día 
31-12-2012.

O importe  mensual  bruto de cada bolsa distribuirase  en función da seguinte  regra: 
Número de horas/mes por 7,5 euros, que será satisfeito en mensualidades vencidas.

O sistema de selección será o de concurso con entrevista.

SEGUNDA.-CONDICIÓNS DOS/AS ASPIRANTES

Os/As aspirantes deberán reunir as seguintes condicións:

a) Ser español/a ou  ser membro dun  país da Unión Europea e residente en España.

b) Estar en posesión do título de Diplomado/a en Turismo, Graduado en Turismo ou 
Técnico Superior de Información e Comercialización Turística, ou en condicións de 
obtelo na data en que finalice o prazo de presentación de instancias. A titulación deberá 
ser, cando menos, obtida no ano 2003 ou con posterioridade a esta data.

Os  títulos  obtidos  no  estranxeiro  ou  en  centros  españois  non  estatais  deberán  ser 
validados ou recoñecidos polo organismo competente en España. 

c) Ter 16 anos cumpridos na data de remate de presentación de instancias. 

d)  Non ter sido separado/a mediante expediente disciplinario do servizo de calquera 
das  Administracións  Públicas  ou  dos  órganos  constitucionais  ou  estatutarios  das 
Comunidades  Autónomas,  nin  atoparse  en  inhabilitación  absoluta  ou  especial  para 
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial, para o acceso ó corpo ou escala 
de funcionario, ou para exercer funcións similares ás que desempeñaban no caso do 
persoal laboral, no que houbese sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional 
doutro  Estado,  non  atoparse  inhabilitado  ou  en  situación  equivalente  nin  ter  sido 
sometido  a  sanción  disciplinaria  ou  equivalente  que  impida,  no  seu  Estado,  nos 



mesmos términos o acceso ó emprego público. (Acreditarase cunha declaración xurada 
do/a interesado/a).

e) Non estar incurso/a en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade 
determinadas na lexislación vixente. (Acreditarase mediante declaración xurada do/a 
aspirante).

TERCEIRA.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes para tomar parte nesta convocatoria dirixiranse ó Sr. Alcalde-Presidente 
da Corporación e presentaranse no rexistro xeral deste Concello en horario de 9:00 
a 14:00 horas de luns a venres e de 9:00 a 13:00 horas os sábados, no prazo de cinco 
días contados a partir do seguinte ó da publicación do anuncio desta convocatoria 
no Faro de Vigo. 

As solicitudes formularanse conforme ó modelo que se acompaña como Anexo destas 
bases ou na forma que determina o artigo 70 a Lei 30/1992, e conterá, polo menos, os 
datos persoais do/a solicitante, co seu enderezo, a denominación  do procedemento de 
selección a que se refire estas bases,  e unha declaración expresa de que reúne  os 
requisitos sinalados nestas bases.

As solicitudes tamén poderán presentarse nas demais formas que determina o artigo 38 
da Lei 30/1992 de 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e 
do procedemento administrativo común. No caso de presentaren as solicitudes en lugar 
distinto do rexistro xeral deste Concello, os/as interesados/as enviaran por fax unha 
fotocopia da solicitude ó número 986/33.58.50 dentro do citado prazo de presentación 
de solicitudes. 

O anuncio desta convocatoria e bases exporanse no taboleiro de Edictos deste Concello 
(sen  prexuízo  da  súa  publicación  na  páxina  web  www.porremprego.org de  forma 
complementaria).

Así  mesmo  os/as  aspirantes  acompañaran  inescusablemente  ás  instancias  a 
documentación seguinte:

-Fotocopia compulsada por ámbolos dous lados do DNI ou da Tarxeta a que se refire a 
base segunda apartado a), para acreditar as condicións esixidas no apartado a) e c) da 
citada base. 

-Fotocopia debidamente compulsada do título esixido ou do xustificante de haber pagado 
as taxas para a súa obtención.

http://www.porremprego.org/


-Declaracións xuradas de cumprir os requisitos sinalados na base 2ª, apartados d) e e) sen 
prexuízo no seu caso de ter que acreditalo tamén de xeito documental caso de que así o 
solicitase o Tribunal.  

