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BASES REGULADORAS PARA A CONTRATACIÓN DUN/DUNHA FUNCIONARIO/A 
INTERINO/A PARA A PRESTACIÓN DO PROGRAMA “PREVENCIÓN DO CONSUMO 
DE DROGAS” DO CONCELLO DE FERROL 

1 . BASES XERAIS 

BASE 1ª.- Normas xerais. 

O obxecto desta convocatoria é a contratación dun/dunha funcionario/a interino/a (técnica de 
administración especial, subescala técnica, clase técnica medio, pertencente ao grupo A2) 
para a prestación de programas de carácter temporal para o desenvolvemento do programa 
“Prevención do consumo de drogas” que se desenvolverá dende a Área de Benestar Social do 
Concello de Ferrol.  

A duración inicial desta contratación é ata o 30/06/2009. 

 BASE 2ª.- Requisitos dos /das aspirantes. 

- Ser español/a. Ser cidadán/á da UE, ou persoa incluída no ámbito de aplicación dos Tratados 
internacionais celebrados pola UE e ratificados por España, dentro dos casos previstos no art. 
57 da Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público. 

- Ter cumpridos dezaseis anos de idade e non exceder da idade máxima da xubilación forzosa. 

- Non atoparse incurso/a en ningunha das causas de incapacidade ou incompatibilidade 
previstos na lexislación vixente referida no día do seu nomeamento, no caso de ser 
seleccionado/a. 

- Posuír a capacidade funcional para o desempeño das tarefas correspondentes ao programa a 
desenvolver. 

- Estar en posesión do título que de Diplomado/a en Traballo Social, Educación Social ou 
asimilados; ou ben acreditar ter superado o primeiro ciclo das seguintes licenciaturas: 
Psicoloxía, Psicopedagoxía e Pedagoxía. 

- Non estar separado/a a través de expediente disciplinario do servizo de calquera das 
administración públicas ou dos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades 
autónomas, nin estar inhabilitado/a para empregos ou cargos públicos por resolución xudicial. 

Salvo o determinado no punto terceiro deste segundo apartado, os/as aspirantes deberán reunir 
os requisitos na data de remate do prazo de presentación de instancias. 

 BASE 3ª.- Solicitudes 

3.1.- Os/as que desexen tomar parte nas probas selectivas deberán facelo constar na instancia 
que se facilitará polo Concello de Ferrol, presentándoa no Rexistro Xeral deste, durante o 
prazo de 10 días naturais, contados  a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da 
convocatoria en dous xornais de maior difusión na provincia. 

Poderá remitirse tamén do xeito que determina o art. 38 da Lei 30/92, do 26 de novembro da 
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Lei de réxime xurídico das administración públicas e procedemento administrativo común (en 
adiante, LRXAP e PAC). 

Os actos relacionados coa presente convocatoria publicaranse no Taboleiro de Edictos do 
Concello. 

3.2.- Coa instancia achegaranse inescusablemente a seguinte documentación: 

3.2.1. Fotocopia compulsado do DNI 

3.2.2. Fotocopia compulsada da titulación esixida 

3.2.3. Para a valoración do concurso os/as aspirantes deberán achegar os documentos   
xustificativos que estimen oportunos (orixinais ou fotocopias compulsadas). 

BASE 4ª.- Admisión de aspirantes. 
Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía ou órgano delegado ditará 
resolución pola que aprobará a listaxe provisional de aspirantes admitidos e excluídos, que se 
fará pública no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, concedéndose un prazo de 5 días 
hábiles para os efectos de reclamacións ó abeiro do art. 71 da LRXAP e PAC. 

Unha vez transcorrido o prazo concedido a listaxe elevarase a definitiva, e publicarase do 
mesmo xeito que a provisional. Nesta mesma resolución figurará a composición do tribunal e 
o lugar, data e hora da celebración da fase de concurso, fase en que non será necesaria a 
comparecencia dos aspirantes. 

BASE 5ª.- Tribunais cualificadores 
5.1.- O tribunal cualificador estará constituído por: 

Presidente:-Un/unha funcionario/a con habilitación de carácter estatal. 

Secretario: O secretario xeral do Concello ou o seu/súa substituto/a. 

Vogais:-Catro funcionarios/as do Concello designados pola alcaldía.  

En todo caso a constitución do tribunal cualificador deberá respectar o establecido no artigo 
60 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público. 

5.2.- Os membros do tribunal deberán absterse de intervir, notificándoo ao órgano 
convocante, cando concorran neles circunstancias das previstas no art. 28 da LRXAP e PAC 
ou se realizaron tarefas de preparación ás probas selectivas non cinco anos anteriores á 
publicación desta convocatoria. 

5.3. Asemade, os/as aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran as 
devanditas circunstancias. 

5.4.-O tribunal resolverá todas as dúbidas que puideran xurdir na aplicación destas normas, 
así como o que se deba facer non casos non previstos. 

5.5.-O tribunal poderá dispoñer a incorporación a súas sesións de persoas con labores de 
asesoramento para as probas que estimen pertinentes, limitándose estes/as a prestar a súa 
colaboración nas súas especialidade técnicas. 

