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BASES DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL 
TEMPORAL DUNHA PRAZA DE LIMPADOR/A PARA AS DEPENDENCIAS 

MUNICIPAIS 
 
 
 
 
1ª OBXECTO 
A finalidade destas bases é establecer o procedemento que regulará a provisión dunha 
praza de limpador/a a través dun proceso selectivo polo sistema de concurso-
oposición. 
Dito posto de traballo están consignado no Orzamento Xeral do Concello para 2017, 
aprobado por acordo do Pleno de data 28.11.2017 e prorrogado a esta data para o 
exercicio económico do ano 2018. 
 
2ª MODALIDADE DE CONTRATACIÓN E RÉXIME XURÍDICO 
Os contratos formalizaranse na modalidade de duración determinada por obra ou 
servizo determinado a tempo completo.  
A duración máxima do contrato, con independencia das outras causas resolutorias 
previstas legalmente, virá determinada polo suposto que antes se produza dos 
seguintes: polo esgotamento da duración máxima prevista legalmente para esta 
modalidade de contratación ou pola cobertura regulamentaria da praza.  
As funcións propias dos posto de traballo serán as da limpeza das dependencias 
municipais e dos seus bens funxibles: Casa do Concello, Centro Cultural Municipal 
“Manuel Lamazares”, Centro Médico, Punto de Atención á Infancia, instalacións 
deportivas e o edificio da antiga cámara agraria. Ocasionalmente tamén poderá 
atender as necesidades de limpeza puntual doutras instalacións que formen parte do 
patrimonio municipal e  que sexan funcións acordes coa natureza do posto de traballo. 
As retribucións brutas están fixadas en 13.078,24  euros/anuais.  
A relación contractual rexerase pola lexislación laboral, sendo de aplicación 
principalmente o R.D.L. 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o TR da Lei do 

estatuto dos traballadores e a Lei 7/2007 de 12 de abril, e o RDL 5/2015, de 30 de 
outubro, polo que se aproba o TR da Lei do estatuto básico do empregado público, 
sen prexuízo das normas administrativas que sexan de aplicación ao persoal ao 
servizo das administracións públicas e demais normativa estatal e autonómica. 
A xornada de traballo será a que se estableza anualmente para o servizo no que se 
integra, atendendo en todo caso a súa natureza e necesidades específicas. 
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3ª REQUISITOS DOS ASPIRANTES 
a) Tela nacionalidade española, sen prexuízo de nacionais doutros Estados 

observando o disposto no artigo 57 do Estatuto básico do empregado público. 
b) Ter capacidade funcional para a realización do traballo. A condición de minusvalía 

e a súa compatibilidade acreditarase cunha certificación expedida polo organismo 
competente. 

c) Ter cumpridos 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación forzosa. 
d) Non estar separado do servizo de ningunha Administración Pública mediante 

expediente disciplinario, nin estar en inhabilitación absoluta ou especial para 
empregos ou cargos públicos por resolución xudicial. No caso de ser nacional 
doutro Estado, non estar inhabilitado ou situación equivalente nin sometido a 
sanción disciplinaria ou equivalente que impida, no seu Estado, o acceso ao 
emprego público. 

Os aspirante deberán cumprir tódolos requisitos esixidos nestas bases na data de 
remate de presentación de instancias e mantelos ata a data de formalización dos 
contratos. 
 
4ª PRESENTACIÓN E ADMISIÓN DE CANDIDATOS  
As persoas interesadas disporán de 5 días dende o seguinte ao da publicación do 
anuncio da convocatoria no taboleiro de anuncios, na páxina web do Concello e nos 
diarios de maior tirada comarcal, para presentar no rexistro xeral do Concello, ou en 
calquera das formas previstas no art. 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
procedemento administrativo común das AAPPP, a seguinte documentación: 

 Instancia oficial que acompaña a estas bases (anexo I). 
 Copia do DNI 

 Os méritos alegados para valorar na fase de concurso. Estes deberan 
acreditarse mediante documentos orixinais ou copias cotexadas. 