-Declaración  xurada  comprometéndose  o/a  solicitante  a  renunciar,  se  fose 
seleccionado/a a calquera tipo de actividade remunerada durante o tempo que faga uso 
da bolsa.

-Fotocopia  compulsada  dos  documentos  acreditativos  dos  méritos  que  aleguen  de 
conformidade co baremo que figura na base quinta.

Finalizado  o  prazo  de  presentación  de  solicitudes  a  Alcaldía  ditará  resolución 
aprobando  a  lista  provisional  de  aspirantes  admitidos/as  e  excluídos/as  con 
especificación,  no  seu  caso,  dos  motivos  de  exclusión,  designando  o  tribunal 
cualificador.  

A devandita resolución aprobatoria da lista provisional de admitidos/as e excluídos/as 
publicarase no Taboleiro de anuncios do Concello (sen prexuízo da súa publicación na 
páxina web www.porremprego.org de forma complementaria).  

Para o caso de que houbera aspirantes excluídos/as ou omitidos/as na lista provisional, 
estes  disporán  dun  prazo  de  2  días  hábiles  contados  a  partir  do  seguinte  ó  da 
publicación da citada relación no taboleiro de anuncios do Concello, para emendar 
os defectos que motivaron a súa exclusión ou a súa omisión, así como para promover a 
recusación dos membros do tribunal. Os/as aspirantes que dentro do prazo indicado 
non emenden tales defectos de exclusión ou non alegasen a omisión xustificando o seu 
dereito a ser incluídos na relación de admitidos/as serán definitivamente excluídos/as 
do proceso selectivo.  

Transcorrido o prazo dos 2 días o Alcalde ditará nova resolución pola que se aprobará 
a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as ó proceso selectivo e fixará  a data e 
lugar  para  a  valoración  dos  méritos  e da  realización  da  entrevista. No  suposto  de 
producirse reclamacións deberá ditarse resolución estimándoas ou desestimándoas. 

A lista definitiva publicarase no Taboleiro de anuncios do Concello (sen prexuízo da 
súa  publicación  na  páxina  web  www.porremprego.org de  forma  complementaria). 
Tamén  publicarase  a  resolución  das  solicitudes  de  abstención  ou  recusación  se  as 
houbese de igual forma.

CUARTA.- TRIBUNAL DE SELECCIÓN

O tribunal cualificador estará formado por cinco membros: un presidente, un secretario 
e  tres  vogais  e  quedará  integrado  polas  persoas  que  designe  o  Alcalde  entre 
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empregados públicos,  publicándose a súa composición consonte o disposto na base 
anterior, coa lista provisional de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo.

A pertenza aos  órganos de  selección será sempre a  título individual,  non pudendo 
ostentarse en representación nin por conta de ninguén.

A  composición  dos  tribunais  será  predominantemente  técnica  e  os  seus  membros 
deberán  posuír  titulación  ou  especialización  igual  ou  superior  á  esixida  para  este 
proceso de selección. Non poderá formar parte do tribunal cualificador o persoal de 
elección ou de designación política, os funcionario/a interino/a e o persoal eventual.

Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándollo ao órgano que os 
designe,  cando  concorran  neles  circunstancias  das  previstas  no  artigo  28  da  Lei 
30/1992, de 26 de novembro, de Réxime xurídico das administracións públicas e do 
procedemento administrativo común.

Así mesmo, os/as interesados/as poderán recusar aos membros do tribunal cando, ao 
seu xuízo, concorra neles algunha das circunstancias previstas no parágrafo anterior, 
conforme ao artigo 29 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de Réxime xurídico das 
administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Todos os membros do tribunal terán voz e voto. O tribunal non poderá constituírse nin 
actuar  sen  a  asistencia  do  Presidente  e  do  Secretario  ou,  no  seu  caso,  quen  lles 
substitúan, e da metade, polo menos, dos seus membros.

Os acordos do tribunal só poderán ser impugnados polos/as interesados/as nos supostos 
e na forma establecida na Lei 30/1992, do 26 de novembro.

O Tribunal de selección poderá incorporar asesores especialistas para os supostos nos 
que fosen necesarios.

