
CONVOCATORIA  E  BASES  DE  SELECCIÓN  PARA  A  CONTRATACIÓN 
LABORAL  TEMPORAL  DUN/HA   TRABALLADOR/A  SOCIAL,   PARA    O   
DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO CONCELLO DO PORRIÑO           

PRIMEIRA.- OBXECTO 

O obxecto  desta  convocatoria  é a  urxente  selección e contratación  laboral 
temporal  mediante  a  modalidade  de  contrato  de  interinidade  dun/ha  traballador/a 
social  para  substituír  a  outra  con contrato en vigor,  do departamento  de servizos 
sociais deste Concello, que está de baixa por maternidade e, no seu caso e de ser 
necesario, nas demais situacións derivadas da citada maternidade, ó abeiro do art. 15.1 
c) do R.D.L. 1/1995, de 24 de marzo e do R.D. 2720/1998, modificado por R.D. 
1251/2001  e  do  establecido  na   Lei  8/1980,  de  19  de  marzo  do  Estatuto  dos 
Traballadores. 
 

O sistema de selección será o de concurso.

SEGUNDA.- REQUISITOS  DOS/AS ASPIRANTES  

1.- Para tomar parte nesta convocatoria é ser admitidos ao proceso de selección 
os/as aspirantes deberán  reunir os seguintes requisitos:

a) Ser español/a. 
Os/as  nacionais  dos  demais  Estados  membros  da  Unión  Europea  e  os 

estranxeiros/as  residentes  en  España  poderán  acceder  en  igualdade  de  condicións 
cós/cás españois aos empregos públicos nos términos e coas excepcións que determina 
a  Lei  7/2007,  de  12  de  abril.  (Deberán  acreditar  a  súa  nacionalidade  ou  a  súa 
residencia  respectivamente  e  o  cumprimento  das  condiciones  establecidos  para 
tódolos/as  aspirantes,  mediante  a  tarxeta  acreditativa,  en  orixinal  ou  fotocopia 
compulsada, da súa identidade, expedida polas autoridades competentes do seu pais de 
orixe). 

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

c)  Estar  en posesión do título  de Diplomado/a  en Traballado Social,  ou en 
condición de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias. 

No caso de equivalencia ou homologación deberá xustificarse con certificado 
expedido polo organismo competente para establecelas.

d) Non haber 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 de 
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persoal laboral, no que houbese sido separado ou inhabilitado. No caso de ser nacional 
de outro Estado non atoparse inhabilitado ou en situación equivalente nin haber sido 
sometido  a  sanción  disciplinaria  ou  equivalente  que  impida,  no  seu  Estado,  nos 
mesmos términos o acceso ó emprego público. 

e)  Non  estar  incurso/a  en  ningunha  das  causas  de  incapacidade  ou 
incompatibilidade determinadas na lexislación vixente. 

2.-  Tódolos  requisitos  enumerados  nesta  base  deberán  posuírse  no  día  de 
finalización do prazo de presentación de solicitudes. 

TERCEIRA.- SOLICITUDES  

As solicitudes para tomar parte nesta convocatoria, nas que os/as aspirantes 
manifestarán que reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos na base 2ª, dirixiranse 
ó Sr. Alcalde-Presidente do Concello do Porriño e presentaranse no rexistro xeral 
deste concello 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 hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación 
do anuncio desta convocatoria no Faro de Vigo.

A solicitude formularase 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 coñece e acepta estas  bases  e que reúne  os requisitos  sinalados  nas 
mesmas.

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 instancia ó número 986/33.58.50 
dentro do citado prazo de presentación de solicitudes. 

O  devandito  anuncio  e  as  bases  exporanse  no  taboleiro  de  Edictos  deste 
Concello remitíndose unha copia das mesmas á Oficina de Emprego do Porriño da 
Consellería  de Traballo  e Benestar  da Xunta de Galicia,  e ó  Centro de Emprego 
Municipal.