5.6.- Os/as vocais deberán posuír titulación ou especialización igual ou superior á esixida para 
o acceso á praza convocada (R.D. 896/91 de 7 de xuño, art. 4 e). 
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BASE 6ª. Desenvolvemento da fase de concurso 
Avaliaranse os méritos de acordo co seguinte baremo:  

a) Experiencia profesional: a puntuación máxima que se poderá obter neste apartado será 
de 5 puntos.  

 a.1) Por servicios prestados en postos nos que se desempeñaran funcións análogas, 
debidamente acreditadas, ás que son obxecto desta convocatoria, en calquera administración 
pública: 0,15 puntos, por cada mes completo ou fracción superior a 15 días. 

 a.2) Por cada mes de servicios prestados en postos nos que se desempeñaran funcións 
análogas, debidamente acreditadas, ás que son obxecto desta convocatoria, e referidos ós 
últimos 5 anos, nunha entidade de carácter privado: 0,05 puntos por mes. 

b) Formación: A puntuación máxima que se podería obter neste apartado sería de 3 
puntos. 

b.1) Pola asistencia a cursos relacionados coas actividades a desenvolver, impartidos polas 
administracións públicas, universidades, Inem, Formación continua do AFCA (Acordo de 
formación continua para as Administracións Públicas) ou formación ocupacional: 

- De máis de 500 horas: 1 punto.  

- De 300 a 500 horas: 0,75 puntos.  

- De entre 100 e 300 horas: 0,50 puntos.  

- De entre 71 e 100 horas: 0,35 puntos.  

- De entre 41 e 70 horas: 0,25 puntos. 

- De entre 16 e 40 horas: 0,15 puntos. 

- Ata 15 horas: 0,05 puntos. 

No suposto de que na acreditación dos cursos non figure o número de horas, aplicarase a 
puntuación mínima. 

 b.2) Polo coñecemento acreditado do idioma galego, computándose unicamente o grao 
superior alegado, e concedéndolle validez, soamente ós cursos ou titulacións homologados 
pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria: 

- En grao de iniciación: 0,25 puntos. 
- En grao de perfeccionamento: 0,50 puntos. 
- Curso linguaxe administrativa nivel medio: 0,75 puntos. 
- Curso linguaxe administrativo nivel superior: 1 punto. 

 De producirse un empate na puntuación final darase prioridade a que tivera maior 
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puntuación no apartado a) e, de persisti-lo empate, irase dando prioridade a quen tivera maior 
puntación nos apartados sucesivos. De continuar o empate resolverase por sorteo, a partir da 
primeira letra do abecedario sorteada anualmente para os efectos pola Consellería da CCAA 
de Galicia competente en materia de Función Pública. 

 

c) Entrevista persoal: unha vez rematada a valoración de méritos, ás 5 aspirantes que 
obtiveran maior puntuación se lles faría unha entrevista persoal. No suposto de que 
non houbera esas 5 aspirantes, entrevistaríase a todas as que houbera. A puntuación 
máxima que se poderá obter neste apartado será de 2 puntos.  

 

BASE 7ª.-        Relación de aprobados/as, presentación de documentos  e nomeamento. 
7.1.- Concluída a valoración dos méritos, o tribunal publicará o resultado e á vista de este, o 
nome da persoa seleccionada, e a Alcaldía ou o concelleiro delegado efectuará o nomeamento 
do aspirante aprobado/a. 

7.2.-No prazo de dez días naturais a contar dende o seguinte a aquel no que se fixeron 
públicas as listas, o/a aspirante aprobado/a deberán presentar no Negociado de Persoal a 
seguinte documentación: 

1. Certificado de nacemento expedido polo Rexistro Civil correspondente. 
2. Declaración xurada de que non foi separado/a mediante expediente disciplinario, 

do servicio de ningunha Administración Pública, nin atoparse inhabilitado/a para o 
exercicio de funcións públicas. 

3. Declaración xurada de non atoparse incurso en causa ningunha de incapacidade e 
incompatibilidade  de conformidade coa lexislación vixente e referida ó momento 
da súa toma de posesión. 

4. Certificación médica oficial acreditativa de non padecer enfermidade ou eiva física 
que imposibilite o normal ejercicio das funcións propias da praza obxecto da 
convocatoria. 

 
7.3.-     Ante a imposibilidade debidamente xustificada, de presentar a documentación 
requirida, poderá acreditarse que se reúnen as condicións esixidas na convocatoria, mediante 
calquera medio de proba admisible en dereito. 

7.4.-     O/a que tivese a condición de funcionario/a de carreira estarán exento/a de xustificar 
documentalmente as condicións e demais requisitos esixidos para obter o seu anterior 
nomeamento, debendo presentar certificación da administración pública de quen dependera 
para probar tal condición. 

7.5.-     Quen dentro do prazo indicado e salvo casos de forza maior non presentara a 
documentación esixida, non poderá ser nomeado/a, quedando anuladas todas as súas 
actuacións, sen prexuízo da responsabilidade na que puidera incorrer por falsidade na súa 
solicitude. 

7.6.-     Cumpridos os requisitos referidos, o alcalde ou concelleiro delegado efectuará o 
nomeamento da aspirante proposta, a cal deberá tomar posesión no prazo dun mes, a contar 
desde o día seguinte ao que lle sexa notificado o nomeamento. 
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BASE 9ª.- Reclamacións e recursos. 

  A presente convocatoria e cantos actos administrativos se deriven dela poderán ser 
impugnados polos/as interesados/as nos casos e no xeito establecidos pola Lei 30/92, do 26 de 
novembro, do Réxime xurídico e das administración públicas e do procedemento 
administrativo común. 

Ferrol, 

A concelleira coordinadora delegada da Área de Recursos Humanos e Organización Interna 
 
 
 
María Sandra Ríos Bouza 
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