Aos membros  ou asesores do tribunal  que concorran ás súas sesións, aboaránselles 
indemnizacións  por  asistencia  e,  cando  cumpra,  por  dietas  e  gastos  de  viaxe,  nas 
contías establecidas na lexislación vixente no momento dos devengos.

QUINTA.-VALORACIÓN DE MÉRITOS

A selección dos bolseiros/as efectuarase mediante valoración dos méritos acreditados 
polos/as interesados/as segundo o seguinte baremo:

— Méritos académicos - ata un máximo de 10 puntos



Os aspirantes ás bolsas deberán presentar un certificado do expediente académico coa 
nota media obtida.

— Expediente  académico  dos  Diplomados  en  Turismo  ou Graduados  en  Turismo, 
tendo en conta a nota media:
Matrícula de honra: 4 puntos
Sobresaínte (9,0 -10): 3 puntos
Notable (7,0 – 8,9): 2 puntos
Aprobado (5,0 – 6,9): 1 punto

—  Expediente  académico  para  os  Técnicos  Superiores  de  Información  e 
Comercialización Turística, tendo en conta a nota media:
Matrícula de honra: 2 puntos
Sobresaínte (9,0 -10): 1,5 puntos
Notable (7,0 – 8,9): 1 puntos
Aprobado (5,0 – 6,9): 0,5 puntos

— Por ter asistido a cursos de formación e perfeccionamento impartidos en Centros 
Oficiais,  Universidades,  Colexios  Oficiais  ou  Escolas  de  Administración  Pública 
relacionadas coas materias obxecto desta convocatoria – ata un máximo de 3 puntos

Master ou Postgrado (relacionado co sector turístico): 1 punto

DURACIÓN/HORAS PUNTOS
100 ou máis horas 0.25 puntos
De 60 a 99 horas 0.20 puntos
De 30 a 59 horas 0.15 puntos
De 10 a 29 horas 0.10 puntos
9 ou menos horas 0.05 puntos

DURACIÓN/HORAS PUNTOS
10 ou máis créditos 0.25 puntos
De 6 a 9 créditos 0.20 puntos
De 3 a 5 créditos 0.15 puntos
De 1 a 5 créditos 0.10 puntos

No suposto de que non se acredite a duración dos cursos, serán valorados a razón de 
0.05 puntos.

— Coñecemento  de idiomas  estranxeiros  –  ata  un máximo de 2,50 puntos e serán 
computables un máximo de dous idiomas, a razón de un máximo de 1,25 puntos cada 
idioma.



No caso de que os cursos de idiomas sexan valorados polo número de horas, aplicarase 
o baremo dos cursos.

No caso de que os cursos de idiomas sexan dunha Escola Oficial  o baremo será o 
seguinte:

Nivel Básico Nivel Medio Nivel Avanzado
0.75 puntos 1 punto 1.25 puntos

— Coñecemento acreditado do idioma galego: ata un máximo de 0.50 puntos (no caso 
de ter varios cursos terase en conta só o de maior puntuación):

Curso de iniciación ou Celga 3 0.25 puntos
Curso de Perfeccionamento ou Celga 4 0.50 puntos

SEXTA.- ENTREVISTA

A  entrevista  será  curricular  coa  finalidade  de  coñecer  as  capacidades  persoais  e 
profesionais e  puntuarase cun máximo de 2 puntos. 

SÉPTIMA.-CUA  LIFICACIÓN      

Realizada a valoración dos méritos  e da entrevista o Tribunal sumará as puntuacións 
obtidas e relacionará ós/ás aspirantes por orde de puntuación e formulará proposta ó Sr. 
Alcalde de adxudicación destas bolsas a favor dos/as candidatos/as que obteñan a maior 
puntuación. 

Se dous ou máis concursantes obtiveran idéntica puntuación o desempate resolverase 
segundo as regras seguintes:

En caso de empate na puntuación final entre dous ou máis aspirantes, o mesmo será 
resolto acudindo á maior puntuación obtida no apartado  Méritos académicos da base 
anterior,  e  se  isto  non  bastase  desempatarase  tomando  a  puntuación  obtida  na 
entrevista. De persistir o empate, este resolverase por sorteo.

As puntuacións e proposta do Tribunal faranse públicas no Taboleiro de Edictos de 
Concello.