Xunto  coa  solicitude  os/as  aspirantes  achegaran  inescusablemente  á 
documentación seguinte:

-Fotocopia compulsada por ámbolos dous lados do DNI ou da Tarxeta a que 
se  refire  a  base  terceira  apartado  a),  para  acreditar  as  condicións  esixidas  no 
apartado a) e b) da citada base. 
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-Fotocopia compulsada do título esixido, ou no seu caso, do resgardo de ter 
efectuado o depósito para obtelo e da certificación oficial de ter superados os estudos 
conducentes  para  a  súa  expedición,  para  acreditar  o  requisito  esixido  na  base  2ª 
apartado c). 

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

-Fotocopia compulsada do documento no que conste o número de afiliación á 
Seguridade Social. (Cartilla da Seguridade Social, tarxeta sanitaria, vida laboral ou 
documento similar que acredite este estremo)

-Fotocopia compulsada dos documentos acreditativos dos méritos que aleguen 
dos establecidos no correspondente baremo que se determina na base 5ª. 

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 e fixando a data da valoración dos méritos. 

A devandita resolución aprobatoria da lista provisional de admitidos/as e 
excluídos/as publicarase no Taboleiro de anuncios do Concello.

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. 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 sen reclamacións a lista de admitidos/as 
queda  elevada  automaticamente  a  definitiva.  No  suposto  de  producirse 
reclamacións deberá ditarse unha nova resolución estimándoas ou desestimándoas. 

A  lista  definitiva  publicarase  no  Taboleiro  de  anuncios  do  Concello  do 
Porriño. Tamén  publicarase  a  resolución  das  solicitudes  de  abstención  ou 
recusación se as houbese de igual forma. 

CUARTA: TRIBUNAL CUALIFICADOR  

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 empregados públicos, publicándose a súa composición consonte o disposto na 
base  anterior,  coa  lista  provisional  de  admitidos/as  e  excluídos/as  do  proceso 
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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. 

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: CONCURSO         

O concurso consistirá na valoración dos méritos debidamente acreditados coas 
solicitudes polos/as aspirantes admitidos/as, segundo o seguinte baremo: 

A.- EXPERIENCIA   

a)  Experiencia  como  Traballador/a  Social  de  Atención  Primaria  en 
execución e seguimento  de programas desenvoltos  en Administracións  Públicas: 
0,20 puntos por mes, computándose un máximo de 6 meses.

A  experiencia  anterior  acreditarase  mediante  certificación  expedida  polo 
correspondente funcionario/a habilitado para o efecto. 
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b)  Experiencia  como  Traballador/a  Social  en  Administracións  Públicas: 

0,10 puntos por mes, computándose un máximo de 6 meses. A experiencia anterior 
acreditarase  mediante  certificación  expedida  polo  correspondente  funcionario/a 
habilitado para o efecto. 

c) Experiencia como Traballador/a Social na empresa privada ou en ONG, 
en execución e seguimento de programas destinados a colectivos desfavorecidos, en 
elaboración de indicadores de avaliación, e xestión de recursos e servizos locais: 
0,05 puntos por mes, computándose un máximo de 6 meses. Acreditarase mediante 
copia autenticada do contrato laboral e vida laboral expedida pola Tesourería da 
Seguridade Social, en todo caso con especificación de categoría laboral.

A puntuación máxima que se poderá obter neste apartado -A- será a de 
2,00 puntos.

B.- FORMACIÓN 

Cursos  de  formación  e  perfeccionamento  que  versen  sobre  materias 
directamente relacionadas coas funcións propias do/a traballador/a social obxecto 
destas  convocatoria  e  bases,  sempre  que  os  cursos  foran  impartidos  por  unha 
Administración  Pública,  un  Centro  Oficial  de  Formación  ou  unha  Institución 
homologada para impartir formación profesional continua, e segundo o establecido 
no seguinte baremo:

• Ata 50 horas: 0,05 por curso.
• De 51 a 100 horas: 0,10 por curso.
• Máis de 100 horas: 0,15 por curso.

Os cursos que veñan cuantificados por créditos deberán especificar as horas 
que correspondan a cada crédito.  No seu defecto,  o Tribunal  cuantificará en 10 
horas cada crédito.