Os documentos presentados serán dixitalizados e os orixinais devolveránselle ao 
interesado no momento da presentación. 
Rematado o prazo de presentación de solicitudes, o alcalde aprobará mediante 
resolución a lista provisional de admitidos e excluídos. Dita resolución será definitiva 
de non haber excluídos e será exposta no taboleiro de anuncios do Concello e 
notificada aos interesados na súa dirección de e-correo. 
Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de dous días hábiles para reclamacións 
e corrección das deficiencias sinaladas. Estas reclamacións e correccións serán 
aceptadas ou rexeitadas na resolución que aprobe a lista definitiva, que se publicará 
da mesma forma. Contra a resolución na que se declare a exclusión definitiva do 
aspirante, poderá interpoñerse un recurso de reposición no prazo dun mes, ou 
directamente recurso contencioso administrativo no prazo de dous meses, contados a 
partir do día seguinte ao da publicación. 
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5ª TRIBUNAL CUALIFICADOR 
O tribunal será un órgano colexiado composto polos membros designados pola Xunta 
de Goberno Local a proposta do alcalde. Esta deberá axustarse aos principios de 
imparcialidade e profesionalidade dos seus membros e ter presente o criterio de 
paridade entre homes e mulleres. A pertenza a estes órganos é a título individual, non 
podendo ostentarse esa representación por conta de ninguén.  
O tribunal estará formado polo presidente, o secretario e máis dous vogais. Os vogais 
deberán ter, como mínimo, o mesmo nivel de formación ca esixida para os postos que 
se convocan, ademais de posuír coñecementos específicos ou experiencia profesional 
nas materias que son obxecto dos postos de traballo que se convocan. O secretario 
terá voz, pero non voto nas decisións que se acorden. 
O tribunal non poderá constituírse nin actuar sen a asistencia de máis da metade dos 
seus membros ou dos seus respectivos suplentes, indistintamente. En todo caso, será 
precisa a asistencia do presidente e do secretario. 
O tribunal queda autorizado para resolver as dúbidas que se presenten e para tomar 
os acordos necesarios para a boa orde do proceso selectivo, en todo o non previsto 
nestas bases. Os seus membros deberán absterse de intervir cando concorran neles 
algunha das circunstancias previstas no art.23 da Lei 40/2015 de Réxime xurídico das 

administracións públicas, comunicándollo a quen os tivese designado.  Os aspirantes 
poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran neles algunha das causas 
a que se fai referencia no parágrafo anterior, conforme ao procedemento establecido 
no artigo 24 da citada Lei. 
 
6ª DESENVOLVEMENTO DO PROCESO SELECTIVO 
O sistema de selección será o de concurso-oposición. Establécese unha puntuación 
máxima de 10 puntos e 0 puntos de mínima. 

FASE DE OPOSICIÓN: obrigatoria e non eliminatoria 
Constará de dúas probas. Máximo 8 puntos. 
EXAME TEÓRICO 
Puntuación máxima: 5 puntos 

Consistirá na realización dunha proba escrita que constará de 20 preguntas tipo 
test, con unha única resposta afirmativa de entre catro posibles. Cada pregunta 
que se responda correctamente sumará 0,25 puntos.  
As preguntas tratarán sobre o temario que integra a totalidade dos contidos 
relacionados no anexo II destas bases e 5 delas corresponderanse cos contidos 
correspondentes á parte xeral. Para a súa realización os candidatos disporán dun 
tempo máximo de 60 minutos. Os aspirantes deberán presentarse para a 
realización da mesma provistos do DNI ou documento fidedigno acreditativo da 
súa personalidade, que será valorado polo tribunal. Realizarase chamamento 
único, polo que os que no se presenten quedarán decaídos no seu dereito, salvo 
o casos debidamente xustificados que resolverá o tribunal.  
PROBA PRÁCTICA 
Puntuación máxima: 3 puntos 
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A proba consistirá na realización dun exercicio práctico destinado a avaliar as 
destrezas propias e imprescindibles para o desempeño do posto. Sen prexuízo de 
calquera outra decisión do Tribunal, esta proba deberá versar sobre a limpeza das 
dependencias e material funxible dos edificios municipais. Neste exercicio 
valoraranse os coñecementos, a destreza, a corrección técnica e  a actitude 
demostrada na execución dos traballos.  
Para a súa realización os aspirantes disporán dos elementos que sexan 
necesarios para levala a cabo. O tempo máximo será determinado polo Tribunal 
atendendo ao seu contido, pero en ningún caso deberá exceder de 15 minutos.  
FASE DE CONCURSO: voluntaria e non eliminatoria 
Puntuación máxima: 2 puntos 
O tribunal valorará os méritos alegados e xustificados documentalmente conforme 
ao seguinte baremo: 
a. Circunstancias sociais e persoais:  

 Situación de desemprego: 
– Inferior a un ano     0,20 puntos 
– Superior a un ano    0,30 puntos 

Acreditase mediante informe dos períodos de inscrición expedido polo SPEG. 