Os/As aspirantes propostos/as deberán xustificar, antes da concesión da bolsa, que non 
padecen enfermidade  nin defecto  físico que impida  o normal  desenvolvemento  das 
tarefas obxecto desta convocatoria, mediante certificación médica oficial estendida en 
impreso,  editado  polo Consello  Xeral  de Colexios  Oficiais  de Médicos  de España, 



debendo  amais  levar  estampado  o  selo  do  colexio  médico  provincial  en  que  este 
certificado sexa estendido.

OITAVA.-CONDICIÓNS XERAIS

Establécense as seguintes condicións xerais:

a)  As  bolsas  serán  incompatibles  co  desempeño  de  calquera  outra  actividade 
remunerada, calquera que sexa a natureza desta última.

b) Os/As beneficiarios/as das bolsas comprometeranse a observar o horario, normas e 
instrucións  dadas  pola  Alcaldía-Presidencia  ou  polo/a  Concelleiro/a  Delegado/a 
correspondente co fin de non entorpecer o desenvolvemento dos servizos municipais, e 
sen que iso implique relación de traballo laboral remunerado.

c)  A  aceptación  e  goce  destas  bolsas  non  xerará  ningunha  relación  laboral  ou 
administrativa,  nin  funcionarial  co  Concello  do  Porriño,  non  implicando  en 
consecuencia ningún compromiso para unha posterior incorporación ou vinculación de 
ditos bolseiros/as ó Concello.

d)  Para  o  suposto  de  que  calquera  dos/as  bolseiros/as  renunciase  á  bolsa  concedida 
outorgaráselle ó/á seguinte aspirante que por orde de puntuación lle corresponda. 

e) O Concello cotizará á Seguridade Social de conformidade co disposto no Real Decreto 
1493/2011, de 24 de outubro (BOE nº 259 de 27-10-2011).

NOVENA.-INTERPRETACIÓN DAS BASES

O Tribunal queda autorizado para resolver as dúbidas que se lle presenten e tomar os 
acordos necesarios para o desenvolvemento do proceso selectivo e o non previsto nas 
presentes Bases.

ANEXO

SOLICITUDE PARA TOMAR PARTE NO PROCESO SELECTIVO,   DE DOUS  BOLSEIROS/  
AS PARA A REALIZACIÓN     DE   ACTIVIDADES   DE INFORMACIÓN DE TURISMO DESTE   
CONCELLO DURANTE  O ANO 2012  .  

D./Dna. ......................................................................................................................, con 
data  de  nacemento  .................................,  con  D.N.I.  nº...........................,  e  con 
domicilio en ....................................................................................................................... 
.................................................................................................................................código 
postal  .....................................  Concello  ........................................ 
(teléfono  ..............................), ante o Sr. Alcalde do Concello do Porriño, 



1º) DECLARA EXPRESAMENTE:

a) Que  coñece  e  acepta  as  Bases  que  rexen  o  proceso  selectivo,  por  concurso  – 
oposición,  para  a  concesión  de  dúas  bolsas  de  colaboración  para  o  que  se 
seleccionarán dous bolseiros/as que realizaran actividades de información turística no 
Concello do Porriño, desde a concesión das bolsas ata o día 31-12-2012.

b) Que reúne todos e cada un dos requisitos establecidos nas bases da convocatoria  
que rexen o citado proceso de selección.

2º) Achega  coa  presente  solicitude  fotocopia  compulsada  dos  documentos 
acreditativos dos méritos que posúe dos relacionados na base 5ª  das que rexen o 
proceso selectivo.

Por todo o exposto,

SOLICITA:  Ser admitido/a ó devandito procedemento de selección. 

OBSERVACIÓN   (Base 3ª):   No caso de presentaren as solicitudes en lugar distinto do rexistro xeral 
deste  Concello,  os/as  interesados/as  enviaran  por  fax  unha  fotocopia  da  solicitude  ó  número 
986/33.58.50 dentro do citado prazo de presentación de solicitudes.

O Porriño, a ........ de ......................... de 2012
Asdo.

SR. ALCALDE -PRESIDENTE DO CONCELLO DO PORRIÑO (Pontevedra)

O Porriño, 22 de febreiro de 2012
O Alcalde 

Asdo.: José Nelson Santos Argibay
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