
 
 
 
 
 

BASES PARA A SELECCIÓN DO XERENTE DA MANCOMUNIDADE 
 
 
 
 
1.- Obxecto 
 
Estas bases teñen como finalidade a determinación do sistema de selección para o contrato baixo a 
modalidade de alta dirección regulado no Decreto 1382/1985 de 1 de agosto 
 
2.- Requisitos dos aspirantes 
 

1. Ser español ou cidadán da Comunidade Europea. 
2. Ter 18 anos cumplidos. 
3. Non ter sido separado mediante expediente disciplinario do servicio do Estado, 

Comunidades Autónomas nin Entidades Locais, nin ter sido inhabilitado para o servicio de 
funcións públicas. 

4. Posuír un bo nivel de comprensión oral e escrita en galego e castelán, así como en outro 
idioma comunitario, o que se valorará na fase de entrevista curricular e na fase de 
baremación mediante a aportación de títulos e diplomas que así o acrediten. 

5. Estar en condicións de incorporarse inmediatamente ó posto de traballo. 
6. Non padecer enfermidade ou defecto físico que impida o normal desempeño das funcións 

que corresponden á praza convocada. 
7. Estar en posesión do título de licenciado, enxeneiro superior ou arquitecto. 
 
      En todo caso os candidatos deberán estar en condición de obtelos na data na que remate o 
prazo de presentación de solicitudes. 

 
3.- Presentación de solicitudes 
 
Os interesados en participar no proceso deberán presentar a súa solicitude xunto coa copia do DNI  
e a documentación que acredite os méritos alegados no rexistro da mancomunidade de concellos da 
comarca de Ferrol no prazo de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte ó da data desta 
convocatoria nos diarios A Voz de Galicia e o Diario de Ferrol. 
 
4.- Sistema de selección 
 
Fase previa 
 
Unha vez finalizado o prazo de presentación de solicitudes se procederá a declarar a lista 
provisional de admitidos e excluídos que exporase nos taboleiros de anuncios e na páxina web, 
poidendo os excluídos presentar alegacións no prazo de 5 días. 
 
 
 



 
 
Fase A. Proba escrita ata 10 puntos 
 
Realizarase unha proba escrita centrada sobre as materias de Réxime local, Estatutos da 
Mancomunidade, outras experiencias de mancomunidades e fondos europeos. 
 
Para pasar á seguinte fase será necesario unha puntuación mínima de 5 puntos. 
 
 
Fase B. Entrevista curricular ata 12 puntos 
 
 
Rematada a Fase A a Comisión realizará ós aspirantes que alcanzasen as mellores puntuacións na 
mesma en número que estableza a Comisión unha entrevista curricular. 
 
 
Fase C. Valoración de méritos ata 8 puntos 
 
 
A Comisión valorará os méritos alegados polos candidatos que obteñan a maior puntuación 
conforme ó seguinte baremo: 
 
 
• Por experiencia profesional en calquera Administración Pública como funcionario de grupo A ou 
laboral ou outro tipo de contratación para o que esixiu o título de licenciado, por cada mes 
traballado 0,2 puntos.  Máximo de 3 puntos. 
 
• Por formación:  Máximo 3 puntos. 
 

- Cursos impartidos por Administracions Públicas, Universidades relacionados coa 
Administración con unha duración mínima de 10 horas 

 
Por cada 10 horas 0,4 puntos 
 
- Master ou cursos de postgrado relacionados coa Administración Pública e impartidos por 

Administracións Públicas, Universidades ou entidades privadas, sempre e cando este último 
este recoñecido pola Administración con un mínimo de 10 horas. 

 
      Por cada 10 horas 0,10 puntos 
 
• Idiomas: Máximo 3 puntos 
 

- Títulos ou diplomas acreditativos de coñecemento en idiomas comunitarios (con excepción 
do español e o galego) 

 
Por cada idioma: 0,5 puntos (puntuación máxima 1 punto) 
 
- Idioma galego 

 



 
Curso de iniciación.............................................................. 0,5 puntos 
Curso de perfeccionamiento ou superior, ou CELGA 4 ......1 punto 
No suposto de estar en posesión de ámbolos dous, valorarase unicamente o de maior puntuación. 
 
 
 
5.- Comisión de selección 
 
A Comisión de selección estará composta por: 
 
 

- O presidente da Mancomunidade 
- Vocais: tres membros da Mancomunidade 
- Secretario: secretario da Mancomunidade 

 
 
 