 Existencia de cargas familiares: 
– Unidade familiar simple   0,15 puntos 
– Unidade familiar monoparental  0,20 puntos 
– Familia numerosa (Lei 40/2003)  0,30 puntos   

Considerase unidade familiar a formada polos cónxuxes non separados 
legalmente e os fillos menores de idade ou maiores incapacitados 
xudicialmente. No caso de familias monoparentais será requisito indispensable 
a convivencia cos fillos para considerarse unidade familiar. Para acreditar estas 
situacións deberán presentar copia compulsada do libro de familia e certificado 
de convivencia, así como calquera outro documento oficial que consideren 
axeitado para esclarecer a súa situación. 

b. Experiencia profesional: 

 Por cada mes de traballo en postos análogos 0,05 puntos   
A xustificación da experiencia laboral farase mediante informe de vida laboral 
expedido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social, acompañado 
necesariamente do contrato de traballo. No suposto de traballos realizados en 
administracións públicas, poderá substituírse o contrato de traballo por un 
certificado expedido pola persoa con competencia en materia de persoal na 
que conste de forma fidedigna o tempo traballado, a categoría profesional 
desempeñada e as funcións exercidas. 

 

A puntuación total virá determinada pola suma das puntuacións acadadas nas dúas 
fases (máximo 10, mínimo 0). En caso de empate entre un ou máis candidatos terá 
preferencia aquel que houbese obtido unha mellor puntuación na fase de oposición, 
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e  se  isto non fóra suficiente terase en conta a puntuación obtida na valoración da 
experiencia profesional acreditada. De persistir o empate, resolverase mediante 
sorteo que se realizará en presencia dos interesados. 

 
7ª PROPOSTA DE CONTRATACIÓN 
Concluída as probas selectivas, o tribunal publicará no taboleiro de anuncios a relación 
dos aspirantes por orde de puntuación total final acadada, e elevará á XGL a 
correspondente proposta de contratación a favor do aspirante que obtivera a 
puntuación máis alta para a praza ofertada. 
No caso de renuncia, falecemento, falta de xustificación dos requisitos para o 
nomeamento, incapacidade absoluta sobrevida, ou outros supostos nos que o 
aspirante proposto non chegue a formalizar o contrato de traballo, o órgano 
convocante poderá substituílo polo seguinte na orde de puntuación total final acadada. 
Igualmente, o tribunal queda capacitado para determinar unha lista reserva de 
contratación, co resto dos aspirantes non propostos, por orde decrecente das 
puntuacións acadadas no procedemento de selección, coa finalidade de cubrir 
rexeitamentos, baixas, vacacións e outras vacantes temporais de natureza similar. 
 
8ª LISTA DE RESERVA DE CONTRATACIÓN 
Estará formada con todos os aspirantes que non sexan propostos para a súa 
contratación, e superasen todos os exercicios. Estas  persoas poderán ser chamadas 
para futuras contratacións derivadas de baixas, vacacións e outras vacantes temporais 
de natureza similar nas que exista o dereito á reserva do posto de traballo. 
Esta lista terá vixencia ata a creación dunha nova. As comunicacións de comparecer 
para ocupar un posto realizáranse telefonicamente por persoal municipal. Se no 
momento de ser chamado estivera traballando, non volverá ser avisado ata que 
comunique nas oficinas municipais a súa nova situación de desemprego, se ben non 
perderá o seu lugar na lista. 
Se polo contrario, ao ser chamado renuncia ao posto sen causa xustificada, a primeira 
vez pasará a ocupalo último lugar da lista, e á segunda será excluído da mesma por 
decreto da alcaldía. A renuncia voluntaria e sen xustificación a un contrato xa asinado 
antes da súa finalización, producirá os mesmos efectos que os arriba contemplados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                    Páxina 6 de 7 

ANEXO I : SOLICITUDE 
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ANEXO II: TEMARIO 

TEMARIO. 
 
Parte Xeral: 
1.- A Constitución española de 1978. Estrutura. Principios. Dereitos fundamentais e 
liberdades públicas. 
2.- O réxime local español: principios constitucionais. As entidades locais. O municipio 
e a provincia. 
3.- A organización municipal. O concello. Órganos básicos: o alcalde e tenentes de 
alcalde, o Pleno e a Xunta de Goberno Local. 
4.- O persoal ao servizo da administración local: funcionarios e persoal laboral. 
Dereitos e deberes dos empregados públicos. Incompatibilidades do persoal ao 
servizo das Administracións Públicas. 
 
Parte Específica: 
1.- Medidas de seguridade e protección na limpeza 
2.- Técnicas, materiais e maquinaria empregada na limpeza 
3.- Limpeza de edificios públicos. Limpeza do chan, revestimentos, mobiliario de 
oficina e sanitarios.  
4.- Produtos químicos de limpeza. Envases. Etiquetas, pictogramas. 
5.- Aspectos ecolóxicos da limpeza. Residuos. 
6.- Seguridade e saúde laboral: a prevención de riscos. Dereitos e obrigas do 
empregado. Avaliación de riscos e prevención na empresa. Os riscos profesionais. 

 

 

 

 

 

DILIXENCIA.- Esténdoa eu, o secretario, para facer constar que as presentes Bases 
foron aprobadas pola Xunta de Goberno Local na sesión celebrada o día vinte e un de 
novembro de dous mil dezaoito. Dou fe. 
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