A puntuación máxima que se poderá obter neste apartado -B- será a de 
1,00 puntos.

C.- COÑECEMENTO DO IDIOMA GALEGO
    
Por coñecemento  acreditado do idioma galego (No caso de acreditar  varios 

cursos dos que se dirán a continuación terase en conta só o de maior puntuación):

-Curso de iniciación ou Celga 3: 0,10 puntos. 
   -Curso de perfeccionamento ou Celga 4: 0,20 puntos. 
     

Só se concederá validez, polo que á acreditación do galego se refire, ós cursos 
ou  titulacións  homologados  pola  Dirección  Xeral  de  Política  Lingüística  da 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
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SEXTA:    CUALIFICACIÓN      

Realizada a valoración dos méritos o Tribunal relacionara ós/ás aspirantes por 
orde de puntuación e propoñerá o Sr. Alcalde a contratación cos/as aspirantes que 
obteñan a maior puntuación.

Si dous ou máis concursantes obtiveran idéntica puntuación o desempate se 
resolverá 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 a) experiencia, 
da base anterior, e se isto non bastase se desempatará tomando a puntuación obtida 
no seguinte apartado b) e así sucesivamente. De persistir o empate, este se resolverá 
por sorteo.

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

SÉTIMA: FORMALIZACIÓN DO CONTRATO  

Os/As  aspirantes  propostos/as  deberán  xustificar,  antes  da  formalización  do 
contrato,  que non padecen enfermidade  nin  defecto  físico  que  impida  o  normal 
desenvolvemento das súas funcións, 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.

A Alcaldía á vista da proposta do Tribunal resolverá sobre a contratación e 
formalización do contrato.

No contrato deberá constar a declaración xurada  do/a seleccionado/a  de non 
desempeñar ningún traballo, posto ou actividade no sector público e que non realiza 
actividade  privada  remunerada,  e  de  non  incorrer  en  ningunha  das  causas  de 
incompatibilidades  de  aplicación  ó  persoal  das  Administracións  Públicas  e  de 
comprometerse  a  desenvolver  a  súa  actividade  profesional  con  pleno  respecto  ó 
disposto na Lei  53/1984, de 26 de decembro, de incompatibilidades do persoal ó 
servizo das Administracións Públicas, así como ó disposto no R.D. 598/1985, de 30 de 
abril.

Para o suposto de que a persoa proposta non se presente  a formalizar  o 
correspondente contrato, non o puidera formalizar por algunha causa legal, ou unha 
vez formalizado fora extinguido ou suspendido por causas legais,  ou para outros 
supostos en que o/a contratado/a non puideran cumprir o contrato o Alcalde poderá 
realizar  a  contratación  co/a  seguinte  aspirante  que  por  orde  de  puntuación  lle 
corresponda.
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OITAVA: INCIDENCIAS  

O  tribunal  resolverá  cantas  dúbidas  poidan  exporse  e  para  adoptar  os 
acordos que garantan a boa orde da convocatoria,  en todo o non previsto  polas 
presentes bases e normativa aplicable.
 

ANEXO   

SOLICITUDE  PARA  TOMAR  PARTE  NO  PROCESO  SELECTIVO    DUN/HA       
TRABALLADOR/A SOCIAL,   PARA    O DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS DO   
CONCELLO DO PORRIÑO.           

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, para a  
contratación laboral temporal mediante a modalidade de contrato de interinidade 
dun/ha  traballador/a  social  para  substituír  a  outra  con  contrato  en  vigor,  do  
departamento de servizos sociais deste Concello, que está de baixa por maternidade 
e,  no  seu  caso  e  de  ser  necesario,  nas  demais  situacións  derivadas  da  citada 
maternidade.

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 
relacionados  na  base  3ª   e  dos  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 

O Porriño, a ........ de ......................... de 2011

Asdo.

SR. ALCALDE -PRESIDENTE DO CONCELLO DO PORRIÑO (Pontevedra)
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O Porriño, 18 de marzo do 2011
O Alcalde

Asdo.: José Nelson Santos Argibay 
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